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Datum

2022-02-22

Plats och tid

Ordförande Annalena Järnbergs bostad, Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors, kl. 09.00-11.10

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Cecilia Albertsson (M)
Margeurite Wase (C)

Övriga närvarande

Madelene Jönsson (SD), insynsplats (SD)
Kjell Valegren (GL), insynsplats (GL)
Kommunchef Hans Åhnberg
Fastighetschef Jessica Nilsson, del av möte
Måltidschef Stefan Lahti, del av möte
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte
HR-chef Ann Karlsson, del av möte
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Ulrika Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 28/2 2022. kl.16.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Malin Bergkvist

Annalena Järnberg

Ulrika Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2022-02-22

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Malin Bergkvist
Utdragsbestyrkande

2022-03-23
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Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Vakant
Allan Myrtenkvist
Vivianne Pettersson
Ulrika Jonsson

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
M
M

Kent Grängstedt (S)

Utdragsbestyrkande
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§ 15

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett beslutsärende om
tilläggsbudgetering för investering i Fjällbo reningsverk läggs till sist på
dagordningen, vilket bifalls.
Nämnd- och utredningssekreterare informerar om att ärendet om centralköket
döps felaktigt på kallelsen, rätt namn ska vara renovering av Centralköket,
samt om att revisionsrapport för ärendet om Hällefors Bostads AB:s
årsredovisning inte är färdig än.
Med ovanstående fastställs dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Framtida organisation av verksamheter inom
Samhällsbyggnad Bergslagen, dnr KS 20/00014
Beslutsunderlag
KS 2021-06-15 § 106
KS 2021-11-09 § 189
Ärendet
Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett
gemensamtkommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från
2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.
Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i
synnerhetskapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla
kommunerna är eniga om att sättet vi idag är organiserade på skapat en
otydlighet gentemotmedborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt.
För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden
inleddes2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare
organisation. Arbetet har skett både i kommunernas respektive politiska
organ och i gemensammaorgan som KNÖL-KS, liksom på
förvaltningsnivå.
Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en
remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning
avteknisk förvaltning har behandlats. I slutet av 2021fick kommunernas
kommundirektörer och -chefer i uppdrag att utifrån framtagen politisk
viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva
utvecklingsarbetet framåt. Det arbetet har nu lett fram till ett gemensamt
förslag som skall behandlas i respektive kommun.
Förslaget från kommundirektörer och -chefer kan i korthet beskrivas med
attverksamheter som idag är organiserade under den gemensamma
nämnden kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk
person föreslås avvecklas.

Justerandes sign

En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive
kommunoch en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete
mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd
med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata,
samt tillhörande projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad
Bergslagen som namn och varumärke föreslås upphöra.
Utdragsbestyrkande
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Efter politiska beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna med att, i
samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta
framen plan för förändringens genomförande.
Social konsekvensanalys

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i
kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en
tydlighet i kommunernas styrning och ledning av verksamheterna.
Gemensamt mål äratt skapa bättre förutsättningar för att driva
utveckling i respektive kommun.
Att underlätta kontakter med myndigheter är en viktig fråga bland annat
dådet gäller att stärka förtroendet för det offentliga.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon
miljömässigkonsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommundirektörer/kommunchefer återkommer senast juni 2022
medförslag till finansieringsmodell.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, park och
idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör
somegen juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun.
Alla fyra kommunerna fortsatt samverkar kring verksamheterna VA
(vattenoch avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterhållning genom
att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. Sätet för
den gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun
med politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och
Ljusnarsberg.
Verksamheterna inom lokal och miljöservice, idrottsanläggningar, park,
natur och skogsvård, vilka idag organiseras inom kommunalförbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen, hanteras inom respektive kommun.
Samarbetenkan komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner.
Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, får ett
oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam
nämndsom består av politiker från de fyra kommunerna.
Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör.
Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med
nyamandatperioden 1 januari 2023.
Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 2022 ett förslag
tillfinansieringsmodell för de båda nämnderna.
Kommunchefer/kommundirektörer får i uppdrag att utarbeta och verkställa
engenomförandeplan.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om organisationen finns för att hantera de
uppgifter som tillkommer inom kommunförvaltningen, vilket besvaras av
kommunchef Hans Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig
under ärendets behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, park och
idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör
somegen juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun.
Alla fyra kommunerna fortsatt samverkar kring verksamheterna VA
(vattenoch avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterhållning genom
att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. Sätet för
den gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun
med politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och
Ljusnarsberg.
Verksamheterna inom lokal och miljöservice, idrottsanläggningar, park,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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natur och skogsvård, vilka idag organiseras inom kommunalförbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen, hanteras inom respektive kommun.
Samarbetenkan komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner.
Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar
planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, får ett
oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam
nämndsom består av politiker från de fyra kommunerna.
Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör.
Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med
nyamandatperioden 1 januari 2023.
Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 2022 ett förslag
tillfinansieringsmodell för de båda nämnderna.
Kommunchefer/kommundirektörer får i uppdrag att utarbeta och verkställa
engenomförandeplan.

Justerandes sign
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§ 18

Ny organisation av kommunens fastighetsförvaltning,
dnr KS 21/00124
Beslutsunderlag
KS 2021-06-15 § 103
KS 2021-10-05 § 153
KPMG – utredning ny fastighetsorganisation
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-15 att ta fram en analys av kommunens
fastighetsförvaltning, och 2021-10-05 § 153 att utifrån den analysen ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till
fastighetsförvaltning organiserad inom kommunförvaltningen.
Kommunförvaltningen har i uppdraget tagit hjälp av KPMG som lämnat en
slutrapport. Med utgångspunkt i slutrapporten, föreslår kommunförvaltningen
att bolaget kvarstår som organisation och fortsatt är ägare av fastigheterna i
beståndet. Förslaget är att bolagets styrelse kvarstår i orörd form med fem
ledamöter och fem ersättare, och att det i bolaget finns en VD.
Förslaget innebär att Hällefors bostads AB genom tjänsteköp köper samtliga
erforderliga tjänster av den kommunala förvaltningen. Som en konsekvens av
detta övergår bolagets anställda, förutom VD, till kommunförvaltningen
genom verksamhetsövergång.
Förslaget innebär vidare att förvaltningsavtal måste upprättas mellan
fastighetsägaren BoAB och tjänsteleverantören Hällefors kommun i enlighet
med vad som beskrivs i utredningen. Dessa avtal bör fastställas av
kommunstyrelsen.
De tidslinjer som finns beskrivna i slutrapporten bör ses som generella
uppskattningar. Beroende på kommunens styrdokument och processen
gentemot berörda fackföreningar, kan den faktiska verkställigheten komma att
se något annorlunda ut.
Social konsekvensanalys

En uttalad förutsättning i arbetet har varit att inga hyresgäster i kommunens
eller bolagets bestånd ska drabbas av negativa konsekvenser av lagda
förslag. Kommunförvaltningens bedömning är att inget av förslagen
påverkar hyresgästerna på något negativt sätt.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk konsekvensanalys

Då bolaget kommer att fortleva, innebär förslaget inga kostnader i samband
med avveckling.
Då en sammanslagning av kommunförvaltningens befintliga
fastighetsförvaltning med förvaltningen av bolagets fastigheter innebär
större samlade volymer, bedöms förvaltningen oavsett i vilken form den
bedrivs kunna göras mer kostnadseffektiv.
Även gällande verksamhetssystem finns sannolikt en mindre besparing att
göra genom bildandet av en organisation.
Förvaltningsavtalen får inte utformas på ett sådant sätt att skattekollektivet
belastas av kostnader som inte täcks av intäkter för de uppdrag som bolaget
beställer av kommunen.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med styrelsen i BoAB
upprätta förvaltningsavtal för bolagets fastigheter.
Kommunens fastighetsförvaltning organiseras i enlighet med förslagen i
utredning av ny fastighetsorganisation.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om fotbollsplaner och bättre
grönyteskötsel för dessa under kommande sommar, vilket delvis besvaras av
kommunchef Hans Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) , ordförande Annalena Järnberg
(S) och Kjell Valegren (GL) yttrar sig under ärendets behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med styrelsen i BoAB
upprätta förvaltningsavtal för bolagets fastigheter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunens fastighetsförvaltning organiseras i enlighet med förslagen i
utredning av ny fastighetsorganisation.

Justerandes sign
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§ 19

Renovering Centralköket, dnr KS 22/00036
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 164
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09 § 182
Ärendet
Centralköket på Klockarhagsskolan är i behov av renovering. Under flera års
tid har det i inspektionsrapporter från tillsynsmyndigheten (kommunens
miljökontor) påpekats att underhållet av lokalerna är bristfälligt. De största
avvikelserna avser sprickor i golven i köket och i varumottagningen.
Sprickorna gör golvet svårstädat. Dessutom tränger fukt ner i bjälklaget
eftersom golven spolas med vatten dagligen. Vid tidigare renovering i början
av 2000-talet lades ett massagolv ovanpå ett klinkergolv i originalutförande.
När massagolvet som utgjort tätskiktet i konstruktionen spruckit har fukt
trängt ner i konstruktionen. En fuktteknisk undersökning visar förhöjda
fukthalter på flera ställen i konstruktionen. För att åtgärda detta behövs allt
material bilas bort ner till konstruktionsbetongen som därefter behöver torkas
ut innan återuppbyggnad av bjälklaget påbörjas.
Även avloppsledningar- och stammar samt golvbrunnar är i dåligt skick.
Sommaren 2021 inträffade en akut vattenskada i Centralköket då en
avloppsledning i gjutjärn rostade sönder. Ännu har inte kommunen fått
vitesföreläggande på att åtgärda underhållsbristerna men detta bedöms vara en
tidsfråga. Förutom vite är risken att verksamheten på grund av akuta fel inte
kan bedrivas i lokalerna. Lokalerna är heller inte optimalt utformade för
arbetsflödet i köket vilket föreslås åtgärdas i samband med renovering.
Under 2021 genomfördes en projektering inför renovering och efter årsskiftet
har upphandling genomförts. Utifrån inkomna anbud är kalkylen för den
totala investeringsutgiften för renoveringen 11,7 mkr.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

En kalkyl har upprättats utifrån inkomna anbud. Den ger en total
investeringsutgift om 11,7 mkr. Investeringsutgiften finansieras uteslutande
med nyupplåning. De årliga driftkostnaderna i form av avskrivning,
Justerandes sign
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internränta och ränta på upptagna lån kommer att öka med 716 tkr med
anledning av investeringen. Eftersom färdigställande sker per sista oktober
2022 blir driftkostnadsökningen för 2022 119 tkr.
Eftersom en del av matsalen kommer att användas för förvaring under
ombyggnadstiden begränsas antal platser. För att lösa platsbristen räknar
måltidsverksamheten med att erbjuda gymnasieeleverna antingen
lunchkuponger hos privata restauranger eller en lunchpeng. Uppskattad
kostnad för detta uppgår till cirka 210 tkr. Utkörning från andra
tillagningskök till Klockarhagsskolans elevrestaurang kommer att öka
transportkostnaderna med omkring 20 tkr. Sannolikt krävs också en utökad
bemanning för att hantera maten både i tillagningskök och i
elevrestaurangen. Kostnaden för detta uppskattas till omkring 60 tkr. För
att kunna hantera det merarbete som uppstår i samband med renoveringen
behöver ny utrustning köpas in till en uppskattad kostnad av cirka 40 tkr.
Denna utrustning kommer att kunna användas även efter att renoveringen
är avslutad.
Under enstaka dagar kan det bli aktuellt att köpa mat från Nora kommun.
Vad detta skulle kunna kosta är i dagsläget oklart. De obudgeterade extra
kostnaderna till följd av renoveringen uppgår alltså till omkring 450 tkr år
2022.
Facklig samverkan

-

Förvaltningens förslag till beslut
-

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering
ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra renovering av
Centralköket i enlighet med föreliggande anbud.

-

De ökade driftkostnaderna på 450 tkr under 2022 som investeringen ger
upphov till finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv.

-

Ökade driftkostnader som uppstår för år 2023 och framåt hanteras i
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 11,7 mkr för investering inom
fastighetsförvaltningen år 2022.

-

Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom
upptagning av nya lån till högst 11,7 mkr.

--Justerandes sign
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson utförligt och måltidschef Stefan Lahti tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet matportioner som
serveras på en dag, vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge
kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra renovering av Centralköket i
enlighet med föreliggande anbud.
De ökade driftkostnaderna på 450 tkr under 2022 som investeringen ger
upphov till finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv.
Ökade driftkostnader som uppstår för år 2023 och framåt hanteras i
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 11,7 mkr för investering inom
fastighetsförvaltningen år 2022.
Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning
av nya lån till högst 11,7 mkr.

Justerandes sign
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§ 20

Hällefors Bostads AB årsredovisning 2021, dnr KS
22/00030
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2021
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad EJ KOMMIT ÄNNU
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning
för verksamhetsåret 2021. Enligt ägardirektivet från 2019 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.
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastigheter om 70 byggnader med
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 44 480 kvm. Till det tillkommer 94
lokaler på totalt 15 414 kvm.
Styrelsen har under 2021 haft sex sammanträden, där ordinarie ledamöter har
deltagit i samtliga sammanträden. I december kallades en extra bolagsstämma
där hela styrelsen avsattes och ny styrelse, vilken tillika är förtroendevalda till
kommunstyrelsens allmänna utskott, tillsattes. Under året har styrelsen
deltagit i utbildning i kommunens regi samt genom utbildning kring
ägarstyrning tillsammans med kommunens förvaltning och förtroendevalda.
En behovsanalys har genomförts med prognos för 20 år som ska ligga till
grund för en rivningsplan. En underhållsplan för utvändigt underhåll och
installationer har framarbetats.
Kommunförvaltningen kan konstatera att bolagets verksamhetsberättelse har
utvecklats på ett positivt sätt och innebär en mer informativ berättelse samt en
tydlig koppling till gällande styrdokument. Rapporten innehåller en tydlighet i
de målsättningar som bolaget har att arbeta efter, där bolaget även detta år har
påverkats av pågående pandemin som gör att vissa planerade åtgärder inte
kunnat vidtas.
I förvaltningsberättelsen redovisas ett stort antal mål enligt Agenda 2030
enligt nu gällande ägardirektiv. Dessutom framgår bolagets måluppfyllelse
avseende verksamhetsmål som numera är tydliga och mätbara.
Social konsekvensanalys
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.
Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2021 ett överskott om
0,9 miljoner kronor. Delårsresultatet för första åtta månaderna var
4,7 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 3,8 miljoner kronor mot
verkligt utfall.
I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella målsättningar för bolaget:
• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
• Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal
borgen.
• Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet.
Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Soliditeten har förstärkts något (17,7 procent) och beror på att eget kapital
ökar med årets vinst.
Styrelsen har tagit beslut om att i enlighet med ägardirektivet amortera en
procent per år.
Bolagets vakansgrad är fortsatt hög och en behovsanalys har framarbetats
under 2021 som ska ligga till grund för åtgärder. Antalet outhyrda
lägenheter har genomsnittligt varit 13 procent vilket innebär en ökning med
4 procentenheter och beror till största delen på att hyresgästerna flyttar till
andra kommuner p g a jobb eller utbildning.
2021 års resultat före skatt är ett överskott om 987 tkr vilket motsvarar
2,9 procent i avkastning på eget kapital.
Förvaltningen kan konstatera att bolaget uppfyller tre av fyra finansiella
målsättningar och att den behovsanalys som tagits fram, som ska ligga till
grund för en rivningsplan, är i linje med att minska vakansgraden.
Bolagets kostnader för outhyrt har ökat med 39 procent och uppvisar i
årsbokslutet 7,5 miljoner kronor.
Justerandes sign
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KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. KPMG anser att de
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för deras uttalande.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2021 godkänns.

-

Hällefors Bostads AB har under 2021 bedrivit verksamheten förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist om att revisionsrapporten inte
inkommit än.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet uppdateras till
kommunstyrelsen utifrån revisionsrapporten.
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande,
vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet uppdatera till kommunstyrelsen utifrån revisionsrapporten.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2021 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2021 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
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Exp till
Jessica Jansson
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§ 21

Tilläggsbudgetering för drift inom skolverksamheten,
dnr KS 22/00017
Beslutsunderlag
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”,
daterad 2021-02-02, dnr 2022:89
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2022.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets
regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där
framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets
kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av
covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6–19 år i kommunen där Hällefors kommun erhåller
828 253 kronor. Medel ska fördelas under 2022 och ska användas till
insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet,
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Hälften av
medlen betalas ut i nära anslutning till detta beslut. Den andra hälften
betalas ut i augusti.
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidraget är att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, men det lämnas
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska
användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör ingen explicit
kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en
statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i form av
krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa avgränsade
åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Utifrån rådets
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rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär att det är
finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och det redovisas som ett
generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
828 tkr för driften avseende skolverksamheten för verksamhetsåret 2022
för att möjliggöra åtgärder för verksamheten inom vuxenutbildningen och
introduktionsprogrammet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 828 tkr avseende riktade
generella skolmedel inom vuxenutbildningen och
introduktionsprogrammet för driftverksamheten år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 828 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring SFI, vilket besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att spara
pengar till nästkommande år, 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
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 828 tkr avseende riktade generella
skolmedel inom vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet för
driftverksamheten år 2022.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 828 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.
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§ 22

Tilläggsbudgetering för drift inom
integrationsverksamheten 2022, dnr KS 22/00013
Beslutsunderlag
Regeringskansliet, Tillfälligt stöd för mottagande av nyanlända år 2022,
daterat 2021-12-22
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Hällefors kommun har erhållit regeringens beslut gällande generellt riktat
statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande för verksamhetsåret
2022.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Regeringen har beslutat om att ge tillfälligt kommunstöd till vissa
kommuner. Det är regeringen som beslutat och fördelat stödet och
Migrationsverket har i uppdrag att betala ut ersättningen utan ansökan.
Bidraget uppgår sammanlagt till 200 miljoner kronor och betalas ut till
totalt 58 kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande
av nyanlända i relation till den egna befolkningen. Totalt kommer Hällefors
kommun att erhålla 2 986 tkr för år 2022.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidraget är att förstärka det statliga stödet till integrationsarbetet, men det
lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna
ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör ingen
explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Det finns inte heller några
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villkor i form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa
avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Utifrån rådets
rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär det är
finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och att det redovisas som ett
generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Dessa medel föreslår förvaltningen ska tilläggsbudgeteras
kommunstyrelsen och finansförvaltning med motsvarande belopp för att
kunna använda för förvaltningens integrationsarbete utifrån dels
kommunstyrelsens tidigare antagna fördelningsmodell för
schablonersättningar och dels för ensamkommande barn och ungdomar.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 986 tkr avseende riktade
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 986 tkr avseende generellt
riktat statsbidrag för år 2022.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att spara
pengar till nästkommande år, 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
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 986 tkr avseende riktade
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2022.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 986 tkr avseende generellt riktat
statsbidrag för år 2022.
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§ 23

Tilläggsbudgetering för drift inom vård- och
omsorgsverksamheten, dnr KS 22/00016
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis))
Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis))
Regeringsbeslut I:5, 2021-01-28, S2021/00823
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av
statligt stöd till vård och omsorgsverksamheten år 2021 som utgörs av tre
bidrag.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors kommun har tilldelats tre riktade generella statsbidrag för
verksamhetsåret 2021 som kan nyttjas under åren fram t o m år 2023. Efter
ekonomisk avstämning kan kommunförvaltningen konstatera att större
delen av de medel som kommunen beslutats erhålla under år 2021 kan
ombudgeteras/överflyttas till verksamhetsåret 2022.
1. Prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställda i
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till
kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen
timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och
omsorgen av äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna
incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt
finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka
tryggheten inom äldreomsorgen.
Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är preliminär kan beloppen
i den slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för enskilda
kommuner. En tredjedel av summan fördelas till de kommuner som
uppfyller villkor för god nivå, medan två tredjedelar fördelas till de
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kommuner som uppfyller villkoret för en tydlig förbättring. För att ta
del av medlen behöver en kommun uppfylla minst ett villkor.
Statsbidraget är ett generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda
medlen under 2022 och 2023. Totalt har kommunen fått tilldelat
2 130 003 kronor.
2. Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till
kommuner och syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att
öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag. Kommunerna får
fritt använda medlen under 2022 och 2023. Totalt har kommunen fått
tilldelat 1 063 402 kronor. Under år 2021 har kommunen använt
461 000 kronor för att förstärka med bemanningsföretag, vilket gör att
det kvarstår 600 000 kronor som kan överföras till år 2022.
3. Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela
medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med
statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade
medel för 2021 kommer inte att återkrävas. Totalt har kommunen
erhållit 3 980 521 kronor. Förvaltningen kan konstatera att
äldreomsorgens utfall i förhållande till budgeterat är ett överskott med
500 000 kronor 2021. Det innebär att hela bidraget för år 2021 kan
överföras till år 2022, då kommunstyrelsen själva valt att budgetera till
äldreomsorgen under år 2022 av de ordinarie generella bidragen och
skattemedel och inte dessa medel.
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidragen att förstärka det statliga stödet till vård och omsorgsverksamheten,
men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur
pengarna ska användas. Bidragen är inte förknippade med återrapportering
av användningen av medlen. Eftersom bidragen beviljas som generella
medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell.
Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska de aktuella bidragen
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det
innebär det är finansförvaltningen som erhåller bidragen och de redovisas
som generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
6 700 tkr för driften avseende vård och omsorgsverksamheten för
verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra åtgärder för verksamheten.
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Utifrån att dessa medel inte alls har hanteras i samband med antagandet av
budgetramar för verksamhetsområden år 2021 eller år 2022 bedömer
förvaltningen att dessa nu tillkommande medel gör det möjligt att
omprioritera budgetmedlen med 5 500 tkr till andra obudgeterade
verksamheter utan att det på något sätt påverkar vård och
omsorgsverksamhetens planerade åtgärder under år 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens driftbudget för äldreomsorg minskas med 5 500 tkr år
2022.

-

Kommunstyrelsens driftbudget för interkommunal eleversättning till andra
kommuner utökas med 4 500 tkr år 2022.

-

Kommunstyrelsens driftbudget för övergripande administration utökas
med 1 000 tkr år 2022.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 6 700 tkr avseende riktade
generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 6 700 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring genomförda åtgärder under 2021,
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheten att istället satsa mer på
omsorgen med dessa medel, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om pengar som föreslås föras över till
skolan och vilka delar av skolans verksamhet som avses, vilket besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om skolans arbete för att få fler att studera
på orten och en presentation av detta, vilket delvis besvaras av kommunchef
och tas med av Kent Grängstedt (S) som är ordförande i välfärdsutskottet.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S),
Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Ulrika Jonsson (M), flera
vid upprepade tillfällen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens driftbudget för äldreomsorg minskas med 5 500 tkr år
2022.
Kommunstyrelsens driftbudget för interkommunal eleversättning till andra
kommuner utökas med 4 500 tkr år 2022.
Kommunstyrelsens driftbudget för övergripande administration utökas med 1
000 tkr år 2022.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 6 700 tkr avseende riktade
generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten år 2022.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 6 700 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.
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§ 24

Tilläggsbudgetering investering teknisk verksamhet, dnr
KS 22/00015
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2022 för investeringar
inom dels gata/park/idrott och dels vatten och avlopp (VA).
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 17 250 tkr för
verksamhetsåret 2022. Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för
år 2021 ännu inte är slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering med
totalt 5 150 tkr för verksamhetsåret 2022.
GPI
Projektnr Belopp (tkr) Kommentar
Grönstråk Stationsvägen
064
70
Badplatser
066
50
Tak på bef. Sandfickor
056
101 Inväntar beställt material
Tillgänglighet/Trafiksäkerhetsåtgärder055
850 Inväntar beställt material
Totalt
1 071

Va/Renhållning

Projektnr Belopp (tkr) Kommentar

Sikfors, Överföringsledning

317

Mindre ledningsarbeten
(Rydellvägen VA-omb och
Kvalitetshöjande åtgärder)

374,363

Hjulsjö mini Rv Hällefors
Totalt
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Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på
totalt 4 079 tkr från förbundet godkänns och att det finansieras med
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
När det gäller begäran av investeringsmedel för skattefinansierade
verksamheten föreslår förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran utan
istället får omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen
beslutat för verksamhetsåret 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för skattefinansierade verksamheten på 1 071 tkr för år
2022 avslås.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för VA på 4 079 tkr för år 2022 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4 079 tkr avseende
investeringar för år 2022.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för skattefinansierade verksamheten på 1 071 tkr för år 2022
avslås.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA på 4 079 tkr för år 2022 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4 079 tkr avseende investeringar
för år 2022.
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§ 25

Beslut om gemensam målbild nära vård, dnr KS
21/00257
Beslutsunderlag
Gemensam målbild nära vård i Örebro län - Rapport och beslutsunderlag,
daterad 2021-12-01, Missiv beslut om länsgemensam målbild nära vård
Ärendet
Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och
sjukvårdssystemet som omfattar och påverkar flera aktörer och
samverkansparter inom Regionen och länets kommuner. Primärvården ska
vara navet i den vård som är närmast medborgarna. Den tekniska
utvecklingen och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet och möjlighet
att bedriva vård nära medborgarna.
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den
omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att
vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens
behov och förutsättningar.
En gemensam målbild är en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett
gemensamt omställningsarbete mellan samverkansparter där kommunen är en
av flera huvudmän. Målbildsarbetet har genomförts under 2021 på uppdrag av
samverkansgruppen för kommunchefer och regiondirektör. Förslaget till
målbild har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan såväl den politiska och
som tjänstepersonsledningarna för Regionen och kommunerna i Örebro län.
Efter målbildsarbetet har förslaget beretts i den politiska
samverkansstrukturen och det regionala samverkansrådet ställer sig bakom
förslaget. Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i
enlighet med bifogat underlag och meddela Regionen sitt beslut senast den 31
mars 2022. Kommunförvaltningen rekommenderar att Hällefors kommun
antar målbilden.
Social konsekvensanalys

Konsekvensen av omställningen till en nära vård är att mer insatser
kommer att utföras i hemmet. Det är dock inte ett mål i sig att ha ett lågt
antal vårdplatser. Målet är ett personcentrerat arbetssätt där olika individer
kan ges samordnade insatser i den form som är mest lämplig med hänsyn
tagen till personens behov, möjlighet till egenvård och ett mer självständigt
liv med hjälp av modern teknik och andra omständigheter. Inriktningen
innebär att "patienten" först och främst ses som en person med unika
behov, erfarenheter och mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras
till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. Effekten av
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personcentrerade vårdinsatser leder generellt till tydliga förbättringar
gällande upplevd hälsa samt kortare vårdtider.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Målbilden beskriver en inriktning och innebär i sig själv inte någon
förändring i ansvarsområden eller utökade kostnader. För att beskriva de
ekonomiska konsekvenserna av målbilden behöver fokus i stället ändras till
de aktiviteter som senare genomförs inom ramen för omställningen i syfte
att nå målbilden. Omställningen kommer inte att ske genom ett enskilt
beslut utan behöver ske stegvis. När beslut i genomförandet av
omställningen till en god och nära vård fattas, behöver de ekonomiska
konsekvenserna alltid beskrivas och förankras hos huvudmännen innan de
antas.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i samverkan 2022 01 18.
Förvaltningens förslag till beslut
Hällefors kommun antar föreslagen länsgemensam målbild för omställningen
till nära vård.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun antar föreslagen länsgemensam målbild för omställningen
till nära vård.
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§ 26

Upphävande av tidigare kommunfullmäktigebeslut om
anslutning utanför verksamhetsområde för VA, dnr KS
21/00092
Beslutsunderlag
KF 2015-04-14 § 91
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-04-23
§ 48
Ärendet
VA-avdelningen på samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genom
utbildning fått vetskap om att beslut taget av kommunfullmäktige den 201504-14 §91, inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i respektive
kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i verksamhetsområde för
allmänt VA och detta ska ske innan fastigheten ansluts till kommunala VA
nätet.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen förslår därför att respektive
kommunfullmäktige upphäver det tidigare beslutet. Kommunförvaltningen
har inget att invända emot det.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Förvaltningens förslag till beslut
- Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 §91 från och med 202204-15
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 §91 från och med 2022-0415
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§ 27

Svar på utskottsinitiativ om minnesmärke över Sven
Rinman, dnr KS 20/00210
Beslutsunderlag
KS 2020-11-10 § 221
Ärendet
Utifrån ett utskottsinitiativ från allmänna utskottet gav kommunstyrelsen
kommunförvaltningen i uppdrag att sätta upp ett minnesmärke över Sven
Rinman samt att återkomma med ett finansierat förslag.
Ärendet har diskuterats i kommunförvaltningen och förvaltningen vill här ge
en återkoppling i ärendet.
Förslaget från förvaltningen lyder enligt följande;
I samband med uppförandet av badhuset och planeringen för ett välkomnande
entréområde kommer bland annat tre bänkar att placeras för möjlighet till vila
och eftertanke. En av bänkarna tillägnas Sven Rinman där också en
minnesplakett placeras till hans ära, en minnesbänk.
På platsen kommer också möjlighet att finnas att lyssna på den digitala
plattformen Storyspot, och berättelsen om Sven Rinmans liv och gärning i
Hällefors. Ljudguiden blir tillgängligt via en app och- eller QR kod på lämplig
informationsskylt vid bänken. Berättelsen kommer också finnas tillgänglig på
kommunens hemsida.
Kommunförvaltningen menar att denna lösning är ett modernare och mer
användbart sätt att uppmärksana personer på där upplevelsen blir större och
mer innehållsrik.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Utgiften inryms i badhusets ekonomiska ram vad gäller utemiljön.
Facklig samverkan

Facklig samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign
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Utskottsinitiativet om minnesmärke över Sven Rinman anses besvarat med
ovanstående förslag.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Utskottsinitiativet om minnesmärke över Sven Rinman anses besvarat med
ovanstående förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

34(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-02-22

§ 28

Personalbokslut för Hällefors kommun 2021, dnr KS
22/00032
Beslutsunderlag
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2021, daterad
2022-02-14
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen
ska leverera ett personalbokslut. Personalbokslut för 2021 är det fjärde
personalbokslutet sedan beslutet fattades.
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, anställningar, ledigheter,
diskriminering, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, medarbetarundersökning och
kompetensförsörjning. Förvaltningen har i vissa delar redovisning för en
femårsperiod, 2017-2021, och förändringar beskrivs genom tabeller och
diagram. Personalbokslutet innehåller även vissa analyser och jämförelser
mellan åren och mellan andra kommuner och riket.
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat syns ett ökat
medarbetarengagemang. Trenden med minskande sjukfrånvaro bröts dock
2020 men med en liten sänkning under 2021 och det kan härledas till
coronapandemin och uppmaningen att stanna hemma vid minsta symptom
samt insjuknande i Covid-19.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta
perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommuns årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.
Facklig samverkan

Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen innan
kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2021 godkänns.
Justerandes sign
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--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om Hällefors kommun hade
högre ökning på sjukfrånvaron än riket, vilket besvaras av HR-chef Ann
Karlsson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur kommunen får fler att bli så
kallade ambassadörer, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om ökningen av antalet besök hos
företagshälsovården från 2020 till 2021, vilket besvaras av HR-chef Ann
Karlsson och kompletteras av kommunchef Hans Åhnberg.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och lyfter fråga om avsaknad av
återkoppling till personer som sökt tjänster i kommunen, vilket besvaras av
HR-chef Ann Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om storleken på ökningen
av antalet så kallade ambassadörer, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann
Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om det pågår något aktivt arbete utifrån
kommande stora pensionsavgångar, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann
Karlsson.
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om de som söker lediga tjänster i kommunen
kommer ifrån närområdet eller var de geografiskt kommer ifrån, vilket delvis
besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Kjell Valegren (GL) ställer följdfråga kring om många sökande kommer från
särskilda orter och möjligheter att genomföra riktade rekryteringar där, vilket
delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommuns personalbokslut för 2021 godkänns.
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§ 29

Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) 2021, dnr KS 22/00033
Informationsunderlag
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021”
Ärendet
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett led i att öka
politikernas inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och
kommunens policy och riktlinjer. I Hällefors kommun är kommunstyrelsen
arbetsgivare och därmed ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige
har dock det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsen har de resurser som
behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som arbetsgivare.
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats från kommunstyrelse till kommunchef som
i sin tur fördelat till övriga chefer. En aktuell förteckning finns över de
skriftliga dokument som innehåller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.
Den politiska ledningen behöver försäkra sig om att förvaltningens
arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa upp
verksamheten. Den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet är avsett att utgöra ett stöd till politiken i
uppföljningsansvaret. Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en
inspektion inom ramen för SAM i politikerstyrda organisationer och
konstaterade då att Hällefors kommun har de centrala delarna som krävs i ett
systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive årlig uppföljning.
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna
behålla och rekrytera goda medarbetare. Arbetsgivaren har
arbetsmiljöansvaret och i chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall.
För att ha kontroll på det samlade arbetsmiljöarbetet inom kommunen samlas
allt material på HR-enheten genom att arbetsplatsernas skyddsrondsprotokoll,
riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar lämnas till HR-enheten
för sammanställning och bevarande. Sammanställningarna rapporteras vid
fyra tillfällen per år till samverkansgruppen som är tillika skyddskommitté.
Verksamhetsåret 2021 har till stor del präglats av pandemin med
coronaviruset som har inneburit många arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga
frågor att hantera. Ofta hänger dessa frågor ihop. Riktlinjer och rutiner samt
löpande information har tagits fram under året i syfte att vägleda chefer och
medarbetare i frågor gällande bland annat smittspridning, skyddsutrustning
och riskbedömningar. Riktlinjer, rutiner och blanketter finns lättillgängliga
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både i chefshandbok och i medarbetarhandbok. Inom verksamheterna har
chefer tillsammans med skyddsombud genomfört riskbedömningar som har
lett till ett flertal åtgärder i syfte att säkerställa arbetsmiljön och minska
smittspridning. Ett fokusområde för riskbedömning har varit gravidas
arbetsmiljö och kraven på att inte utsätta gravida för exponering av Covid-19.
Uppföljningen av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts i
enlighet med krav och rekommendationer i Arbetsmiljölagen. Alla chefer har
haft uppdraget att tillsammans med skyddsombud eller arbetstagare under
perioden november-januari gå igenom checklistans 30 frågor. Underlagen från
arbetsplatserna har sammanställts, analyserats och utmynnat i en rapport.
Resultatet visar att kommunen bedriver att fortsatt bra systematiskt
arbetsmiljöarbete och gett en ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna.
Uppföljningen visar även på att det finns fortsatt behov av åtgärder och
utveckling inom vissa områden, det kommer att ingå i en handlingsplan för
2022 tillsammans med handlingsplanen för sänkt sjukfrånvaro som bland
annat innehåller aktiviteten genomförande av Suntarbetslivs grundläggande
arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra.
Kvalitetsbrister inom arbetsmiljön och sjukfrånvaro i verksamheten kan
härledas till brister i arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och
arbetsmiljöproblem orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av
expertkompetens. Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att
skapa medarbetarengagemang och attraktivitet.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson och kommunchef Hans Åhnberg tillför kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.
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§ 30

Statistik över den sverigefinska minoriteten i Hällefors
kommun, dnr KS 22/00024
Informationsunderlag
Statistik som visar ålderfördelningen från 0 till 90+ år.
Statistik över första, andra och tredje generationens sverigefinnar samt procent
av totalbefolkningen.
Lagen om Nationella minoriteter (2009:724)
Ärendet
I bifogade filer finns den senaste statistiken över den sverigefinska
minoriteten i Hällefors kommun. Statistiken baseras på uppgifter från
Statistiska centralbyråns (SCB) åldersstatistik över sverigefinnar. Uppgifterna
är från 31 december 2020.
Av kommunens 6896 invånare har 14,2% finsk bakgrund. Med andra ord
finns det sammanlagt 977 sverigefinnar i Hällefors. Dessa har rätt till antingen
förskoleverksamhet, äldreomsorg eller service och kultur på finska.
Enligt lagen om Nationella minoriteter (2009:724) ska kommunen som finskt
förvaltningsområde bland annat kunna erbjuda barn- och äldreomsorg helt
eller till väsentlig del på finska. Därför är det av vikt att kommunen även
verkar för att det finns personal som behärskar språket.
Social konsekvensanalys

Utifrån statistiken kan man dra slutsatsen om de sverigefinska
kommuninnevånarnas kommande behov av kommunala tjänster och
service.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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§ 31

Tilläggsbudgetering för investering i Fjällbo
reningsverk, dnr KS 20/00224
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09 § 182
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15 § 211
Ritningar på nybyggnation vid Fjällbo reningsverk, daterad 2021-05-12
Ärendet
I samband med budgetprocessen för verksamhetsåret 2022 beslutade
kommunstyrelsen att ärendet gällande Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen (SBB) investeringsäskande att bygga om Fjällbo reningsverk
skulle hanteras som ett separat ärende under år 2023 då investeringen
prioriterades inom kommunfullmäktiges fastställda investeringsram.
Då det föreligger ett förslag om att lägga ner kommunalförbundet och hantera
det inom en teknisk nämnd samtidigt som verksamheter föreslås överföras till
kommunen igen har kommunstyrelsens beslut i december år 2020 fått andra
förutsättningar. I och med att en del av verksamheterna som idag finns inom
Kommunförrådet föreslås övergå till kommunen igen kan det komma att bli
kommunens uppdrag att hantera lokalfrågan för berörda verksamhetsdelar.
Kommunförvaltningen har tillsammans med förbundet arbetat igenom tidigare
förslag igen och kommit fram att det är bra att samlokaliseras hela VAverksamheten till Fjällbo reningsverket tillsammans med verksamheten för
gata för att särskilja verksamheterna åt i och med det förslag på nu finns
framtagen om förbundets framtid. Dessutom har lokalerna idag inte
omklädningsrum för kvinnor utan enbart för män, vilket är en viktig aspekt ur
ett jämställdhetsperspektiv. Idag har förbundet både kvinnor och män
anställda inom VA-verksamheten, vilket försvårar kravet på en god
arbetsmiljö. Båda parter är helt överens om är den bästa långsiktiga lösningen
är att genomföra en nybyggnation vid Fjällbo reningsverk enligt framtagna
ritningar.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget att bygga ut personalutrymmet, förråd och garage vid Fjällbo
reningsverk, så att all personal och material som tillhör VA- och
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gatuavdelningen kan vara på samma ställe, beräknas få en
investeringsutgift på cirka 3,5 miljoner kronor.
Förvaltningen föreslår att behovet av ombyggnation av Kommunförrådet
utreds på nytt av förvaltningen efter fullmäktiges beslut om förbundets
framtid. Vidare föreslår förvaltningen att förbundet tilläggsbudgeteras för
investering av nybyggnad vid Fjällbo reningsverk med 3,5 miljoner kronor
för verksamhetsåret 2022. Ökade driftkostnader som uppstår är redan
hänsyn tagen till i den VA-taxa som idag gäller enligt uppgift från
förbundet. Investeringen föreslås finansieras genom nyupplåning med
maximalt 3,5 miljoner kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för om- och tillbyggnad på Fjällbo reningsverk på 3 500 tkr
för år 2022 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 500 tkr avseende
investeringar för år 2022.

-

Investeringsutgiften finansieras genom nyupplåning med maximalt 3 500
tkr.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tanken är att städ ska flytta, vilket
delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om höjd har tagits för mer personal och
samlokalisering av fler verksamheter, vilket delvis besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om det inte finns behov av skilda
omklädningsrum även inom städ, vilket delvis besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om saker som behöver flyttas med och
utrymme för detta, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ritningar, vilket delvis besvaras av
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och ekonomichef Jessica
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Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga kring arbetsmiljö med
omklädningsrum i direkt anslutning till reningsverket, vilket delvis besvaras
av ekonomichef Jessica Jansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för om- och tillbyggnad på Fjällbo reningsverk på 3 500 tkr för år
2022 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3 500 tkr avseende investeringar
för år 2022.
Investeringsutgiften finansieras genom nyupplåning med maximalt 3 500 tkr.
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