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§ 94 

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

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(48) 

Datum  
2019-10-25  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskick. 
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§ 96 

Taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m., dnr 
KS 19/00188 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dnr A-2019-13 § 131 
A-2019-13-3_Bygglovtaxa 190710 
A-2019-13-3_Räkne exempel ny taxa jämförelse 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ett förslag till taxa 
för bygglov och strandskyddsdispens som är kommunens medel för att ta 
betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden 
enligt plan- och bygglagen, PBL.  
 

Ekonomi 
Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet 
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan. 
 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska 
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan 
finansieras via avgifter. 
 
Nämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i samband med att nya 
plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan som antogs utgår från den 
modell som SKL tagit fram. 2014 tog SKL fram en ny modell för att 
beräkna PBL-taxa vilken utgår från nedlagd tid vid olika moment i 
handläggningen. I länet har Örebro, Kumla och Hallsberg övergått till den 
nya modellen. Även Karlskoga bereder ärendet för att anta samma 
taxemodell. 
 
En ny taxemodell som genererar fasta prisuppgifter avseende vad ett 
bygglov eller annat ärende kommer kosta kommer dels bidra till effektivitet 
i handläggningen, då handläggaren inte behöver beräkna taxan i varje 
enskilt ärende utifrån en komplex modell. Dels öka rättssäkerheten att 
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt, det finns inget 
utrymme för olika tolkningar. Slutligen bidrar det med en förutsägbarhet 
för sökanden exakt vad bygglovet eller motsvarande ärende kommer att 
kosta.  
  
Stöd för att ta ut avgifter finns i 12 kap 8-9 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) samt 2 kap 5 § kommunallagen (2017:725). 

 
Utifrån den nya modellen kommer mindre ärenden att bli dyrare och större  
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ärenden bli billigare i jämförelse med nuvarande taxa. Det speglar dock 
bättre den handläggning som läggs ner på respektive ärende, där mindre 
ärenden ofta är tidskrävande.  
 
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxa för bygglov 
och strandsskyddsdispans antas.   
 
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 
 
- Anta föreslagen taxa för bygglov och strandskyddsdispens. 
 
- Anta tillägget i taxemodellen för inglasad altan och skärmtak utan tekniskt 

samråd. 
 

- Taxan börja gälla från och med 2020-01-01 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Martin Lindström utförligt. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om när tekniskt samråd krävs, vilket 
besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för bygglov för flytt av 
skylt, vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om rimligheten i tidsberäkning för mindre 
ärenden, vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om effektiviteten i handläggning av enklare 
ärenden, vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om hur det är möjligt att pedagogiskt förklara 
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en fördubbling av bygglov för hus, vilket besvaras av förvaltningschef Martin 
Lindström. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om varför det är dyrare utanför planlagt 
område, vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
har tittat på andra modeller för finansering av taxa som ej slår på detta sätt, 
vilket delvis besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om arbete med att effektivisera 
handläggningsprocessen vid en fastställd timtaxa, vilket delvis besvaras av 
förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om kommuner med skattefinansierat 
bygglov, vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om effektivare processer med digital 
teknik, vilket delvis besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om samlad taxebild, vilket delvis besvaras av 
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Petterson (M) och Katja Ollila (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta föreslagen taxa för bygglov och strandskyddsdispens. 
 
Anta tillägget i taxemodellen för inglasad altan och skärmtak utan tekniskt 
samråd. 

 
Taxan börja gälla från och med 2020-01-01 
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§ 97 

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken 
samt ny taxa enligt strålskyddslagen, dnr KS 19/00187 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dnr A-2019-13 §130 
Förslag till revidering av taxebilaga 1och 2 till taxa enligt miljöbalken samt 
ny taxa enligt strålskyddslagen: 
A-2019-28-1 Taxebilaga 1 med ändringar 
A-2019-28-1 Taxebilaga 2 med ändringar 
A-2019-28-1  Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ett förslag 
revidering av taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt ny taxa 
enligt stålskyddslagen.  
 

Ekonomi 
Nämnden föreslår att Hällfors kommun antar bilaga 1 och 2 till taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen. 
Taxorna ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken beslutades av 
kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny timtaxa men tillhörande bilagor 
reviderades inte vid det tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss 
revidering 2013. Sedan dess har lagstiftning ändrats, vilket medför att 
prövningsnivåerna och koder är förändrade. Med anledning av detta bör 
taxan ändras. 
 
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat att 
kommunen är skyldig att utöva tillsyn i frågan om radonhalter i bostäder 
och lokaler som allmänheten har tillträde till inom Kommunen. 

 
I miljöbalkens (1998:808) 27:e kapitlet första paragrafen ges möjlighet för 
kommunen att besluta om en taxa för sin myndighetsutövning i prövnings- 
och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Beslut om taxa tas av 
kommunfullmäktige.  

 
Enligt 8kap. 14§ strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun 
meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala 
nämnden utövar.  
 
Förslaget till ny taxa bygger på ett underlag, ”taxa inom miljöbalkens 
område utifrån risk-och erfarenhetsbedömning”, som tagits fram av SKL. 
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Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget till revidering av 
taxebilaga 1och 2 till taxa enligt miljöbalken samt ny taxa enligt 
strålskyddslagen antas.   
 
Folkhälsa 
Förändringar som föreslås gäller till stor del verksamheter som riktar sig 
mot barn. 
 
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 
 
- Anta föreslagna taxemodeller, Bilaga 1 och 2 samt ny taxa enligt 

strålskyddslagen. 
 
- Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Martin Lindström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om förslaget innebär någon fördyrning, 
vilket besvaras av förvaltningschef Martin Lindström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta föreslagna taxemodeller, Bilaga 1 och 2 samt ny taxa enligt 
strålskyddslagen. 
 
Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 
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§ 98 

Förslag till VA-taxa för Hällefors kommun 2020, dnr KS 
19/00284 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde SBB2019-612 
Förslag till Va-taxa Hällefors kommun 2020 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har inkommit med förslag till 
anläggnings- och Brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2020. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2019-09-20 att godkänna förslaget till 
Va-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
ska framgå.  
 

Ekonomi 
SBB:s förslag till brukningstaxa för VA 2020 Hällefors kommun. 
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 
I årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• kostnadsökning med 3 % på personal-,entreprenad-och övriga drift 

och underhållskostnader. 
• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie-,laboratorie-

och energikostnader 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,5 % 

Befintliga investeringar med 1,5 % 
 
Prognosen visar en höjning med 3 % 2020. (Bilaga 1) 
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1. 
 
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80 procent fasta och 20 procent 
rörliga. Svenskt vatten rekommendationer på fördelning mellan fasta och 
rörliga avgifter är ca 50 procent fasta och 50 procent rörliga. I årets 
prognos ligger fördelningen på ca 55 procent fasta och 45 procent rörliga 
avgifter. I förslaget arbetar förbundet därför vidare med att justera enskilda 
taxor för att få så rättvis taxa som möjligt. 
 
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150 m3/år får en ökning 
med 54 kr/år inklusive moms, till ett totalpris om 7544 kr/år inklusive 
moms. 
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§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås höjas med 2 procent. Enligt prognos för 2020 kommer 
taxehöjningen inte att täcka kostnaderna. Eventuellt underskott kommer att 
belasta fonden.  
 
§103 Förslag till anläggningstaxa för VA 2020 är att anläggningstaxan blir 
oförändrad. 
 
Förvaltningen bedömer att med de besparingar som gjort i övriga delar av 
kommunens verksamheter år 2020 är inte en höjning enligt SBB möjlig. 
Hällefors kommun har i effektiviseringsåtgärder sparat in mellan tre till 
fem procent på befintliga verksamheter. Dessutom har SBB räknat med en 
årlig investeringsvolym på 6,5 miljoner kronor i modellen, medan 
förbundets äskningar för VA-investeringar år 2020 är 3,5 miljoner samt 
åren 2021-2024 4,5 miljoner kronor. Utifrån detta rekommenderar 
förvaltningen att det inte sker någon taxeförändring från och med år 2020.  
 
Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick VA-fonden till 2 033 tkr. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
I förslaget till ny VA-taxa har hänsyn tagits till de utsläppsvillkor som 
förbundet har att följa och de krav som måste tillgodoses i enlighet med 
Miljöbalken.   
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun år 2020 blir oförändrad 

gentemot 2019 års taxa. 
 
-  Brukningstaxa VA för Hällefors kommun år 2020 blir oförändrad 

gentemot 2019 års taxa. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström, kvalitetsledare VA-nät Marcus Orre, kvalitetsledare 
VA-anläggning Erik Söder, ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef 
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Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om hur mycket vatten som går 
till spillo i trasiga ledningar, vilket delvis besvaras av kvalitetsledare VA-nät 
Marcus Orre och kvalitetsledare VA-anläggning Erik Söder. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om abonnemang med 
schablonförbrukning, vilket besvaras av teknisk handläggare Britt-Inger 
Fallström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring samordning mellan VA-
avdelningen och gatuavdelningen vid byte av ledningsnät och asfaltsläggning, 
vilket delvis besvaras av kvalitetsledare VA-nät Marcus Orre. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om andelen med egen brunn och dess 
påverkan på vattennivåerna, vilken lämnas obesvarad. 
 
Peter Ström (S) ställer fråga om arbetet med ”vattentjuvar”, vilket besvaras av 
kvalitetsledare VA-nät Marcus Orre och teknisk handläggare Britt-Inger 
Fallström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om åtgärder när vattenstölder upptäcks, 
vilket besvaras av kvalitetsledare VA-nät Marcus Orre. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Alf Wikström (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar på 5 minuters ajournering vilket 
bifalls varefter förhandlingarna återupptas. 
 
 Vivianne Pettersson (M) yrkar att taxeförslag från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion antas. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till Vivianne Petterssons (M) yrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion till 
anläggningstaxa VA för Hällefors kommun år 2020 antas. 
 
Förslag från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion till 
brukningstaxa VA för Hällefors kommun år 2020 antas. 
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§ 99 

Förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2020, dnr 
KS 19/00285 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2019-09-20 § 107 
Förslag till avfall och slamtömningstaxa Hällefors kommun 2020 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
avfallstaxa för Hällefors kommun 2020. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2019-09-20 att godkänna förslaget till 
avfallstaxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 

Ekonomi 
Tömning av enskild avloppsanläggning kommer att öka p.g.a. indexhöjning 
av entreprenörspriser och höjda mottagningsavgifter. Direktionen föreslår 
att avfallstaxan för Hällefors kommun blir oförändrad år 2020, vilket 
kommunförvaltningen står bakom utifrån att det finns uppbyggt en 
avfallsfond. 
 
Totalt har kommunen en uppbyggd avfallsfond på 8 988 tkr som består av 
tidigare års överskott inom avfallsverksamheten. Det innebär att 
kommunen är skyldiga avfallsabonnenterna motsvarande belopp. 

 
Folkhälsa 
Förslaget på avfallstaxa bedöms inte medföra några negativa konsekvenser 
för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förslaget på avfallstaxa bedöms inte medföra några negativa konsekvenser 
för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Medborgarna kan delvis påverka sin kostnad genom val för att hantera avfallet 
och beslut om hur ofta tömning ska ske. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Avfallstaxa för Hällefors kommun 2020 antas. 
 
- Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vart matavfallet körs, vilket delvis 
besvaras av teknisk handläggare Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om avgift för företagare vid 
inlämning på återvinningsstationen, vilket delvis besvaras av teknisk 
handläggare Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om andra avgifter på 
återvinningsstationen, vilket delvis besvaras av teknisk handläggare Britt-
Inger Fallström. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Peter Ström (S) och Vivianne Pettersson 
(M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avfallstaxa för Hällefors kommun 2020 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2020-01-01. 
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§ 100 

Utredning kommunens verksamheter i gamla 
kommunhuset, dnr KS 19/00067 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27 § 231 
Utredning kommunhuset, daterad 2019-08-15 
 
Ärendet 
I samband med att lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2019-2028 
antogs, gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra 
en utredning av möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter 
som bedrivs i externa lokaler i kommunhuset. Förvaltningen har utrett 
lokalbehov för individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten och delar av 
arbetsmarknadsenheten som finns i det kommunala bostadsbolagets lokaler 
samt biblioteket som finns i centrumhuset som ägs av en privat 
fastighetsägare. Dessutom kom utredningen även att omfatta lokalbehov för 
Lärcentra eftersom den verksamheten för närvarande är förlagd i 
Godtemplargården, vilken det finns ett avvecklingsbeslut för. 
 
Förvaltningen kan konstatera att det är möjligt att samla dessa verksamheter i 
kommunhuset. Det finns dessutom flera verksamhetsmässiga fördelar med 
förslaget, framförallt samordningsvinster mellan de olika verksamheterna och 
bättre och mer ändamålsenliga lokaler.     
 

Ekonomi 
Enligt den kalkyl som upprättats i utredningen uppgår investeringsutgiften 
för fastighetsrelaterade renoverings- och ombyggnadsbehov till 49,2 mkr. 
Investeringsutgiften för nya inventarier beräknas till cirka 3,5 mkr. Den 
totala investeringsutgiften blir alltså 52,7 mkr. Utgifterna kommer inte att 
kunna finansieras med likvida medel utan kräver nyupplåning på hela 
beloppet. Detta genererar räntekostnader om 1 581 tkr per år med ett 
antagande om tre procents räntesats. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet till följd av 
renovering och lokalanpassning av kommunhuset består i minskade externa 
lokalkostnader (hyra, el och lokalvård) samt ökade finansiella kostnader på 
grund av nyupplåning.    
 
Dessutom uppstår kostnader av engångskaraktär; inköp av 
förbrukningsinventarier och flyttkostnader, vilka beräknas till totalt 827 tkr 
och belastar det budgetår då investeringen genomförs. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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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 

 
- Uppdraget att utreda möjligheterna att samla kommunala verksamheter 

som idag bedrivs i externa lokaler i gamla kommunhuset är genomfört. 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och upphandling i 

enlighet med utredningen för att sedan redovisa kostnaderna till 
kommunstyrelsen för definitivt beslut. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar inledningsvis 
kommunchef Tommy Henningsson om uppdraget till förvaltningen. Därefter 
föredrar fastighetschef Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson 
utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om finansiering, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om Hällefors Bostads AB och vilka 
konsekvenser förändringar i deras ekonomi får för kommunen, vilket delvis 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om utredning av andra möjligheter, 
vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om tänkt flytt av kommunens IT-enhet, vilket 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om miljö- och hållbarhetsperspektiv vid 
nyinköp kontra att behålla begagnade möbler, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om andra alternativ för gamla kommunhuset, 
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vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om projektering och upphandling samt 
möjlighet att säga nej trots genomförd projektering och upphandling, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att en ekonomisk komplettering sker 
utifrån kommunkoncern-perspektivet.  
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande 
från Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut med Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdraget att utreda möjligheterna att samla kommunala verksamheter som 
idag bedrivs i externa lokaler i gamla kommunhuset är genomfört. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och upphandling i 
enlighet med utredningen för att sedan redovisa kostnaderna till 
kommunstyrelsen för definitivt beslut. 
 
En ekonomisk komplettering sker utifrån kommunkoncern-perspektivet. 
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§ 101 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2020-2029, 
dnr KS 19/00290 
 
Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2020-2029 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 186 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27 § 231 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för 
åren 2020-2029. Förvaltningen kan konstatera att den ständiga osäkerheten 
kring befolkningsutvecklingen gör det svårt att upprätta långa prognoser för 
framförallt den pedagogiska verksamheten. Den prognostiserade minskningen 
av antalet barn inom förskola och skola har inte fått det genomslag som 
prognostiserades så sent som under första kvartalet 2019. Den osäkra framtida 
utveklingen gör det än viktigare att med handlingsberedskap och alternativa 
lösningar för olika scenarion kring utvecklingen. 
 
I samband med att lokalförsörjningsplanen för åren 2019-2028 antogs gavs 
förvaltningen ett antal utredningsuppdrag. Några uppdrag återrapporteras 
separat och några återrapporteras i den plan som nu är framtagen.     
 

Ekonomi 
Lokalplanering är verktyg för att säkerställa att kommunens ekonomiska 
resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån ett 
lokalperspektiv. Genom planering och analys av lokalbehov och nyttjande 
kan lokalbeståndet successivt anpassas för att undvika överutbud och dyra 
nödlösningar.  
 
För att möjliggöra samutnyttjande av lokaler för Samhällsbyggnads- 
förbundets gata/park- avdelning och lokalvården behöver en projektering 
kring ombyggnads- och renoveringsbehov av kommunförrådet på 
Köpmannavägen genomföras under 2020.    
 
 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
En långsiktig strategisk lokalplanering minimerar risken för investeringar 
och underhållsinsatser i fastigheter som inte kommer att behövas på sikt. 
Därigenom bidrar det också till en miljömässigt hållbar 
fastighetsförvaltning.    
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Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att kommunens ekonomiska 
medel används så effektivt som möjligt och att kommunen förvaltar sina 
ekonomiska tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Det är också av intresse för 
medborgarna att de kommunala verksamheterna bedrivs i attraktiva lokaler. 
Lokalförsörjningsplanen bedöms därför gynna medborgarnas intressen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2020-2029. 

 
- Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2019-2028 upphör 

därmed att gälla. 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning och projektering 
av ombyggnation och renovering av lokalerna i kommunförrådet. 
Projekteringen finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2020 med maximalt 200 tkr.   

 
- Uppdraget att utreda möjligheterna till samutnyttjande av dusch- och 

omklädningsrum i ishallen, som kommunstyrelsen gav förvaltningen 
2018-11-27, pausas till dess att beslut fattas kring simhallsutredningen.    

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett kostnadsförslag för åtgärder i 

matsalen på trygghetsboendet i Sörgården. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om befolkningsprognosser, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjlighet att använda gamla 
kommunhuset för Pihlskolans verksamhet, vilket delvis besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Katja Ollila (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2020-2029. 

 
Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2019-2028 upphör därmed att 
gälla. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning och projektering av 
ombyggnation och renovering av lokalerna i kommunförrådet. Projekteringen 
finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2020 
med maximalt 200 tkr.   

 
Uppdraget att utreda möjligheterna till samutnyttjande av dusch- och 
omklädningsrum i ishallen, som kommunstyrelsen gav förvaltningen 2018-
11-27, pausas till dess att beslut fattas kring simhallsutredningen.    

 
Ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett kostnadsförslag för åtgärder i 
matsalen på trygghetsboendet i Sörgården. 
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§ 102 

Förvaltning och drift av idrotts- och 
motionsanläggningar, dnr KS 18/00243 
 
Beslutsunderlag  
Kommunala motionsanläggningar 2012, dnr 274.11/820 
Rapport idrotts- och motionsanläggningar, daterad 2018-10-19 
 
Ärendet 

 
Kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att inleda förhandling 
med Idrottsalliansen Hurtigtorpet om ett övertagande av fastigheterna i 
Hurtigtorpet. Återrapportering av förhandlingarna har gjorts till 
kommunstyrelsens allmänna utskott vid ett tillfälle. Under arbetets gång har ca 
40 möten genomförts med klubbarna samt inom förvaltningen. Det ger en 
 bild av komplexiteten i uppdraget. Samtal påbörjades med både Alliansen och 
Hällefors ishockeyklubb(HIK). Samtalen bestod av att hitta former för fortsatt 
förvaltande av Hurtigtorpets motionsanläggning och ishallen samt att hitta en 
gemensam lösning kring vaktmästeriet. 
 
I samtalen med HIK, kring ishallen, gick det inte att komma till en gemensam 
lösning. I samtalen var en överlåtelse av ishallen uteslutet. Dock lämnade 
förvaltningen ett förslag om förvaltningsavtal där kommunen skulle stå för 
förvaltningen av fastigheten och vaktmästeriet under dagtid. I det förslaget låg 
också en sänkning av det bidrag HIK får idag enligt nu gällande avtal. 
Sänkningen skulle finansiera underhåll samt del av vaktmästeriet. HIK valde 
dock att tacka nej till förslaget och gav då heller inget motbud. I och med 
detta avslutades förhandlingarna med HIK.  
 
Förvaltningen har, med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att ta 
hem grönyteskötseln i egen regi, även fört diskussioner med Grythyttans 
idrottsförening (GIF) som haft skötselansvar för Grythyttans idrottsplats mot 
ett årligt driftbidrag. Föreningen var mycket positiv till ett kommunalt 
övertagande då arbetsgivaransvaret för personal upplevts som betungande.  
Kommunen och GIF har träffat en överenskommelse om tidigare driftavtals 
upphörande per sista oktober i år.   
 
Parallellt påbörjades liknande samtal med Alliansen kring ett övertagande av 
Hurtigtorpets motionsanläggning, verksamhetsövergång av personal samt av 
Alliansen ägd utrustning. Samtalen mellan Alliansen och Hällefors kommun 
har renderat i ett överlåtelseavtal mellan Alliansen och Hällefors kommun där 
kommunen övertar fastigheten för en krona. Alliansen har idag en egen 
anställd personal och Hällefors kommun har en OSA-anställd placerad vid 
Hurtigtorpet. Kommunförvaltningens HR-enhet har utrett om detta är att 
beteckna som verksamhetsövergång eller inte. Slutsatsen, är att detta ska 
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betecknas som en verksamhetsövergång vilket innebär att personal ska 
medfölja. Det finns det även prejudicerande rättsfall som har likheter med 
detta ärende.  
 
Idag sköter Hällefors skidklubb samt Hällefors löparklubb en viss del av den 
dagliga tillsynen i Hurtigtorpet samt spårskötsel. Samtal har därför förts 
mellan klubbarna och Hällefors kommun hur framtida skötsel kan ske. De 
samtalen har lett till två avtal, ett nyttjanderättsavtal där klubbarna har rätt att 
nyttja anläggningen i likhet med idag, samt ett avtal som reglerar den dagliga 
tillsynen och spårskötseln. En skillnad blir bland annat att det bidrag 
klubbarna får för sina åtaganden nu går direkt till klubbens verksamhet, 
tidigare gick de till Alliansen. Ett ansvar som hamnar på Hällefors kommun är 
röjning av spårområdet då det möter juridiska hinder att lägga detta på 
klubbarna. 
Ansvaret för anläggningen kan införlivas i kommunens fastighetsenhet i likhet 
med kommunens övriga fastighetsbestånd.  
 

Ekonomi  
 
Kommunen kommer inte att utöka bemanningen för skötseln av fastigheten 
utan bedömer att åtagandet kan skötas i den befintliga fastighets- 
organisationen. Däremot krävs bemanning för spårskötsel dagtid under 
vinterhalvåret. Kommunen kommer också att ansvara för kostnader för 
inköp av underhålls- och förbrukningsmaterial liksom skötsel i form av 
gräsklippning, snöröjning och halkbekämpning. Förvaltningen kan också 
konstatera att det finns en del eftersatt underhåll i fastigheten och bedömer 
att skötsel- och underhållsnivån på anläggningen behöver höjas. Därför 
räknar förvaltningen med att övertagande och förvaltning av Hurtigtorpet 
kommer att innebära en kostnadsneutral förändring för kommunen.  
 
Vad gäller Grythyttans idrottsplats kommer skötselansvaret ingå i 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Kostnaderna för inköp av material 
bedöms gå jämt upp med det driftbidrag som kommunen tidigare betalat till 
Grythyttans IF för skötseln. Förändringen kan dock innebära 
samordningsvinster i maskinparken vilket möjliggör ett större sortiment till 
samma kostnad.         
 
Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv bör en renodlad verksamhet till kommunens 
föreningar vara en positiv effekt. Föreningarna slipper lägga pengar, ideella 
krafter och tid på att vara fastighetsförvaltare och arbetsgivare och istället 
ägna sig åt sin kärnverksamhet, träning och tävling. 
 
Miljö 
Den totala miljöaspekten bör gynnas när en förvaltning kan samordna de 
aspekter som rör fastigheterna, till exempel gröna elavtal. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur 
detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna överlåtelseavtal med 

Idrottsalliansen Hurtigtorpet samt överta Hurtigtorpets sanitetsanläggning 
och övrig utrustning. 
 

- Se samtalen med Hällefors Ishockeyklubb avslutade. 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna avtal angående ekonomiskt 

stöd för den dagliga tillsynen, med Hällefors löparklubb och Hällefors 
Skidklubb vid Hurtigtorpets motionsanläggning. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med 

Hällefors löparklubb och Hällefors Skidklubb gällande lokaler och 
utrustning vid Hurtigtorpets motionsanläggning. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett nyttjanderättsavtal med 

Grythyttans idrottsförening gällande dusch- och omklädningsrum i 
Grythyttans skola. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönyteskötsel i egen regi 

efter att avtal med föreningarna undertecknas. 
 
- Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten 

under fastighetsenheten och fastighetschef. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om övertagande av en anställd från 
alliansen, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna överlåtelseavtal med 
Idrottsalliansen Hurtigtorpet samt överta Hurtigtorpets sanitetsanläggning och 
övrig utrustning. 

 
Se samtalen med Hällefors Ishockeyklubb avslutade. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna avtal angående ekonomiskt 
stöd för den dagliga tillsynen, med Hällefors löparklubb och Hällefors 
Skidklubb vid Hurtigtorpets motionsanläggning. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med 
Hällefors löparklubb och Hällefors Skidklubb gällande lokaler och utrustning 
vid Hurtigtorpets motionsanläggning. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett nyttjanderättsavtal med 
Grythyttans idrottsförening gällande dusch- och omklädningsrum i 
Grythyttans skola. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönyteskötsel i egen regi 
efter att avtal med föreningarna undertecknas. 
 
Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten under 
fastighetsenheten och fastighetschef. 
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§ 103 

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 19/00280 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 21 
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2019-10-10 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt 
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån att kommunfullmäktiges vision, 
strategier och målsättningar enligt nya lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning ska följas upp på koncernivå. Förslaget har 
utarbetas efter kommunens företagspolicy och de riktlinjer som finns. 
Dessutom har förvaltningen utgått ifrån en gemensam rekommendation från 
Sveriges kommuner och landsting och SABO Ägardirektiv till allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag - en handledning (2011) och lagen (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Förslaget är helt omarbetat 
utifrån nu gällande lagstiftning och det handlar främst om en utveckling och 
förtydligande av bolagets verksamhetsinriktning och finansiella direktiv.  
 
Syftet med Hällefors Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga 
och förvalta fastigheter för bostads- och därmed sammanhängande ändamål 
och i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom. 
 
När det gäller verksamhetsinriktningen framgår det att Hällefors Bostads AB 
är ett av kommunens viktigaste bostadspolitiska instrument. Huvudsyftet med 
bolagets verksamhet är att utifrån ett allmännyttigt syfte - med socialt 
ansvarstagande på en grund vilande på affärsmässiga principer. Nedan följer 
de punkter som tillkommit/skrivits om: 

 
• bidra till att realisera Hällefors kommuns vision ”Hällefors – En 

attraktiv kommun”, strategiska målsättningar och inriktningsmål per 
mandatperiod samt följa kommunens värdegrund. 

 
• arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig 

hållbar utveckling i Hällefors kommun. Bolaget ska stimulera och 
underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra 
till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift 
av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas. 

• präglas av att bidra till ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
kommunen. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda 
kommunala organ och hyresgäster. 

 
• utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet samt bidrag till att 

förhindra utanförskap. 
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• bidra till att uppfylla kommunens bostadsgaranti för studenter vid 

Örebro Universitetets Campus Grythyttan 
 

Ekonomi  
Avseende bolagets finanseilla direktiv har de kompletterats och 
förtydligats. Hällefors Bostads AB ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer och ha ett långsiktigt perspektiv. Bolaget ska 
årligen till kommunstyrelsen redovisa budget och en rullande femårig 
investeringsplan. Bolaget ska långsiktigt budgetera för en soliditet om lägst 
8 procent. Investeringar över 20 miljoner kronor ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan de påbörjas. Bolaget disponerar en borgensram för 
långfristig finansiering. Storleken bestäms genom särskilt beslut av 
kommunfullmäktige. För borgen erläggs en borgensavgift. 
Kommunstyrelsen ska årligen pröva bolagets borgensbehov utifrån 
investeringsplanen. Bolaget får ta upp lån mot pantsäkerhet i fastighet på 
affärsmässiga grunder.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljö 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förslaget på reviderat ägardirektiv till Hällefors Bostads AB.  
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förslaget på reviderat ägardirektiv till Hällefors Bostads AB 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
 
--- 
 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila meddelar båda att de ej deltar i 
beslut på grund av jäv och ersätts av Peter Ström (S) respektive Bella-Maria 
Kronman (V). 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) fråga om dialog med Hällefors Bostads AB, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(48) 

Datum  
2019-10-25  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om en strykning i dokumentet angående 
hållbarhet och om texten istället återkommer någon annanstans i dokumentet, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
 
 
Efter ärendets avgörande återinträder Vivianne Pettersson (M) och Katja 
Ollila (V) istället för Peter Ström (S) och Bella-Maria Kronman (V). 
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§ 104 

Sammanträdesdatum för allmänna utskottet 2020, dnr 
KS 19/00282 
 
Beslutsunderlag 
KS 2019-10-08 § 226 
 
Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2020 gäller i allt väsentligt samma yttre förutsättningar 
som 2019.  
 
Lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer, vilka förändrades 
under 2019, har tillsammans med kommunallagens krav utgjort 
grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen.  
 
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt 
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett 
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – 
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdatum för utskottet rekommenderas också av 
kommunstyrelsen, som har antagit datum enligt förvaltningens förslag. Dock 
beslutar varje enskilt organ om sina egna sammanträdesdatum och därför 
lämnas föreslagna datum över för beslut i utskottet. 
 

Ekonomi 
Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i 
förhållande till föregående år. 

 
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 
Vilka datum utskottet sammanträder bedöms inte spela någon roll utifrån 
ett medborgarperspektiv, då mötena inte är öppna för allmänheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, i regel 
med start 09.00 
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7 januari, 11 februari, 10 mars, 28 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 
oktober, 24 november 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, i regel 
med start 09.00 
7 januari, 11 februari, 10 mars, 28 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 
oktober, 24 november 
 
 
Exp till 
Ledamöter och ersättare AU 
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§ 105 

Utredning digitaliserade utskick till kommunfullmäktige, 
dnr KS 17/00190 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-09-25 § 191 
KS 2019-08-27 § 199 
Utredning digitaliserade utskick till kommunfullmäktige, daterad 2019-09-10 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har efter uppdrag från kommunstyrelsen 2018-09-25 § 
191 gjort en utredning om digitaliserade utskick till kommunfullmäktige. 
Utredningen presenterar inledningsvis erfarenheter från digitaliseringen av 
kommunstyrelsen och dess utskott. Vidare innehåller den en genomgång av 
såväl mötesutskick via papper som mötesutskick digitalt. För de digitala 
utskicken jämförs olika märken av surfplattor, med eller utan möjlighet till 
mobilsurf. 
 
Utifrån vad som har framkommit i jämförelse mellan att skicka 
möteshandlingar på papper eller digitalt har kommunförvaltningen svårt att 
tydligt rekommendera det ena eller det andra alternativet. Dock vill 
kommunförvaltningen lyfta fram vikten av att aktuellt organ, i detta fall 
kommunfullmäktige, oavsett alternativ beslutar sig för ett gemensamt 
alternativ för att skicka sina möteshandlingar.   
 
Relevant i sammanhanget är att kommunförvaltningen arbetar efter 
”Handlingsplan för en digitaliserad kommun” vilket kommunstyrelsens 
informeras om 2019-08-27 § 199. I utredningen lyfts två aspekter ur 
handlingsplanen som bedöms vara av särskild betydelse för detta ärende. Den 
ena handlar om att politikerna ska ha tillgång till fungerande digitala verktyg 
och den andra om att sätta en standard för vilka verktyg som lämnas ut. 
 
Från politiskt håll verkar det också finnas en vilja att digitalisera 
mötesutskicken, t.ex. genom tidigare beslut om att digitalisera 
kommunstyrelsens möteshantering. Digitaliseringen kan också bidra till att 
uppfylla målet om tillgång till fungerande digitala verktyg i kommunens 
handlingsplan för en digitaliserad kommun. Det sammantaget gör att 
kommunförvaltningen ser att det finns övervägande skäl för att 
rekommendera ett beslut om att digitalisera kommunfullmäktiges utskick. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar om att digitalisera sina mötesutskick är 
kommunförvaltningens rekommendation att en övergång till digitala utskick i 
kommunfullmäktige sker samtidigt som kommunstyrelsens nuvarande 
surfplattor byts ut. Utifrån att kommunstyrelsens nuvarande surfplattor köptes 
in under 2017 bedömer kommunförvaltningen att ett byte är lämpligt under 
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2021. Som framkommit i utredningen föreslås då också ett byte till Android-
plattor, vilket innebär att nuvarande avtal med Region Örebro län inför 
övergången behöver sägas upp. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens rekommenderade digitala lösning, en Android-
platta utan mobilsurf, innebär en kostnad på cirka 100 000 kronor för en 
mandatperiod. Införskaffas skydd till den aktuella modellen blir 
totalkostnaden cirka 125 000 kronor. Det medan papperstutskick kostar 
cirka 104 000 kronor under en mandatperiod. Cirkapriserna beror bland 
annat på att priserna varierar något över tid. 
 
Folkhälsa 
Sett ur ett tillgänglighetsperspektiv skulle en digital lösning kunna ha 
positiva effekter. Vid digital läsning är det möjligt att göra olika 
anpassningar som kan förbättra tillgängligheten. Det handlar tillexempel 
om att förstora texten och ändra ljusförhållanden. Det finns även program 
som möjliggör uppläsning av texter. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att den digitala tekniken i sig kan upplevas som ett hinder för vissa. 
 
Miljö 
Såväl pappersutskick som digitaliserade utskick har en negativ påverkan på 
miljön. Kommunförvaltningen har inte genomfört någon fördjupad 
miljökonsekvensanalys för de båda alternativen. Men för pappersutskick 
handlar det t.ex. om användning av papper och toner samt postgång. Medan 
den främsta aspekten för digitaliserade utskick är tillverkningen av 
surfplattor.  
 
Medborgarperspektiv 
Ärendet berör främst förtroendevalda och deras villkor. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utifrån tidigare politiska beslut och intentioner digitaliseras utskick till 
kommunfullmäktige. 
 
Digitaliseringen sker genom att en enklare variant av Android-plattor utan 
möjlighet till mobilsurf köps in. 
 
Medel för surfplattor, och eventuella skydd, för såväl kommunstyrelsen som 
kommunfullmäktige tas med i budgetprocessen för 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
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utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skydd till surfplattorna, vilket 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om möjlighet till surfplatta med mobilsurf för de 
med andra politiska uppdrag där behov av mobilsurf finns, vilket besvaras av 
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Utifrån tidigare politiska beslut och intentioner digitaliseras utskick till 
kommunfullmäktige. 
 
Digitaliseringen sker genom att en enklare variant av Android-plattor utan 
möjlighet till mobilsurf köps in. 
 
Medel för surfplattor, och eventuella skydd, för såväl kommunstyrelsen som 
kommunfullmäktige tas med i budgetprocessen för 2021. 
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§ 106 

Lönestrategi för 2020-2024 samt lönepolitiska riktlinjer 
för 2020, dnr KS 19/00244  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2005-04-19 gällande lönepolitiskt program 
Förslag till lönestrategi 2020-2024 samt lönepolitiska riktlinjer 2020 
Kommunstyrelsen 2019-02-26 § 60 Lönekartläggning 
 
Ärendet 
I enlighet med det lönepolitiska programmet har årliga lönepolitiska riktlinjer 
för 2020 samt lönestrategi tagits fram.  
 
Det lönepolitiska programmet som beslutades 2005 är i vissa delar inte 
anpassade efter de förändringar som skett inom det lönepolitiska området. 
Även i personalpolicyn som antogs 2011 beskrivs arbetsgivarens syn på 
lönepolitiken. Från och med 2020 föreslås lönestrategin som antas av 
kommunstyrelsen omfatta den kommande femårsperioden och att det 
lönepolitiska programmet upphör att gälla samt att personalpolicyn 
tillsammans med lönestrategin utgör de övergripande dokumenten för 
lönebildningen.  
 
Som komplement till personalpolicyn och lönestrategin fortsätter arbetsgivaren 
att ta fram årliga lönepolitiska riktlinjer som utgör grund för det kommande 
årets löneöversynsprocess. Lönestrategin ses över årligen i samband med att 
riktlinjerna tas fram för att anpassas efter kända förutsättningar. 
 
Lönestrategin, de årliga lönepolitiska riktlinjerna samt de centrala löneavtalen 
utgör viktiga styrdokument och stöd för lönesättande chefer i den årliga 
löneöversynsprocessen. De lönesättande chefernas agerande är avgörande för 
löneöversynsprocessen. 
 
De centrala löneavtalen har öppnat upp för ett ökat ansvar för den lokala 
lönebildningen. Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, 
utfallet, speglar kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas 
resultat och rekryteringssituation. Inför 2020 års löneöversyn kommer centrala 
avtalsrörelser att inledas gällande Kommunals och allmänkommunals 
verksamhet (AKV). Resultatet av dess förhandlingar måste inväntas innan 
lokala förhandlingar och överläggningar kan påbörjas. Löneöversynsprocessen 
kan dock fortskrida vad gäller medarbetarsamtal och lönegrundande samtal. 
 
Av Hällefors kommuns lönestrategi för de kommande fem åren 2020 tom 2024 
framgår en långsiktig idé och för de årliga riktlinjerna framgår mål, aktiviteter 
och tidplan för 2020 års löneöversyn. 
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Förvaltningen föreslår att inga riktade prioriteringar till yrkeskategorier eller 
områden görs i 2020 års löneöversyn.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till central lönepott för verksamhetsåret är  
6 748 tkr. Av dessa medel inkluderas utfallet för januari- mars 2020, 
5 112 tkr avsätts till 2020 års löneöversyn för perioden april-december 
inkluderat de kostnadsökningar som kan bli resultatet av avtalsrörelsen. 
Siffrorna inkluderar PO-påslag på 40,15 procent. 
 
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 
Att arbeta strategiskt med lönebildning är viktigt ur perspektivet att 
Hällefors kommun som arbetsgivare ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. Hällefors kommun ska på kort och lång sikt säkerställa 
personalförsörjning och kompetensutveckling då det är en viktig 
framtidsfråga för invånarna i Hällefors. 
 
Samverkan 
Arbetstagarorganisationerna informeras inom ramen för kommunens 
samverkanssystem.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Lönepolitiskt program 2005 upphör att gälla och ersätts av kapitel 8 i 
personalpolicyn antagen 2011. 
 
Anta förslag till lönestrategi 2020-2024 samt lönepolitiska riktlinjer för 2020. 
 
Förslag till lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer ska årligen antas av 
kommunstyrelsen.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om personalpolicy från 2011, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
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Katja Ollila (V) ställer fråga om eventuell förändring av lönekriterierna och 
anpassningar till olika verksamheter, vilket delvis besvaras av kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Lönepolitiskt program 2005 upphör att gälla och ersätts av kapitel 8 i 
personalpolicyn antagen 2011. 
 
Anta förslag till lönestrategi 2020-2024 samt lönepolitiska riktlinjer för 2020. 
 
Förslag till lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer ska årligen antas av 
kommunstyrelsen.  
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§ 107 

Yttrande över medborgarförslag om att anlägga disc-
golfbana, dnr KS 17/00276 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit 2017-11-17 
KF 2017-12-19 § 210 
KS 2018-01-30 § 17 
Nyttjanderättsavtal Hällefors discgolfklubb 
Dispens från föreskrifterna för Hökhöjdens naturreservat för att anlägga 
diskgolfbana, Länsstyrelsen diarienummer 521-4520-2019 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda ett 
medborgarförslag om att anlägga en disc-golf bana.  
 
I förslaget beskrivs disc-golf som en kraftigt ökande motionsport lämplig för 
alla. Sporten är billig för utövaren, då det enda som behövs är två discar. 
Förslagställaren föreslår att Hällefors kommun ska investera i en disc-golf 
bana med 18 hål/korgar. Vidare lämnas förslag på var banan kan anläggas och 
hur arbetet kan genomföras. 
 
Det har nu bildats en disc-golf förening i Hällefors. Kommunförvaltningen 
har via kultur- och fritidschef förmedlat kontakter med Örebro läns 
idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Föreningen har också varit aktiva i 
kickoffen för Boosta Hällefors med prova på verksamhet. 
 
Vidare har kommunförvaltningen, genom samhällstrateg, skrivit ett 
nyttjanderättsavtal med föreningen som möjliggör för dem att anlägga en bana 
vid Hurtigtorpet. Utifrån att området är ett naturreservat har även dispens sökt 
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen har medgivit dispens för att använda 
reservatsmarken i Hurtigtorpet. Reservatet har inriktningen friluftsliv vilket 
ska främjas. Däremot får inga större ingrepp i skog och mark göras utan 
endast enklare röjning. I övrigt ska naturliga öppningar i skogen användas. 
 

Ekonomi 
I sitt förslag skriver förslagställaren att investeringen ska begränsas till 
150 000 kronor, utöver en arbetstid på maximalt 250 timmar där 
förslagställaren kan bistå. Till det kommer förslag på en årlig 
underhållsbudget på 20 000 kronor.  
 
Kommunförvaltningens bedömning är att kommunen inte har möjlighet att 
finansiera en anläggning för disco-golfbana med hänsyn till kommunens 
rådande ekonomiska situation. Förvaltningen rekommenderar att 
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föreningen ser över möjligheterna att söka bidrag för att iordningställa 
banan.   
 
Folkhälsa 
Att anlägga en disc-golf banan skulle troligen ha positiva effekter på 
folkhälsan, särskilt om den skulle locka grupper som idag inte är aktiva.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Förslagsställaren skriver att en discogolfbana kan användas av olika 
grupper av medborgare, så som skolelever. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjlighet till hjälp med att 
söka bidrag, vilken lämnas obesvarad. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 108 

Yttrande över Berit Qvarnströms (V) motion om 
skyfallsmodulering, dnr KS 15/00377 
 
Beslutsunderlag 
Motion, inkom 2015-12-14 
KF 2015-12-15 § 248 
KS 2016-01-26 § 31 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen har gett kommunförvaltningen i uppdrag att bereda en 
motion om skyfallsmodulering från Berit Qvarnström (V).. 
 
Motionären föreslår att Hällefors kommun budgeterar för och införskaffar ett 
simuleringsprogram för att kunna genomföra en riskanalys för 
tätortsbebyggelsen. Det utifrån de risker klimatförändringarna för med sig för 
avloppsystemen. Vidare föreslås att åtgärder tas fram för att kunna ta hand om 
plötsligt och kraftigt ökade dagvattenmängder. 
 
Som motionären själv berör i sin motion är det samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen (dåvarande BKT) som är ansvariga för kommunens VA-system. 
Kommunförvaltningen anser därför att ett eventuellt inköp av program bör 
ske av samhällsbyggnadsförbundet alternativt samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. 
 
Frågan har lyfts med både samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Båda använder 
skyfallsmodulering idag. Dock så är dessa program både dyra och komplexa 
varför de i sin tur köper in den tjänstenvid behov. De ser ingen anledning till 
att äga egna program. Därför kan inte heller kommunförvaltningen se 
anledning till att kommunen ska köpa in ett sådant system. 
 

Ekonomi 
Ur ekonomisk synvinkel bör kommunen undvika att köpa in dataprogram 
av denna karaktär. Om program ska köpa in så bör det ske via 
samhällsbyggnadsförbundet eller samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. Detta för att maximera användandet av kostsamma program.  
 
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. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
– Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
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§ 109 

Yttrande över medborgarförslag om konstgräsplan, dnr 
KS 17/00113 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om konstgräsplan, inkommit 2017-04-07 
KF 2017-04-27 § 53 
KS 2017-05-23 § 134 
 
Yttrande 
Förvaltningen vill börja med att be förslagsställaren om ursäkt för den långa 
behandlingstiden men frågan har trots sent svar diskuterats under 
behandlingstiden, vilket står att läsa nedan. 
 
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag, om att bygga en 
konstgräsplan i kommunen, till förvaltningen för beredning. I 
medborgarförslaget beskrivs en konstgräsplan som en viktig förutsättning 
för fotbollsverksamheten i kommunen. Fler och fler kommuner anlägger  
konstgräs och föreningarna i Hällefors tränar och spelar inte på samma villkor 
som de kommuner som har konstgräs. Säsongen på naturgräs är kortare och 
föreningarna i Hällefors reser och betalar idag för att kunna förbereda sig 
inför säsongsstart på konstgräs. Det blir, enligt förslagsställaren, tuffare och 
tuffare att rekrytera spelare och ledare på grund av detta. 
En konstgräsplan gynnar också skolan och andra verksamheter och 
målgrupper i kommunen. 
  
Hällefors kommun har stöttat föreningen genom att bland annat bidra med 
kompetens till den ansökan som skickats in till Allmänna arvsfonden. 
Ett upplåtelseavtal har tagits fram till Grythyttans IF (GIF) för Hällevi IP, på 
10 år vilket är en förutsättning för att söka bidrag för anläggningar. 
Kommunen har initierat och bjudit in till ett antal möten med Grythyttans IF, 
Hällefors AIF (HAIF), och intressenter som Örebro läns idrottsförbund och 
Örebro läns fotbollsförbund, för att diskutera övrig finansiering av en 
konstgräsplan som Allmänna arvsfonden krävt i sitt svar på den ansökan från 
GIF som har behandlats. 
Förutsättningen för en konstgräsplan är att föreningarna driver frågan och 
också söker vilka möjligheter det finns för övrig finansiering. 
I dagsläget kan inte kommunen garantera någon medfinansiering vilket har 
gjort att föreningen ej skickat in komplettering till allmänna arvsfonden eller 
ansökningar till andra möjliga finansiärer. Information om kommunens 
förutsättningar har skickats från kommunchefen till berörda parter som varit 
engagerade i frågan.  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en simhall i 
Hällefors. Utredningen som ska vara klar i januari 2020, påverkar 
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förutsättningarna för en konstgräsplan, såväl ur ett ekonomiskt som ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. 
Kommunförvaltningen kommer att inkludera behovet  av en konstgräsplan 
 i den utredning som görs om simhallen. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens bedömning är att i dagsläget kan ej någon 
medfinansiering garanteras. 
 
Folkhälsa 
Konstgräs möjliggör en förlängd utomhussäsong och fysisk aktivitet har 
positiva effekter på folkhälsan. 
 
Miljö 
Miljöaspekten är en viktig förutsättning vid anläggandet av konstgräs hos 
såväl bidragsgivare som berörda organisationer.  
 
Medborgarperspektiv 
Föreningarnas ideella insatser är betydande för en rik och attraktiv fritid i  
kommunen. 
 
Fotbollen i Hällefors har den största verksamheten utifrån antalet 
deltagartillfällen hos barn och unga. (2017 års statistik riksidrottsförbundet) 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående yttrande anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
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 
 
Med ovanstående yttrande anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 110 

Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 19/00268 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2019-
10-14 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 14 medborgarförslag och 10 
motioner som lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Av de 
obesvarade ärendena kommer sju medborgarförslag och fyra motioner vara ett 
år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information. 
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. För några ärenden finns förslag till 
yttrande som ska behandlas av utskotten och några andra ärenden är skickade 
till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 

Folkhälsa 
Kommunförvaltningen hänvisar till de aspekter som lyfts under rubriken 
medborgarperspektiv. 

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

Medborgarperspektiv 
Att som medborgare behöva vänta länge på att få svar på ett inlämnat 
medborgarförslag kan ha negativ effekt på upplevd delaktighet. Inlämnade 
ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. 
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Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram sina 
synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar 
om. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist om ett skrivfel i antalet obesvarade 
motioner äldre än ett år, rätt antal är fyra istället för tre. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist föredrar därefter 
kortfattat. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 111 

Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 19/00269 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2019-10-
14 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning 
över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan föregående års sammanställning.  
 
Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även 
redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade 
motioner här. 

Som framgår av förteckningen har 11 medborgarförslag och två motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Av förteckningen framgår också när, av 
vilket organ och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion 
blivit besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att själv följa upp 
vilket svar som getts i ärendet. Självklart går det även bra att kontakta 
kanslienheten om mer information önskas. 

Ekonomi 
I de fall ett beslut i ett medborgarförslag eller en motion har inneburit en 
ekonomisk kostnad har det redovisats i aktuellt ärende. Tillkommande 
kostnader handlar främst om arbetstid för att handlägga de olika ärendena. 

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. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 112 

Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2019-08-31, 
dnr KS 19/00295 
 
Informationsunderlag 
Bolagsstyrelsens sammanträde 2019-09-25 § 87 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2019-08-31 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2019-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att 
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, 
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall 
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla 
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 
 
Styrelsen har hittills under 2019 haft fyra sammanträden och därtill genomfört 
en dag om Framtida bostadsförsörjning i Hällefors kommun. Ordinarie 
ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. 
Bolaget har efter bolagsstämman en ny styrelse som har haft sitt första 
sammanträde. 
 
Under året har bolaget genomfört ombyggnader i bolagets egna lokalbestånd. 
Ombyggnaden av lokaler på Klockarvägen 20 samt ombyggnad av andra 
våningen på Klockarvägen 18 har färdigställts under perioden. Detta ger totalt 
10 stycken större lägenheter av god standard. 
 
Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med 
hyresrätt. Detta förtydligas i ägardirektivet, där bolaget ansvar särskilt 
framhålls beträffande ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen och 
beträffande attraktivt boende. 
 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet förväntas en fortsatt 
befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. 
Samtidigt saknas lägenheter med tillgänglighet för äldre och 
funktionshindrade samt lägenheter med högre standard. Därtill kommer att 
beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande 
underhållskostnader. Detta kan mötas med en kombination av nyproduktion 
och avveckling. 
 
Styrelsen studerar för närvarande nybyggnadsprojekt inom Kommentus 
upphandlingen. Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög 
direktnedskrivning utgör nyproduktion en ekonomisk utmaning för bolaget. 
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Inom kommunen pågår diskussioner om förändringar inom äldreomsorgen. 
Bolagets fastighet Fyrklövern är aktuell för ändamålet. Troligtvis kommer ett 
nytt långsiktigt hyresavtal att tecknas med kommunen där en omfattande 
renovering utförs. Även vårdboendet på Nya Björkhaga är aktuell för 
förändring. Här kommer troligen inget nytt avtal att tecknas utan dessa lokaler 
måste övergår till hyresbostäder och det kommer att ske i samband när 
ombyggnationen av ett nytt vård och omsorgsboende är färdigställt genom 
Länsgårdens försorg. 
 

Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 
1,7 miljoner kronor. Resultatet är 3,6 miljoner kronor sämre än föregående 
års delårsrapport. Med tanke på pågående ombyggnads- och 
underhållsprojekt kan något större överskott än avkastningskravet inte 
påräknas. För helår 2019 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,5 
miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatet. 
 
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Soliditeten bedöms vid årsslutet vara något försämrat, 14,2 procent, 
beroende på att balansomslutningen ökat med nyupplåning med  
10,0 miljoner kronor och investering än eget kapital ökar med beräknad 
vinst. Fastighetsbeståndets bokförda värde är 130,1 miljoner kronor, medan 
den totala belåningen uppgår till 140,0 miljoner kronor. Utifrån år 2014 
genomförd marknadsvärdering och internt genomförda värderingar under 
året bedömer bolaget att beståndets marknadsvärde i 2014 års värdering, 
250 miljoner kronor, ökat markant eftersom företaget i dag har en helt 
annan situation med bostadskö och ett hyresbortfall som inte längre ökar. 
 
Bolagets intäkter och kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med 
samma period föregående år. Övriga intäkter är lägre med 0,8 miljoner 
kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnader för 
fastighetsförvaltningen har ökat med 2,1 miljoner kronor och det beror 
främst på underhåll-, reparation- och skötselkostnader. Räntekostnaderna är 
oförändrad i jämförelse med samma period föregående år. 
 
Bolaget tillämpar K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag. 
Regelverket innebär att bolaget inte tillämpar komponentavskrivning av 
sina fastigheter. För att kommunen ska kunna göra en koncernredovisning 
har bolaget gjort en tänkt komponentredovisning av sitt fastighetsbestånd 
som påvisar en mindre avvikelse mellan bolagets bokförda avskrivningar 
och komponentavskrivning. Skulle bolaget ha komponentavskrivning 
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skulle avskrivningskostnaderna vara 55 000 kronor högre i delårsrapporten 
per 2019-08-31. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena 
Järnberg (S) att ärendet lyfts till ett beslutsärende, vilket godkänns av samtliga 
närvarande. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila meddelar båda att de ej deltar i 
beslut på grund av jäv och ersätts av Peter Ström (S) respektive Bella-Maria 
Kronman (V). 
 
Under ärendets behandling föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att delårsrapporten revideras av 
auktoriserad revisor framöver vilket skrivs in i ägardirektivet för Hällefors 
Bostads AB. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Delårsrapporten revideras av auktoriserad revisor framöver vilket skrivs in i 
ägardirektivet för Hällefors Bostads AB. 
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