
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
1(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 
Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-16.05 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Se bilagd förteckning 

 

Övriga närvarande Greger Johansson, Bergslagens solpark, 
beredningstid 
Jonas Tingvall, Bergslagens solpark, 
beredningstid 
Ida Browall, folkhälsoteamet, beredningstid 
Michael Lindström, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
beredningstid 
Näringslivschef Camilla McQuire, 
beredningstid 
Samhällsplaneringschef Mikael Pulkkinen, 
beredningstid 
Fastighetschef Jessica Nilsson, del av 
mötet 
Kanslichef Mathias Brandt 

 

Justerare Vivianne Pettersson (M) och Christina Kuurne (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredag 25/11 2022 kl. 13.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 207-253 
 Mathias Brandt  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Vivianne Pettersson (M) Christina Kuurne (S)  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-22 
    
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-25 Datum då anslaget tas ned 2022-12-19 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Mathias Brandt  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Annalena Järnberg, ordf. S Christina Kuurne (S) 
 Allan Myrtenkvist, ordf. S  
 Kent Grängstedt S  
 Vivianne Petersson M  
 Ulrika Jonsson M  
 Cecilia Albertsson M Margeurite Wase (C) 
 Johan Stolpen V Ritha Sörling (V) 
 Saskia van der Zanden V  
 Bella-Maria Kronman  V Christer Olken (S) 

 
Fredrik Dahlberg, §§ 207-
242 SD 

Wilhelm Tham (GL) §§ 243-
253 

 Lars-Göran Zetterlund C  
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Ärenden under beredningstid 
 
Greger Johansson och Jonas Tingvall från Bergslagens solpark presenterar 
planerna på att anlägga en solkraftspark i Hammarns industriområde. 
Presentationen utgår från ett bildspel. 

Planeringen har pågått under ca 2 år. Generellt finns ett stort intresse för solel, 
som oftast uppfattas som mindre kontroversiellt än vindkraft. De 
förutsättningar som gäller för en effektiv solpark finns väsentligen på plats vid 
Hammarn. 

Vad som planeras är en park i storleksordningen 12,2 GWh/år vilket 
motsvarar förbrukningen för ca 600 normalvillor. 

Genomgång av mark- och tekniska förutsättningar. I hanteringsprocessen 
kommer ett underlag lämnas till Länsstyrelsen denna vecka och ett besked 
från nätleverantören Ellevio väntas inom de närmaste veckorna. Från 
kommunen behövs ett långt arrendeavtal alternativt möjlighet att friköpa 
marken, samt bygglov. 

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor gällande dialog med Spendrups som 
bedriver verksamhet på angränsande mark samt leveranser till elnätet vilka 
besvaras av Greger Johansson och Jonas Tingvall. 

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande kontakter med Ovako som stor 
energiförbrukare vilken besvaras av Greger Johansson och Jonas Tingvall. 

Wilhelm Tham (GL) ställer fråga gällande risk för skadegörelse vilken 
besvaras av Greger Johansson. 

Christer Olken (S) ställer fråga gällande total energiförbrukning i kommunen 
vilken lämnas obesvarad. 

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande kommunstyrelsens roll vilken 
besvaras av samhällsplaneringschef Mikael Pulkkinen. 

--- 

Ida Browall, folkhälsoteamet, informerar kring den suicidpreventionsplan som 
arbetats fram för KNÖL-kommunerna. Ger en bakgrund till uppdraget och 
berättar om den nollvision för suicid som finns nationellt. Belyser den starka 
koppling till psykisk ohälsa som finns. 

Genomgång av planens struktur. Ett antal fokusområden lyfts fram och 
fördjupning sker kring dessa. 
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Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande insatser mot barn yngre än 
årskurs 8 vilken besvaras utförligt av Ida Broman. 

--- 

Michael Lindström, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, informerar 
kring ansvaret för insamling av förpackningar. Ansvaret ska övergå från 
staten till kommunerna med början 2024 för att vara helt överfört 2027. 

Syftet med förändringen är att underlätta för hushållen och tanken är att 
Samhällsbyggnad ska vara kommunens utförare. På vägen framåt krävs 
omfattande information och ett antal beslut. En ungefärlig tidplan presenteras. 

Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande antal sopkärl för fastighetsägare 
vilken besvaras av Michael Lindström. 

Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor gällande kostnadsneutralitet, om 
någon kommun redan tagit över ansvaret samt om företagens avgifter vid 
återvinningsstationerna. De båda första besvaras, den sista besvaras delvis av 
Michael Lindström. 

Wilhelm Tham (GL) ställer fråga gällande att väga avfall vid 
återvinningsstationer vilken besvaras utförligt av Michael Lindström. 

--- 

Kanslichef Mathias Brandt informerar kortfattat kring möten som hållits 
avseende kommunalt VA till Silvergruvan samt VA i Grythyttan efter 
skyfallen 2021. Noteras att VA Silvergruvan kommer att föredras i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
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§ 207 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 208 Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att ett informationsärende avseende 
badhusbygget ska läggas till dagordningen vilket bifalls. 
 
Med detta tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 209 Uppdrag utifrån redovisning av förstudie vård- 
och omsorgsboende, dnr KS 16/00171 
 
Under beredningstiden har allmänna utskottet fått en redovisning av 
genomförd förstudie vård- och omsorgsboende. 
 
--- 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) lämnar följande yrkanden; 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för ett nytt vård- och 
omsorgsboende. 
Ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett ombudsavtal med Länsgården 
gällande utarbetande av underlag inför beslut om upphandling av nytt vård- 
och omsorgsboende. 
 
Kommunchef Hans Åhnberg tillför kort kring de ekonomiska aspekterna. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar vidare att de ekonomiska aspekterna 
hanteras i samband med budget 2023. 
 
Madelene Jönsson (SD), ordförande Annalena Järnberg (S), Vivianne 
Pettersson (M) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och kommunchef Hans 
Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden, vilka bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för ett nytt vård och 
omsorgsboende. 

Ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett ombudsavtal med Länsgården 
gällande utarbetande av underlag inför beslut om upphandling av nytt vård- 
och omsorgsboende. 
 
De ekonomiska aspekterna hanteras i samband med budget 2023. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) att kostnaderna delas mellan kommunen och Länsgården om 
den här lösningen inte blir aktuell. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Wilhelm Tham (GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för ett nytt vård och 
omsorgsboende. 

Ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett ombudsavtal med Länsgården 
gällande utarbetande av underlag inför beslut om upphandling av nytt vård- 
och omsorgsboende. 
 
De ekonomiska aspekterna hanteras i samband med budget 2023. 

 
Exp till 
Hans Åhnberg 
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§ 210 Förvaltningsavtal Hällefors Bostads AB och 
Hällefors kommun, dnr KS 21/00124 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 § 45 
Förslag till förvaltningsavtal, daterat 22-10-27 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har i samverkan med kommunförvaltningen arbetat 
fram ett förslag på förvaltningsavtal för förvaltning av bolagets 
fastighetsbestånd. Förslaget bygger till viss del på tidigare förvaltningsavtal 
som kommunen upprättade då bolaget förvaltade kommunens 
fastighetsbestånd.  
 
Avtalet ska gälla från och med 1 januari 2023 och till och med den 31 
december 2025. Omförhandling och uppföljning av avtal skall ske sex 
månader efter avtalets ikraftträdande. Uppsägning av avtalet ska ske 
skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven 
uppsägning förlängs avtalet automatiskt med tre år i taget med motsvarande 
uppsägningstid som ovan.  
 
Till avtalet kommer förvaltningen tillsammans med bolaget att upprätta mer 
detaljerade beskrivningar/överenskommelser för att skapa en tydlighet mellan 
parterna. Dessa kommer att ses över årligen för att säkerställa bra processer 
och en god intern styrning och kontroll.  

 
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 
Enligt förslaget kommer kommunen att få ersättning för direkta kostnader 
för fastighetsuppdraget men även ersättning för overheadkostnader samt 
förhandlat avkastningskrav. Utöver grunduppdragets ersättning framgår det 
även av avtalet att kommunen har rätt att ta ut ersättning för extra tjänster 
som bolaget vill ska genomföras av kommunen som förvaltare. 
 
Under första året kommer kommunen att fakturera faktiska kostnader för 
fastighetsförvaltningen till bolaget för att därefter fastställa ett fast pris som 
åren framöver regleras utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna förslaget till förvaltningsavtal mellan Hällefors kommun 

och Hällefors Bostads AB. 
 
- Kommunstyrelsens ordförande Annalena Jernberg och kommunchef 

Hans Åhnberg får i uppdrag att teckna förvaltningsavtalet.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg och ekonomichef Jessica Jansson tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vilka synergieffekter som syns, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Saskia van der Zanden (V) yttrar sig och ställer frågor om övriga bilagor, 
konsekvensanalyser och bedömningen av affärsmässiga grunder, vilka delvis 
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg, Vivianne Pettersson (M) och 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Cecilia Albertsson (M) och 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Saskia van der Zanden (V) yrkar återremiss. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Saskia van der 
Zandens (V) återremissyrkande, och finner att det avslås. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Saskia van der Zanden (V) önskar inkomma med en skriftlig reservation, 
vilket godkänns. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Godkänna förslaget till förvaltningsavtal mellan Hällefors kommun och 
Hällefors Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Annalena Jernberg och kommunchef Hans 
Åhnberg får i uppdrag att teckna förvaltningsavtalet.  
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Mot beslutet reserverar sig Saskia van der Zanden (V), en skriftlig reservation 
biläggs protokollet. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Vivianne 
Pettersson (M) att hon inte deltar i beslutet. 
 
Saskia van der Zanden (V) yrkar återremiss för att utreda kostnader. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga gällande om vem som kommer att 
bära kostnaderna som uppstår till följd av förvaltningsavtalet vilket föranleder 
repliker från Lars-Göran Zetterlund (C) och Ulrika Jonsson (M). 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) 
yttrar sig utan att yrka. 
 
Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer först bifall mot avslag på Saskia van 
der Zandens (V) återremissyrkande och finner att det avslås och att 
kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet. 
 
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag 
vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänna förslaget till förvaltningsavtal mellan Hällefors kommun och 
Hällefors Bostads AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Annalena Jernberg och kommunchef Hans 
Åhnberg får i uppdrag att teckna förvaltningsavtalet.  
 
 
Mot beslutet reserverar sig Saskia van der Zanden och Ritha Sörling, båda 
(V), till förmån för Saskia van der Zandens (V) återremissyrkande. 
 
 
Exp till 
Hans Åhnberg 
Annalena Järnberg 
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§ 211 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023-
2032, dnr KS 22/00208 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 
KS 2022-05-10 § 79 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till lokalförsörjningsplan för 
Hällefors kommun avseende åren 2023–2032. Antalet kommuninvånare 
bedöms minska med drygt 200 personer under planperioden. Inom förskolan 
bedöms en minskning av barnantalet leda till att förskolan Smultronstället kan 
avvecklas. Inom grundskolan bedöms behovet av modulbyggnaden, kallad 
Rektangeln, kvarstå under planperioden. Vad gäller lokaler för äldreomsorgen 
pågår en förstudie kring nyproduktion av vård- och omsorgsboende i 
regionens fastighetsbolag Länsgårdens regi, i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut i maj 2022. Utbudet av LSS-boende bör utredas. 
Nationellt finns olika nivåer av denna typ av boende men Hällefors kommun 
tillhandahåller endast gruppbostäder. Skulle det visa sig att det finns andra 
behov kommer det i sin tur påverka lokalbehoven.         

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av de viktigaste syftena med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa 
att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt.  
Genom att kontinuerligt anpassa utbudet av lokaler till behoven kan ett 
överutbud av lokaler, och därmed onödiga kostnader, undvikas. Planen 
ligger också till grund för att investeringar och anpassningar görs i 
fastigheter som på sikt kommer att behövas inom den kommunala 
verksamheten. Behoven av dyra nödlösningar kan också minimeras genom 
en god planering och framförhållning.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 

 
- Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör 

därmed att gälla. 
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- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala 

verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest 
effektiva sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning 
för politiskt beslut. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet 

ska användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och 
särskilt beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade 

underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras 
och återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt 
ställningstagande. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala 

LSS-boenden.      
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 
 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör 
därmed att gälla. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala 
verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest effektiva 
sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för politiskt 
beslut. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet ska 
användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och särskilt 
beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.  

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade 
underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras och 
återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt ställningstagande. 
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Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala LSS-
boenden. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala 
verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest effektiva 
sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för politiskt 
beslut. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet ska 
användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och särskilt 
beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.  

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade 
underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras och 
återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt ställningstagande. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala LSS-
boenden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 

 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör 
därmed att gälla. 
 
 
Exp till 
Hans Åhnberg 
Jessica Nilsson 
KF 
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§ 212 Utredning av hyresnivåer boende för 65 + Lärkan, 
dnr KS 22/00209 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 § 209 

Ärendet 
Med anledning av periodvis långa vakanser i 65+ boendet Lärkan, vilket 
antogs bero på höga hyresnivåer, uppdrogs kommunförvaltningen av 
kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att marknadsanpassa 
hyressättningen i boendet.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförelse mellan hyresnivåer på boendet på 
Lärkan och det allmännyttiga bostadsbeståndet och funnit att hyresnivån vid 
Lärkan inte avviker från det allmännyttiga beståndets hyresnivåer för 
likvärdiga boenden. 2022 års hyresnivåer vid Lärkan varierar mellan 1 325 
och 1 348 kr per kvadratmeter och år. Det finns inget direkt jämförbart objekt 
avseende värdeår, skick och läge vilket försvårar jämförelsen men för det 
allmännyttiga beståndet varierar hyresnivåerna mellan 682 och 1 633 kr per 
kvadratmeter och år, vårdbostäder exkluderade.   

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Lämna hyresnivåerna i kategoriboendet Lärkan oförändrade.  

 
- Uppdraget att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivåerna i 

kategoriboendet Lärkan är därmed slutfört. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om uthyrningsgrad, vilket 
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besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om hur lediga lägenheter marknadsförs, 
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 

Lämna hyresnivåerna i kategoriboendet Lärkan oförändrade.  
 

Uppdraget att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivåerna i 
kategoriboendet Lärkan är därmed slutfört. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Lämna hyresnivåerna i kategoriboendet Lärkan oförändrade.  

 
Uppdraget att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivåerna i 
kategoriboendet Lärkan är därmed slutfört. 

 
Exp till 
Jessica Nilsson 
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§ 213 Utredning av kommunens kontanthantering, dnr 
KS 22/00100 

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunförvaltningens kontanthantering, daterad 2022-09-29 
Minnesanteckningar från pensionärs- och handikapprådet, daterad 2022-09-06 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en rapport gällande 
förvaltningens kontanthantering med frågeställningen om kommunen kan 
begränsa hanteringen eller ta bort kontanthanteringen helt med undantag för 
kopiering av allmän handling. Dialog har skett med kommunala pensionärs- 
och handikapprådet som är viktiga rådgivande organ. 
 

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 
Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt 
som betalning. Det står i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank (5 kapitlet, 
1 § andra stycket). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller 
mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så 
råder det avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör 
förhållanden mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort 
kontanter som betalningsmedel begränsad. Kommunen är skyldig att kunna 
ta emot kontantbetalning för kopiering av allmän handling för att den som 
begärt ut handlingarna ska kunna vara anonym. 

 
Enligt gällande delegationsordning är det ekonomichef som har delegation 
att besluta om inrättande och avveckling av handkassa (D.1.6), d v s en 
kassa för att hantera utkommande och inkommande kontanter. I rapporten 
framgår vilka betalningsmetoder som kommunen har idag och dess 
kostnader och vilka metoder verksamheterna. Det framgår också ett 
nationellt och regionalt perspektiv. 
 
Förvaltningen har redan idag påbörjat arbetet med att säkerställa att de 
verksamheter som idag tar emot kontanter som betalningsmetod även har 
flera möjligheter att betala än kontanter. För att marknadsföra hur 
kommunen gärna vill att betalningar ska ske har förvaltningen gjort 
tilltalande affisch där det framgår att kommunen gärna ser att betalningen 
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sker med swish eller betalkort. Affischeringen har anslagits hos varje 
berörd verksamhet. 
 
Som ett led i den digitalisering som utvecklingen ändå ger är det viktigt att 
förvaltningen på något sätt kan bistå den enskilde medborgaren som berörs. 
Ett förslag är att folkbiblioteket kan bistå medborgare som har svårt att 
ordna med digitala betalningsmetoder då det går i linje med kommunens 
antagna biblioteksplan. 
 
Utifrån utredningen har förvaltningen tagit fram förslag på två alternativ 
där första alternativet innebär att kommunens kontanthantering tas bort från 
årsskiftet 2023/2024 och det andra innebär att kontanthanteringen behålls 
men att hantering och kostnadsställe flyttas ut till berörda verksamheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Alternativ 1 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att omgående arbeta för att minimera 

kontanthanteringen och hitta andra lösningar som gör att kontanter som 
betalningsmetod kan tas bort från årsskiftet 2023/2024, med undantag för 
hantering av allmän handling. 
 

- Redovisning av kontanthantering ska fortsättningsvis ske centralt hos 
ekonomienheten till avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering från årsskiftet 2022/2023.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa tas bort i 

kommunstyrelsens delegeringsordning från och med 1 januari 2024. 
Delegation för handkassekort och förladdade kort ska kvarstå. 

 
Alternativ 2 
- Kommunen behåller kontanthantering. 
 
- Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till 

avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 

kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 

--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Saskia van der Zanden (V) och 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och förordnar alternativ 2. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer 
bifall mot avslag på förvaltningens föreslagna alternativ 2, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunen behåller kontanthantering. 
 
Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till avtalat 
penningföretag. 

 
Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos verksamhet 
som har kontanthantering.  
 
Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunen behåller kontanthantering. 
 
Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till avtalat 
penningföretag. 

 
Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos verksamhet 
som har kontanthantering.  
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
KF 
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§ 214 VA-taxa Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00196 

Beslutsunderlag 
KF 2021-11-30 § 165 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 92–93 
Bilaga 1-5 brukningstaxa Hällefors 
Bilaga 1 anläggningsavgift Hällefors 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
anläggnings- och brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2023. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2022-09-16 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.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår en taxeökning inför 2023 
jämfört med från föregående år. Detta med hänvisning till generellt ökade 
kostnader för energi, inflation men även att det föregående år inte 
beviljades en taxehöjning om 2 %. Förvaltningen kan fastslå att det finns 
investeringsbehov i ledningsnätet samt att alla kostnader ökat generellt. 
Dock måste ett kontinuerligt arbete ske för att effektivisera sin verksamhet. 
I det redovisade materialet från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
framgår inte vilka effektiviseringsåtgärder som är vidtagna. Detta gäller 
både kostnader knutna till brukningstaxa och anläggningstaxa. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslagna förändringar i taxorna 
enligt nedan.  
 
Förslag till brukningstaxa för VA 2023 Hällefors kommun. 
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 
I årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• Minskad förbrukning med 1 % under perioden 2023-2025. 
• kostnadsökning med 3,4 % på personalkostnader 
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• Kostnadsökning med 4 % på entreprenad- och övriga drift och 
underhållskostnader. 

• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie- och 
laboratoriekostnader 

• 38 % på energikostnader 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,0 % 
• Befintliga investeringar med 1,0 % 

 
Prognosen visa en höjning av taxan inför 2023. (Bilaga 1) 
Beräknat resultat för VA fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1. 

 
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150m3/år får en ökning 
med 1071kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8775kr/år inkl. moms. 
 
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås höjas med 7 %. 
Enligt prognos för 2023 ge ett underskott. Underskottet kommer att tas från 
fonden. 
 
 Förslag till anläggningstaxa för VA  
Eftersom ingen taxehöjning på anläggningsavgiften gjorde enligt 
förbundets förslag till VA taxa 2022, ser förbundet ett behov att göra en 
större höjning för bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre 
kostnadstäckning. 
Förslaget innebär att: 
• Typhus A (fastighet med en lägenhet, tomtyta 800 kvm, ansluten till 

vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 143724 kronor 
inkl. moms till 1573874 kronor inkl. moms (+13663kr inkl. moms) 

• Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter tomtyta 800kvm ansluten 
till vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 399 938 
kronor. Inkl. moms till 601481 kronor. Inkl. moms (+201543 kr. inkl. 
moms). 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 

- Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 

- Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 

- Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström och Hans Åhnberg tillför kort. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur mycket grundavgiften höjts, 
vilken lämnas obesvarad idag men besvaras via mejl. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tidigare uppdrag om effektivisering 
och hur samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tänker kring 
effektiviseringsarbete, vilket delvis av tf VA-chef Christine Andersson och 
kompletteras med ett senare mejlsvar. Samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen kompletterar också. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om skillnad i underlag från förbundet och 
det underlag som har gått ut till utskottet, vilket delvis besvaras av nämnd- 
och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt samhällsutvecklingschef 
Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M) och Allan 
Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 
Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 
Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 
Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 
Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering. 
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§ 215 Prislista VA Hällefors kommun 2023, dnr KS 
22/00195 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 §100 
Prislista vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 

Ärendet  
I samband med att VA taxan görs om till svenskt vattens normalförslag, har 
det framkommit att det varit avgifter med i VA taxan som inte bör finnas där. 
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag på prislista 
vilket kommunförvaltningens rekommenderar antas.  

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 
-Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
-Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 216 Avfallstaxa för Hällefors kommun 2023, dnr KS 
22/00194 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 104 
Bilaga förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall 

Ärendet 
Enligt miljöbalken 1998:802 27 kap för kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall.  
 
Justeringen för avfallshämtning gör inom befintlig intäktsram, eventuellt 
underskott pga. Abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av 
entreprenörspriser, utökning av tjänst vid återvinningscentral kommer att 
regleras i avfallsfonden. 
 
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsavtal, antal 
behållare, behållarvolym, hämtningsfrekvens dragväg med mera. 
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I förslaget som är framtaget av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 
den fasta avgiften oförändrad. Den rörliga avgiften för hämtning av 
matavfall sänks och avgiften för hämtning av restavfall får varierande 
förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

    Förslaget innebär att: 
 

• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan 
vecka av matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, sänks från 1373 
kr/år till 1371kr/år 

• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan 
vecka av blandavfall inkl. en fast avgift, höjs från 2393 kr/år till 
2529 kr/år.  

• Årsavgiften före ett flerfamiljshus med hämtning av 
matavfall/restavfall höjs från 14 412 kr/ år till 14 697 kr/år. 
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• Årsavgiften för ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall 
höjs från 31 245 kr/år till 33 255 kr/år. 

• Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200kr/kärl till 255kr /kärl. 
• Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4m3 och 20 meter 

slang, kommer att öka pga. Höjda mottagning avgifter och beräknad 
indexhöjning av entreprenörspriser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 

 
- Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 
 

Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 

 
Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 
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§ 217 Mottagningsavgift för ÅVC Hällefors kommun 
2023, dnr KS 22/00193 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 108 
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors kommun 
för verksamheter och företag 

Ärendet 
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som görs av företag eller andra 
verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret och räknas som 
affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Avgifter som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med 
2023 läggas i en egen prislista.  
 
Avgiften styrs av ett index, Avfallsindex förbränning. Tekniska nämnden 
har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarade år med hänsyn 
till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari 2022 som basmånad 
och oktober som avläsningsmånad.   

Förvaltningens förslag till beslut 
- Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 

kommun för verksamheter och företag. 
 

- Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om kostnader för företag att lämna på 
avfall på återvinningscentralen, vilket delvis besvaras av teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 
kommun för verksamheter och företag. 
 
Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 

--- 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 
kommun för verksamheter och företag. 
 
Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 

 
Exp till 
KF 
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§ 218 Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar i Hällefors kommun, dnr KS 22/00192 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 112 

Ärendet 
Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från 
hushåll och vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska 
fram till 2027 vara ett fullt utbyggt system.  
 
Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper från 
hushåll, detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats 
och från januari 2024 ska kommunerna ansvara för insamling av 
konsumentförpackningar via lättillgängliga platser återvinningsstationer 
(ÅVS).  
 
Från januari 2026 ska kommunen tillhandahålla insamling av förpackningar 
via torg och parker som överstiger 2000m2 och från januari 2027 ska 
insamlingen ske fastighetsnära och på liknande sätt som insamling av 
mat/restavfall. 
 
Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa 
verksamheter kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt 
avfall från hushåll som sker idag, däremot så kommer det att innebära 
förändringar av nuvarande uppdrag som via nuvarande förbundsordning 
fördelats till avfallsavdelningen.  
 
Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma fördelning av ansvar 
inom kommunen. Utifrån att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphör 
vid årsskiftet 2022/2023 föreslår kommunförvaltningen att ansvaret läggs på 
kommande tekniska nämnd. Detta är avstämt med nuvarande organisation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och     
ska ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnade av 
material till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, och här 
behöver en modell för avstämning tas fram. Naturvårdverket har fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ersättningsnivåer för 
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kommunerna, vilket inte är redovisat ännu. Om det kommer krävas mera 
resurs återstår att se utifrån utredningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa 

verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om 
producentansvar för förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i 
enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för 
förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i 
enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för 
förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 
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§ 219 Ny bibliotekstaxa - Avgiftsfritt bibliotek, dnr KS 
22/00204 

Beslutsunderlag 
KF 2020-06-09 § 104 
KF 2021-09-15 § 113 

Ärendet 
Genom att ge människor möjligheten att låna utan risk för ekonomiska 
konsekvenser ökar tillgängligheten och läsning, språkutveckling och 
kunskapsinhämtande främjas. Därför föreslås att avgifter som uppkommer i 
samband med lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter 
avses avgifter som uppkommer i samband med försening, ersättning av 
förkomna eller trasiga medier samt kostnad för förkomna bibliotekskort. 
Avgifter kopplat till kopiering omfattas inte av förslaget, liksom avgift för 
papperskassar samt avgift för försäljning av gallrade böcker samt tidskrifter. 
 
Sedan september 2021 pågår ett nära samarbete mellan folkbiblioteken i 
Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun genom Bergslagsbibblan. Syftet är att öka tillgängligheten till 
folkbiblioteken i kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat regler och 
avgifter. För beslut som avser ekonomiska åtaganden erfordras 
konsensusbeslut oavsett beslutsnivå.  
 
Enligt bibliotekslagens (2013:801) ändamålsparagraf ska biblioteks-
verksamheten vara tillgänglig för alla. Dessutom ska folkbiblioteken särskilt 
främja läsning och tillgång till litteratur (§ 7). Folkbiblioteken ska också ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (§ 8). Enligt § 9 är utlåning 
på folkbibliotek avgiftsfri enligt bibliotekslagen men biblioteken kan ta ut 
”avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de 
har lånat”.  
 
Förslag till förändring när det gäller folkbibliotekets avgifter som innebär att   
avgifter som uppkommer i samband med lån av samtliga folkbibliotekets 
medier tas bort. Förslaget avser lån gjorda efter 2023-01-01. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare beslut.    
 
Beslutet träder i kraft under förutsättning att övriga bibliotek inom 
Bergslagsbibblan - Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun - tar motsvarande beslut. En uppföljning av avgifterna sker under 
oktober 2023 för eventuellt nytt beslut gällande avgifter från 2024-01-01. 
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Social konsekvensanalys 
Enligt artikel 2 i konventionen om barnets rättigheter är alla barn lika 
mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras på egen 
grund eller på grund av omständigheter som rör deras föräldrar, 
vårdnadshavare eller familjemedlemmar. Ett avgiftsfritt bibliotek är en 
förutsättning för att alla barn får tillgång till biblioteket oavsett familjens 
ekonomiska situation. Region Örebro län har under 2021 gjort en prövning 
och analys av barnets bästa när det gäller barns tillgång till ett eget 
bibliotekskort. För att möjliggöra detta är ett första steg att göra biblioteken 
avgiftsfria.   
 
Enligt bibliotekslagen är lån av medier från folkbibliotek en rättighet. Det 
innebär också att systemet kan missbrukas. Bedömningen är dock att de 
positiva konsekvenserna av förslaget överväger, inte minst för barn och 
ungas tillgång till litteratur. Det visar också erfarenheter från andra 
folkbibliotek, som till exempel Karlskoga bibliotek. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär minskade intäkter om cirka 10 tkr per år. Bedömningen är 
att det ska rymmas inom befintlig budgetram. Hanteringen av avgifter 
innebär dock ett administrativt arbete som i stället kan läggas på att skapa 
mervärde, till exempel arbeta läsfrämjande.  

 
I nuläget kommer de flesta böckerna tillbaka redan efter första eller andra 
påminnelsen. Påminnelser kommer att finnas kvar. Det är inte särskilt många 
böcker som inte kommer tillbaka under ett år – bedömningen är att det rör sig 
mellan tio till tjugo böcker som inte kommer tillbaka. Ibland görs 
bedömningen att införskaffa boken på nytt.   

 
Utifrån förslaget skulle de nya biblioteksavgifterna se ut som följer; 
 
Lånekort  
Lånekort är gratis. 
 
Förseningsavgifter 
Vuxna: Inga förseningsavgifter. 
 
Barn: Inga förseningsavgifter för barn. 
 
Borttappade eller förstörda medier   
Inga avgifter. 
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Försäljning av gallrade böcker/tidskrifter 
Försäljning av gallrat material sker vid några tillfällen per år kopplat till 
något sammanhang. Kostnad: 5 kr per exemplar.    
 
Kopior 
Svart –vit A4: 2 kr. 
Färgutskrift: 4 kr. 
 
Påsar 
Papperspåsar: 2 kr. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta föreslagna biblioteksavgifter. 
 
Tidigare antagna biblioteksavgifter, KF 2020-06-09 § 104, samt reviderad 
avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, KF 2021-09-21 § 133, 
upphör därmed. 
 
Besluten träder i kraft under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun fattar motsvarande beslut. 
 
--- 
 
Innan ärendets avgörande lämnar Allan Myrtenkvist (S) och ersätts av Kent 
Grängstedt (S). 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet försvunna böcker, 
vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Cecilia Albertsson (M), Ulrika Jonsson (M) och Saskia van der Zanden (V) 
yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om påminnelser fortsatt 
kommer att skickas ut och vad de andra kommunerna har beslutat, vilket 
besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Cecilia Albertsson (M) och Ulrika Jonsson (M) yrkar avslag. 
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Saskia van der Zanden (V) och Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut och finner att förslaget bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta föreslagna biblioteksavgifter. 
 
Tidigare antagna biblioteksavgifter, KF 2020-06-09 § 104, samt reviderad 
avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, KF 2021-09-21 § 133, 
upphör därmed. 
 
Besluten träder i kraft under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun fattar motsvarande beslut. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M) och Ulrika Jonsson (M). 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund 
(C) och Wilhelm Tham (GL) avslag. 
 
Ulrika Jonsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag och finner att detta bifalls. 
 
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. 
 
För allmänna utskottets förslag röstar Christina Kuurne (S), Allan 
Myrtenkvist (S), Kent Grängstedt (S), Ritha Sörling (V), Saskia van der 
Zanden (V) och Christer Olken (S). 
 
För avslag röstar Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Margeurite 
Wase (C), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) finner att voteringen utfaller med 6 röster 
för allmänna utskottets förslag och 5 röster för avslag på allmänna utskottets 
förslag. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta föreslagna biblioteksavgifter. 
 
Tidigare antagna biblioteksavgifter, KF 2020-06-09 § 104, samt reviderad 
avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, KF 2021-09-21 § 133, 
upphör därmed. 
 
Besluten träder i kraft under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun fattar motsvarande beslut. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), 
Margeurite Wase (C), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) 
till förmån för avslagsyrkandet. 
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§ 220 Sommarbonus, dnr KS 18/00200 

Beslutsunderlag 
KS 2018-10-23 § 228 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har haft i uppdrag att göra en bred utredning av 
sommarbonus i kommunens verksamheter. 
 
Kommunförvaltningen och verksamhetscheferna har inför varje års 
semesterperiod diskussioner om semesterförläggning i ett 
kommunövergripande perspektiv för att identifiera eventuella 
problemområden utifrån tillgängliga resurser och kompetens. En strävan är att 
så långt som möjligt försöka lösa bemanningen inom ramen för villkoren i 
kollektivavtalen. Vid enstaka år och för enstaka yrkeskategorier har lösningar 
med olika former av semesterbonus tillämpats, om än i restriktiv omfattning. 
 
Semester är en lagstadgad rättighet och syftar till att arbetstagare ska få 
rekreation och vila. Arbetsgivaren har ett långtgående arbetsmiljöansvar som 
bland annat innebär att se till att medarbetaren får en sammanhängande 
ledighet under juni, juli eller augusti. 
 
Bemanningen under semesterperioden har varit, är och kommer fortsatt att 
vara en utmaning framför allt inom omsorgens verksamhet som kräver 
bemanning dygnet runt under dygnets alla timmar. Rekrytering av 
semestervikarier är problematiskt, inte minst ur kompetensaspekten.  
 
Förvaltningen behöver ha en beredskap utifall att det uppstår problem med 
semestervikarierekryteringen. De möjligheter som arbetsgivaren har är att: 
 

• Förlägga semester i enlighet med verksamhetens behov 
• Beordra mertid och övertid 
• Omfördela resurser 
• Prioritera vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
• Erbjuda olika former av tillägg (bonus) 

 
Erbjudande om bonus ska inte uppfattas som en rättighet, men en möjlighet 
att lösa en besvärlig rekryterings- och bemanningssituation när alla andra 
möjligheter är uttömda. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Eventuella beslut om bonus fattas av respektive verksamhetschef inför varje 
års semesterperiod och det förutsätter att alla övriga möjligheter att lösa 
bemanningsfrågan är uttömda. 
 
Med ovanstående anses utredningsuppdraget om sommarbonus genomfört. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Eventuella beslut om bonus fattas av respektive verksamhetschef inför varje 
års semesterperiod och det förutsätter att alla övriga möjligheter att lösa 
bemanningsfrågan är uttömda. 
 
Med ovanstående anses utredningsuppdraget om sommarbonus genomfört. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Eventuella beslut om bonus fattas av respektive verksamhetschef inför varje 
års semesterperiod och det förutsätter att alla övriga möjligheter att lösa 
bemanningsfrågan är uttömda. 
 
Med ovanstående anses utredningsuppdraget om sommarbonus genomfört. 
 
Exp till 
Ann Karlsson 
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§ 221 Dokumenthanteringsplan för fastighetsenheten, 
dnr KS 22/00203 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för fastighetsenheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall arkiveras 
regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för kommunens 
verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Fastighetsenheten har tillsammans med arkivpersonal och konsult gått igenom 
förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån handlingarnas vikt och 
betydelse för verksamheten, medborgarna och framtida forskning lämnas 
förslag till dokumenthanteringsplan.  

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Dokumenthanteringsplan för fastighetsenheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för fastighetsenheten antas. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dokumenthanteringsplan för fastighetsenheten antas. 
 
 
Exp till 
Birgitta Berggren 
Jessica Nilsson 
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§ 222 Länsdelsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2025, dnr KS 22/00210 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för suicidprevention, norra Örebro län 2022-2025 

Ärendet 
På uppdrag av kommuncheferna har Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och 
Hällefors kommuner tillsammans tagit fram en länsdelsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention. 
 
Handlingsplanen slår fast nio fokusområden som kommunerna ska arbeta med 
över tid. Det är alla förvaltningars ansvar att bidra i arbetet med planens 
intentioner. Utifrån planens fokusområden ska förvaltningarna utifrån lokala 
förutsättningar ta fram aktiviteter som införlivas i kommunens styrsystem och 
följs upp i ordinarie del- och helårsredovisning.  
 
Som stöd i arbetet kommer den länsdelsgemensamma resursen samordnare för 
psykisk hälsa att nyttjas.  
 
Då det kommer en ny nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa och 
suicidprevention under hösten 2023 ska planen ses över och revideras vid 
behov.  

Social konsekvensanalys 
Psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Suicid kan ses som den yttersta 
konsekvensen av psykiskt lidande, så att motverka och förebygga suicid 
handlar att arbeta för en god psykisk hälsa i befolkningen. Att förebygga 
det psykiska lidandet så långt det är möjligt samt arbeta för att invånare får 
rätt stöd och behandling när de behöver, kommer bidra till ett mer socialt 
hållbart samhälle på sikt.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunerna tilldelas tillsammans med regionen riktade statliga bidrag för 
suicidprevention och psykisk hälsa. Beslut om hur dessa ska nyttjas tas i 
samverkansorganisationen som finns mellan länets kommuner och regionen 
gällande social välfärd samt vård och omsorg.  I dagsläget finansieras en 
funktion som samordnar och stöttar alla fyra kommuner i norra Örebro län i 
det suicidpreventiva arbetet. Medel kommer även gå till kompetenshöjande 
insatser för kommunerna, där bland annat en utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa kommer erbjudas medarbetare i kommunen, regionens 
verksamheter i norr samt civilsamhället. 
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Aktiviteter utöver detta som kommer att genomföras utifrån 
handlingsplanen finns det inga specifika medel avsatta för i kommunen. 
Aktiviteter förväntas genomföras inom ram. Om behov av aktiviteter 
uppstår som innebär en kostnad utöver ram ingår det i kommande 
budgetarbete. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om var kontaktuppgifter sprids, vilket 
delvis besvaras av ordförande Annalena Järmberg. 
 
Cecilia Albertsson (M), Saskia van der Zanden (V), Ulrika Jonsson (M) och 
Kent Grängstedt (S) yrkar alla 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 

Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län. 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 223 Ansökan om bidrag för 2023, Barnens rätt i 
samhället, dnr KS 22/00158 

Beslutsunderlag 
Ansökningsbrev 2023 
Årsberättelse 2021 
Långsiktig plan 2023-2025 
Stadgar 
Resultaträkning 
Årsrapport 2021 

Ärendet 
Bris region mitt ansöker om 15 000 kronor i bidrag för 2023. 

Social konsekvensanalys 
Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga 
samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. I grunden 
ligger FN:s barnkonvention; att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde; att barn inte får diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra 
grupper av barn, och att det är varje stats skyldighet att se till att alla barn 
skyddas mot diskriminering. 
 
Bris upplever en kraftig ökning av kontakter med barn och unga. Under 
2021 rörde det sig om 41 667 kurativa kontakter, en ökning med 32 % 
jämfört med 2020. Bris noterar också att antalet kontakter som rör ämnen 
som suicid, övergrepp, våld, ätstörningar och andra allvarliga ämnen har 
ökat kraftigt. 

 
Under 2021 har Bris öppnat regionala Brismottagningar för att möta 
behovet av att träffa kurator på plats. 

 
Konsekvenserna av pandemin och det pågående kriget i Ukraina tros 
påverka det ökade antalet kontakter under 2021. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bris ansöker om 15 000 kronor i kommunalt bidrag för 2023. 
Kommunförvaltningen föreslår att ansökan bifalls och finansieras via 
kommunstyrelsens bidragskonto. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ansökan om 15 000 kronor i bidrag till Bris för 2023 bifalls. 
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Finansiering sker via kommunstyrelsens bidragskonto. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar Kent Grängstedt (S) 
kortfattat. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om hur Hällefors kommun jobbar med 
barnrättsarbetet, vilket delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord och 
socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M), Christer Olken (S) och Tobias Nygren (C) yrkar alla 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD). 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ansökan om 15 000 kronor i bidrag till Bris för 2023 bifalls. 
 
Finansiering sker via kommunstyrelsens bidragskonto. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulrika Jonsson (M) 
bifall till välfärdsutskottets förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ansökan om 15 000 kronor i bidrag till Bris för 2023 bifalls. 
 
Finansiering sker via kommunstyrelsens bidragskonto. 
 
 
Exp till 
BRIS 
Mathias Brandt 
Jessica Jansson 
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§ 224 Upphävande om beslut om rambeslut i 
biståndshandläggning, dnr KS 18/00183 

Beslutsunderlag 
Beslut i Hällefors kommuns kommunstyrelse 2018 08 28 
Riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg, 
Hällefors kommun. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018 08 28 på förslag av kommunförvaltningen, 
om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Förslaget var första 
steget i en strategi i förvaltningen om att införa så kallade rambeslut kring 
vissa hemtjänstinsatser. Beslutet innebar att vissa hemtjänstinsatser skulle 
erbjudas utan föregående biståndsbedömning och att verksamhetssystemen 
skull anpassas för detta ändamål. Förvaltningen har sedan 2018 arbetat med 
att utreda och färdigställa ett förslag för införandet av s.k. rambeslut.  

Våren 2021 slog dock förvaltningen fast att införandet av rambeslut med 
nuvarande verksamhetssystem i praktiken skulle innebära att alla former av 
statistikinhämtning för beslut och för utförande skulle omöjliggöras. En 
övergång till rambeslut skulle därmed innebära ett byte av de centrala 
verksamhetssystemen i förvaltningen som nu löper med en avtalstid till 2026. 
Ett byte av verksamhetssystem bedöms inte önskvärt i nuläget i förvaltningen 
då nuvarande verksamhetssystem är både funktionellt och väl inarbetat i 
förvaltningen. Detta innebär samtidigt att beslut om förenklat beslutsfattande 
om hemtjänst för äldre inte kunnat genomföras i förvaltningen.  

Vikten av kvalitativa biståndsbeslut är centrala för en bra äldreomsorg. I 
nuläget arbetar tre biståndsbedömare heltid med att utreda, beslut och följa 
upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Det föreligger ett hårt tryck på 
handläggningen och tid för grundliga utredningar och kvalitativa 
uppföljningar medges sällan. Förvaltningen ser därmed ett behov av att 
förenkla beslutsfattandet för att därigenom frigöra resurser för ett mer 
kvalitativt arbete. Förvaltningen avser att i högre grad uppdra åt 
Myndighetsutövningen att biståndsbedöma behov och beslut om insatser och 
att i högre grad låta hemtjänst tillsammans med brukare tidsätta och planera 
insatser.  
 
Syftet är dels att öka flexibilitet och medbestämmande för brukare i hemtjänst 
där inte en ny myndighetsprocess behöver genomföras för varje liten ändring 
av hemtjänstnivå, dels ett ökat ansvar och delaktighet i omvårdnadsprocessen 
för medarbetare i hemtjänsten som i sin tur får använda den kompetens som 
finns i förvaltningen i högre grad. Förvaltningen står även inför ett gradvis 
införande av Socialstyrelsens rekommenderade metod IBIC (Individens behov 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

i centrum) vilket är en metod för utredning och dokumentation inom 
omsorgsarbete.  
 
I Riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg 
vilka kommer implementeras i Förvaltningens arbete framgår:  
 
Insatserna och dess utformande skall utgå från brukarens specifika behov i en 
biståndsbedömning. Biståndshandläggningen ansvarar för att behovsbedöma 
och besluta om insatser till brukare. För detta används IBIC, Kuben (En 
utredningsmetod som redan finns i förvaltningen) och tidsatta insatser utifrån 
elva livsområden. Biståndsbedömningen skall resultera i beslut om insats. 
Beslutet om insats är baserat på bedömning av biståndshandläggare om behov 
och nivå av hjälpbehov.  
 
Hemtjänstgruppen ansvarar sedan för att i genomförandeplan tillsammans 
med brukaren bedöma när hjälp skall ges och vad varje hjälptillfälle skall 
innehålla. I kontakten med brukare planeras sedan nyttjandet av tiden. Den 
beslutade schablontiden inom varje livsområde är detsamma som den tid som 
varje brukare som mest kan disponera. Om schablontiden behöver justeras så 
är inte en ny biståndsbedömning nödvändig. Utförare ansvarar för att 
beslutade insatser genomförs på ett för brukaren adekvat sätt. Utökning av 
schablontid sker på beslut av enhetschef efter gemensam bedömning i 
vårdteam där planerare, enhetschef och sjuksköterska/arbetsterapeut 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har i framtagandet av de nya riktlinjerna utgått från 
tidigare riktlinjer, gällande lagstiftning och rekommendationer. 
Förvaltningens bedömning är att sociala behov i högre grad tillgodoses 
genom riktlinjerna. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att tidigare beslut i KS 2018 08 28 om förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre upphävs, samt  
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Att förvaltningen får i uppdrag att implementera Riktlinjer för handläggning 
av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg under verksamhetsåret 2023 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tidigare beslut i KS 2018 08 28 om förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre upphävs. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att implementera Riktlinjer för handläggning av 
bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg under verksamhetsåret 2023. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Tidigare beslut i KS 2018 08 28 om förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre upphävs. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att implementera Riktlinjer för handläggning av 
bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg under verksamhetsåret 2023. 
 
 
Exp till 
Daniel Åhnberg 
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§ 225 Yttrande över utskottsinitiativ om redovisning av 
skogsåtgärder år 2021 i Hällefors kommuns 
skogsinnehav, dnr KS 22/00135 

Beslutsunderlag 
KS 2022-08-16 § 150 
Redovisning skogliga åtgärder 2021 
Ekonomisk redovisning Hällefors kommun 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-16 om att de skulle få en redovisning av 
utförda åtgärder med medföljande ekonomi för år 2021. Vidare beslutade de 
om att redovisningen av skogskontot skulle finnas med i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021 och därefter 
redovisas årsvis. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har redovisat det ekonomiska utfallet 
för skogsskötseln för 2021. Redovisningen är för skogsåtgärder är i sitt 
grundmaterial med bland parkåtgärder då de är under samma organisation.  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har även redovisat åtgärder inför 
detta år. Planerade åtgärder är främst i området runt skjutbanorna som är 
belägna norr om centrala Hällefors och i Hökhöjden. Området Hökhöjden är 
svårplanerat då de nu gällande föreskrifterna för området emellanåt utgör 
hinder för skogsskötsel. Det finns för tillfället ett stort angrepp av 
granbarkborre i de centrala delarna av Hurtigtorpet vilket reglerna inte tillåter 
någon åtgärd för och som med det både kan utgöra en säkerhetsrisk samt stora 
kostnader för förstörd skog. 
 
När det kommer till uppdraget om att redovisa skogskontot i årsredovisningen 
för 2021 är det inte möjligt att verkställa, då årsredovisningen redan är 
behandlad och godkänd. Däremot kan redovisning ske efterföljande år. 
Förvaltningen rekommenderar att det införs ett skogskonto för 
verksamhetsåret 2022 och att det särredovisas som ett eget balanskonto i 
samband med kommunens årsbokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2022. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det ekonomiska utfallet av skogsskötseln 2021 blev ett minus på 71 594 
kronor i den sammantagna redovisningen. Där ligger dock åtgärder i park 
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och riskträd. Om de delarna räknas bort och endast redovisning för 
skogsåtgärder tas så blev utfallet ett plus på 31 800 kronor.  

    Planerade åtgärder för 2022 förväntas ge ett plus på ca 24 200 kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med ovanstående samt bifogade redovisning skogliga åtgärder år 2021 för 

Hällefors kommun och bifogad ekonomisk redovisning anses 
utskottsinitiativet besvarat. 
 

- Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen och kommunförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa ett skogskonto i samband med Hällefors kommuns 
årsbokslut 2022. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med ovanstående samt bifogade redovisning skogliga åtgärder år 2021 för 
Hällefors kommun och bifogad ekonomisk redovisning anses 
utskottsinitiativet besvarat. 

 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen och kommunförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa ett skogskonto i samband med Hällefors kommuns 
årsbokslut 2022. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M) bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Med ovanstående samt bifogade redovisning skogliga åtgärder år 2021 för 
Hällefors kommun och bifogad ekonomisk redovisning anses 
utskottsinitiativet besvarat. 

 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen och kommunförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa ett skogskonto i samband med Hällefors kommuns 
årsbokslut 2022. 

 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
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§ 226 Yttrande över utskottsinitiativ gällande 
trygghetsundersökning, dnr KS 21/00184 

Beslutsunderlag 
KS 2021-10-05 § 165  

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ gav kommunstyrelsen 2021-10-05 
kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en anonym 
trygghetsundersökning bland skolpersonalen i Hällefors kommun. Syftet med 
undersökningen var att undersöka hur skolpersonal och pedagoger upplever 
tryggheten på sin arbetsplats. 
 
Förvaltningen valde att genomföra enkätundersökningen i samband med en av 
de åtta pulsmätningarna under 2022 Enkätundersökningen riktade sig inte 
enbart mot skolpersonal och pedagoger utan omfattade all personal i Hällefors 
kommun. Förvaltningen har genomfört en trygghetsundersökning via 
populum i augusti 2022.  
 
En särskild grupp analyserar resultatet och en uppföljning och återkoppling 
kommer att ske till alla chefer som tar resultatet vidare på sina 
arbetsplatsträffar (APT). Ett chefsforum kommer att ha frågan på 
dagordningen under 2023. Resultatet kommer även att tas upp i den fackliga 
samverkansgruppen som är tillika kommunens skyddskommitté. 
 
Förvaltningen kommer att under 2023 utifrån resultatet arbeta vidare med de 
synpunkter och kommentarer som har framkommit. 

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker vid samverkansgruppens möte 15 
november 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet vara genomfört. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Cecilia Albertsson (M) tilläggsyrkar att resultatet av undersökningarna 
återkopplas till politiken. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive Cecilia Albertssons (M) tilläggsyrkande, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med ovanstående anses utskottsinitiativet vara genomfört. 
 
Resultatet av undersökningarna återkopplas till politiken. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet vara genomfört. 
 
Resultatet av undersökningarna återkopplas till politiken. 

 
Exp till 
Ann Karlsson 
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§ 227 Yttrande över utskottsinitiativ om sinnenas och 
minnenas park, boendeformer, dnr KS 21/00095 

Informationsunderlag 
Hällefors kommuns kommunstyrelses beslut 2022 03 15, KS 21/00095. 
Utredning Ordinärt boende Hällefors kommun, äldreomsorg.  

Ärendet 
Hällefors kommuns kommunstyrelse beslutade 2022 03 15 att uppdra åt 
förvaltningen att utforma en plan för renodlade boendeformer för äldre i 
kommunen. Förvaltningen har under sommaren tagit fram nya omfattande 
riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg. I 
dessa framgår såväl handläggning, övrigt arbete, boendeformer och stöd i 
bedömning av skälig levnadsnivå för Hällefors kommun.  

I de nya riktlinjerna Riktlinjer för handläggning av bistånd samt 
arbetsordning för äldreomsorg framgår vilka boendeformer för äldre som 
finns inom Hällefors kommuns äldreomsorg. Förvaltningen konstaterar att 
otydligheten av vad ett boende i trygghetsboende innebär leder till mycket 
omfattande hemtjänstinsatser och inte sällan låg kvalité i omvårdnadsarbetet. 
Förvaltningen konstaterar att det förekommer ärenden där individer har behov 
av stöd och tillsyn dygnets alla timmar och att då bemanna ett enskilt hem 
med hemtjänstpersonal i den omfattningen är inte förenligt med god 
ekonomisk hushållning eller med kvalitet i omvårdnad.  

Ett trygghetsboende är inte avsett för personer som har stora omsorgs- och 
vårdbehov. Krav på tillgång till personal dygnet runt gäller inte och heller inte 
direkt uttalade krav på lokalernas utformning. Ett väl fungerande 
trygghetsboende bygger på aktiva brukare som själva är delaktiga i att 
utforma aktiviteter och social samvaro. Omvårdnaden på Trygghetsboende 
kan heller inte erbjudas på samma sätt och med samma kvalité som på ett 
Vård- och omsorgboende.  

Vid omfattande omvårdnadsbehov skall en plats i Vård- och omsorgsboende i 
stället erbjudas och brukare med högre omvårdnadsbehov än 25 timmar 
hemtjänst per vecka bör regelmässigt uppsökas för att informeras om att 
möjlighet till adekvat omvårdnad är bättre i ett särskilt boende. 
Hemtjänstinsatser om mer än 25 timmar per vecka bör generellt heller inte 
förekomma i ordinärt boende (mer än vid tillfälliga perioder av förhöjt 
omvårdnadsbehov). 

Förvaltningen bedömer att det råder en otydlighet kring vad Gamla Björkhaga 
Trygghetsboende innebär och vilken omvårdnad som normalt kan förväntas i 
ett trygghetsboende. För att betona att Gamla Björkhaga Trygghetsboende i 
grunden är detsamma som ett ordinärt boende ur omvårdnadssynpunkt 
använder förvaltningen enbart benämningen Björkhaga. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
54(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av boendeformer för äldre: 

Ordinärt boende 

Äldre personer som vill och kan ska få bo kvar i den egna bostaden och där få 
det stöd och den vård de behöver i hemmet. Det är individens behov som 
avgör vården och vård- och omsorgs omfattning.  

Seniorboende  

Ett seniorboende (En särskild form av ordinärt boende särskilt anpassat för 
äldre) är en vanlig bostad som inte kräver behovsprövning eller 
biståndsbeslut. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade. Oftast 
behöver de boende vara 55 år och äldre. 

Personer som är intresserade av seniorboende kontaktar fastighetsägare som 
har särskilda lägenheter i sitt hyresbestånd anpassade för äldre. I dessa 
boenden erbjuds en förhöjd grundtrygghet, anpassade trapphus med hiss 
etcetera. Uthyrning av dessa lägenheter är helt mellan parterna hyresvärd och 
enskild och förvaltningen har ingen del i detta avtal. Individer boendes i 
Seniorboende söker hemtjänst på samma sätt och på samma villkor som andra 
individer boendes i ordinärt boende.  

Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en form av Seniorboende. Trygghetsboende är anpassade 
bostäder för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer 
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs 
inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende utan individen hyr eller köper 
sin bostad på eget initiativ. Trygghetsbostäder som boendeform har 
tillkommit för att ge äldre personer som så önskar tillgång till större 
gemenskap och trygghet. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt 
om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och 
särskild personal (Värd/värdinna) ofta är gemensamma nämnare för många.  

Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är 
funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm 
är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett 
trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är 
dock ofta högre än för seniorboenden.   

Lokala trygghetsboenden 

I Hällefors kommun finns två trygghetsboenden inom Hällefors bostads AB 
hyresbestånd. Ett beläget centralt i Hällefors benämnt Björkhaga och ett 
beläget centralt i Grythyttan benämnt Sörgården. I Trygghetsboende erbjuds 
anpassade bostäder för äldre med gemensamhetsutrymmen och matsal. 
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Grunden i Trygghetsboende i Hällefors kommun är att brukare inta har så 
omfattande vårdbehov att ett särskilt boende är motiverat. Möjligheten att 
erbjuda adekvata insatser för brukare med omfattande omvårdnadsbehov är 
begränsat i trygghetsboende varför brukare då ska hänvisas till Särskilt 
boende. Trygghet och gemenskap samskapas av aktiva brukare där 
förvaltningen erbjuder lokaler, utomhusmiljöer och stöd, men där brukares 
aktiva skapande av socialt aktiva miljöer är grunden för social samvaro på 
trygghetsboende.  

Biståndsbedömt trygghetsboende.  

Sedan 2018 finns också möjligheten i Socialtjänstlagen att kommunerna får 
inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har 
behov av att bryta oönskad isolering, så kallat Biståndsbedömt 
trygghetsboende. Hällefors kommun har dock inga platser i biståndsbedömda 
trygghetsboenden.   

Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre är en insats som den enskilde kan ansöka om. 
Kommunens biståndshandläggare utreder eventuellt behov och beslutar om 
plats i särskilt boende. Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre 
lägenhet på ett äldreboende med fast personal dygnet runt som erbjuder det 
stöd man behöver i boendet. 

De allra flesta som bor i särskilt boende behöver omfattande hjälp flera 
gånger under dygnet. De flesta av de äldre har flera sjukdomar och många har 
också kognitiva sjukdomar som t ex demens och behöver därför särskilt 
anpassad vård och omsorg.  

Särskilt boende under kortare tid 

Korttidsboende och växelvård är tillfälliga insatser, under en begränsad tid, 
som är en typ av särskilt boende. Den enskilde behåller därför sin ordinarie 
bostad. Korttidsboende/växelvård erbjuds för rehabilitering, eftervård, 
avlastning som stöd till anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för 
vård i livets slutskede. 

I och med den nya riktlinjen renodlas därmed boendeformer för äldre till 
boendeformerna Ordinärt boende och Särskilt boende. Boende i seniorboende 
eller trygghetsboende är därmed att likställa med ordinärt boende. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har i framtagandet av de nya riktlinjerna utgått från 
tidigare riktlinjer, gällande lagstiftning och rekommendationer. 
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Förvaltningens bedömning är att sociala behov i högre grad tillgodoses 
genom riktlinjerna. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park dnr KS 21/00095 skall 
anses besvarat.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om rekommendationer till personer som 
använder många timmar hemtjänst, vilket delvis besvaras av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om ärendet innebär någon förändring i 
trygghetsboendena, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om dokumentet ordinärt boende Hällefors och 
vilket typ av dokument det är, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park dnr KS 21/00095 skall 
anses besvarat.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M) bifall till välfärdsutskottets förslag. 
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Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park dnr KS 21/00095 skall 
anses besvarat.  
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§ 228 Yttrande över medborgarförslag om upprustning 
av Storsand, dnr KS 17/00155 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om upprustning av Storsand, inkom 2017-05-18 
KF 2017-06-13 § 91 
KS 2017-08-29 § 178 

Yttrande 
I medborgarförslaget lyfts fram önskemål om att Hällefors kommun gör en 
översyn och uppdatering av standarden på Storsands badplats.  
 
Enligt tidigare beslut så har Hällefors kommun endast skötselansvar för två 
badplatser inom kommunen, Sångens- och Grythyttans badplats. Det fanns 
tidigare ett kommunalt ansvar för flera badplatser men av kostnadsskäl så 
minskades antalet. Utifrån det beslutet så föreslår förvaltningen avslag på 
medborgarförslaget. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Investering som krävs för att uppgraderas Storsands badplats uppgår till ca 
150 000 kronor. Stor del av kostnaden är hanteringen av latriner, vilket 
krävs om ett kommunalt ansvar ska tas för badplatsen. Tillkommande är 
årlig driftkostnad om ca 50 000 kronor i tillsyn, städning samt kontroller. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Avslå medborgarförslaget. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om kostnad för toalett, vilket delvis 
besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Cecilia Albertsson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Allan 
Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag på beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Avslå medborgarförslaget. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M). 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avslå medborgarförslaget. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
Mikael Pulkkinen 
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§ 229 Yttrande över medborgarförslag om belysning vid 
återvinningsplatser, dnr KS 20/00057 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser, inkom 2020-02-27 
KF 2020-04-21 § 57 
KS 2020-05-20 § 112 

Ärendet 
Medborgarförslaget föreslår att Hällefors kommun investerar i belysning vid 
de återvinningsstationer som finns inom kommunen. 
 
Förvaltningen anser förslaget bra och därför bör ett uppdrag om utredning 
kring möjlighet samt kostnader för att genomföra förslaget ges till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen återrapporterar till Hällefors 
kommun och därefter tas ett beslut om ett eventuellt genomförande. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon djupare social 
konsekvensanalys. Men belysning på dessa platser bör ge en tryggare miljö 
och därmed ökad användning. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon djupare miljömässig 
konsekvensanalys. Men om återvinningsstationerna är upplysta kan de ge 
minskad nedskräpning på dem. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys i detta skede. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Uppdra Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda möjligheten till 

genomförande och kostnadsberäkning för att uppföra belysning på de 
återvinningsstationer som finns inom Hällefors kommun. 
 

- Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
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Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Uppdra Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda möjligheten till 
genomförande och kostnadsberäkning för att uppföra belysning på de 
återvinningsstationer som finns inom Hällefors kommun. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda möjligheten till 
genomförande och kostnadsberäkning för att uppföra belysning på de 
återvinningsstationer som finns inom Hällefors kommun. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
Förslagsställaren 
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§ 230 Yttrande över medborgarförslag om 
porrprevention för barn, dnr KS 21/00113 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om porrprevention, inkom 2021-05-20 
KF 2021-06-08 § 80 
KS 2021-08-31 § 132 
Rapport om porrprevention, daterad 2022-10-18 

Ärendet 
Ett medborgarförslag kring porrprevention för barn har lämnats till 
kommunen. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
kommunförvaltningen för beredning. Förvaltningen har utrett frågan och 
lämnar bifogad rapport. 
 
Förvaltningen bedömer i rapporten att det finns applicerbara riktlinjer för 
området för personal i skola och annan verksamhet att förhålla sig till och att 
det är mycket svårt att tänka sig att kommunen gör försöket att förbjuda eller 
begränsa privat användande av till exempel smartphones i bibliotek eller 
sporthallar. Svårigheten består framför allt i att avgöra vem som kan och ska 
besluta i frågor kring vad som är acceptabelt.      
 
Verksamheten kan utifrån en förändrad situation på nytt aktualisera frågan 
och genomföra åtgärder.   

 
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska besvaras med bifogad 
rapport. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ytterligare social 
konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med rapporten anse medborgarförslaget besvarat. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med rapporten anse medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren + rapport 
Peter Wiker 
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§ 231 Yttrande över medborgarförslag om 55+boende i 
Grythyttan, dnr KS 19/00076 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan 
Kommunstyrelsens beslut 2019 05 22 

Ärendet 
Medborgarförslag daterat 2019 03 07 föreslår att Förvaltningen skall erbjuda 
äldre möjlighet att flytta in i bekväma och schyssta lägenheter med samma 
service som förvaltningen erbjuder boende i Hällefors. Bland annat transport 
till vårdcentral, apoteket eller liknande. I medborgarförslaget föreslås vidare 
två alternativ: bygga nytt eller göra om Sörgården till en del med denna form 
av boende och den andra delen till ett vård- och omsorgsboende.  
 
Förvaltningen konstaterar att Sörgården i Grythyttan är ett Trygghetsboende 
precis som trygghetsboende Björkhaga i Hällefors, på samma villkor. 
Omsorgen erbjuder inte transport till vårdcentral eller apotek varken till 
medborgare boende i Hällefors eller Grythyttan. Detta behov kan dock 
tillgodoses av förvaltningen genom erbjuden färdtjänst eller genom ansökan 
av hemtjänstinsatser.  
 
Sörgården var ursprungligen ett ålderdomshem (särskilt boende) som 
omvandlades till trygghetsboende efter beslut i Hällefors kommuns 
Omsorgsnämnd 2010 03 23. (Beslutet verkställdes i december 2011).  
 
Fastigheten ägs och förvaltas av Hällefors bostads AB varför förvaltningen 
inte kan påverka lägenheternas utformning eller standard. Förvaltningen 
erbjuder hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt vid Sörgården i 
Grythyttan som vid Björkhaga i Hällefors.  
 
Att etablera ett nytt vård- och omsorgsboende i Grythyttan vitsordas inte av 
förvaltningen, dels då behovet av platser är relativt lågt, dels då det idag 
saknas lämpliga lokaler i Grythyttan. En omställning till vård- och 
omsorgsboende kräver i så fall nybyggnation eller en omfattande ombyggnad 
av befintliga lokaler. I Förvaltningens strategi ligger i stället att renodla och 
förtydliga boendeformer för att kunna erbjuda en god kvalité i respektive 
boendeform. Större driftsenheter centralt belägna i kommunen möjliggör en 
högre vårdkvalité än mindre utspridda enheter med ojämn kvalité. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i kommuncentral samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan därmed skall anses  
besvarad.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om möjligheten till enstaka vård- och 
omsorgsplatser i Grythyttan, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring 55+ boende, vilket besvaras av 
socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Kent Grängstedt (S). 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan därmed skall anses  
besvarad.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan därmed skall anses  
besvarad.  
 
Exp till 
Förslagsställaren 
Daniel Åhnberg 
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§ 232 Yttrande över Madelene Jönsson motion om 
kommunala kor, dnr KS 22/00128 

Informationsunderlag 
Madelene Jönssons (SD) motion, inkommen 2022-05-30 
KF 2022-05-31 § 101 
KS 2022-06-14 § 138 

Ärendet 
Motion om kommunala kor har lämnats till kommunförvaltningen för 
beredande. Motionären hänvisar till att det ur ett livsmedelsförsörjnings-och 
hållbarhetsperspektiv vore lämpligt att Hällefors kommun hade 
kommunalägda kor.  
 
Förvaltningen ser fördelar med förslaget då det även skulle säkerställa de egna 
försörjningskraven inom kommunal verksamhet. Dock måste frågan utredas 
ur flera aspekter som exempelvis tillgänglig mark, storlek på besättning och 
eventuell variation i vilka djurslag som ska hållas då det finns synergier med 
flera olika typer av boskap i samma terräng.  
Ansvarsfråga, driftform och andra ekonomisk aspekt måste också utredas.  
 
Viktigt att poängtera är att stora delar av förvaltningen bör ingå i utredningen 
då frågan är mångfacetterad och berör alla verksamheter på något sätt. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens sociala konsekvensanalys är att det finns fler 
fördelar än nackdelar med förslaget. Att hålla egna djur kan ge många 
synergieffekter inom kommunal verksamhet. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens miljömässiga konsekvensanalys är att det även här 
finns flera fördelar än nackdelar. Att kombinera djurhållning med 
växelbruk på samma marker gynnar ett flertal arter som är hotade i vår 
kommun, exempelvis ett antal fjärilar och insekter. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens ekonomiska konsekvensanalys är att det är svårt att 
få kommunalt hållbar ekonomi i att hålla egna djur. Frågan behöver utredas 
mera i detalj. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
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Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg 
tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att låta 
befintliga bönder ta hand om kor som ägs av kommunen samt möjligheten till 
andelskor, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Madelene Jönsson (SD), Allan 
Myrtenkvist (S), Ulrika Jonsson (M) och Cecilia Albertsson (M). 
 
Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M) och Saskia van der Zanden (V) 
yrkar alla bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
68(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Exp till 
Hans Åhnberg 
KF 
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§ 233 Yttrande över Susanne Grundström (s) motion om 
att välkomna besökare till Hjulsjöbygden KS 20/00209 

Motion från Susanne Grundström (S) om Hjulsjöbygden, inkom 2020-10-19 
KF 2020-10-27 § 159 
KS 2021-01-26 § 10 
Trafikverkets översiktskarta RV 63 sträckning Förbifart-Hjulsjö 

Ärendet 
I motion framförs önskemål om att den parkeringsficka som finns vid 
Vasslasjön, iordningställs så att den kan bli kommunens ”hälsa-välkommen-
plats” för resande från Kopparbergshållet med informations/anslagstavla och 
soptunna, en bänk att sitta på och kanske toalett.  
 
Motionären skriver att det på olika platser i Hällefors kommun finns olika 
typer av skyltar som hälsar besökaren välkommen, Nära tätorten hälsar skyltar 
”välkommen till Hällefors” på en ordentligt tilltagen skylt som också ger 
utrymme för extra information eller hälsning. 
 
Vidare skriver hon att det också finns välkomnande informationstavlor med 
besöksinformation och en kartbild. Dessa skyltar är ofta belägna vid en vacker 
plats och utrustade både med anslagstavla och soptunna, de ligger längre bort 
från centralorten.  
 
Att placera en sådan informationsskylt vid norra infarten till Hällefors, 
tillsammans med en sittmöbel och en soptunna är en god idé som välkomnas 
av förvaltningen. Planen för den nya vägsträckningen är klar och presenteras i 
Trafikverkets översiktskarta RV 63 sträckning Förbifart-Hjulsjö och medger 
att önskad placering vid Vasslesjön är möjlig. Tidplanen på vägverkets sida 
anger att förbifart Hjulsjö beräknas vara klar till hösten 2023. Ett uppförande 
av en Hälsa-Välkommen-plats skulle alltså vara möjlig att genomföra under 
2024.  
 
Marken ägs inte av kommunen utan av Hällefors-Tierp skogar AB. En 
förutsättning är att kommunen kan teckna nyttjanderättsavtal på platsen.  

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv då ytan på platsen idag redan är iordningställd.   

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnad för skylt inklusive uppsättning, samt kostnader för lov uppskattas 
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till ca 25 000 kr. Sittmöbler styckpris på ca 6 000 kr.   
 
Driftskostnad för att sköta ytterligare en ”Välkomst-plats” tillkommer. 
Idag finns ingen budget för drift av dessa platser. Avstädning, röjning av 
buskar, gräsklippning och tillsyn beräknas kosta ca 5000-7000kr/säsong 
och plats. 

Dessa kostnader föreslås hanteras i kommunens budgetprocess för år 2024. 

Kostnaden för att uppföra en mulltoalett uppgår till ca 60 000 kr, till detta 
skulle en årlig driftskostnad tillkomma för att hålla toaletten fräsch och 
städad. Det finns inte utrymme i nuvarande förvaltning utan den tjänsten 
skulle behöva köpas in externt. Förvaltningen anser inte att en toalett är 
nödvändig då det innebär för stort skötselansvar och toaletter finns inte 
heller på de andra ”Hälsa-välkommen-platserna”.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionärens förslag antas delvis.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
 
Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Motionärens förslag antas delvis.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
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Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Lars-Göran 
Zetterlund (C) till protokollet att soptunna riskerar att leda till ökad 
nedskräpning. 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionärens förslag antas delvis.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
 
Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 

 
Exp till 
KF 
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§ 234 Yttrande över fråga/medborgarförslag om 
farthinder på Badvägen i Grythyttan, dnr KS 13/00252. 

Beslutsunderlag 
KS 2013-09-24 § 260 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-24 ställdes en fråga gällande 
farthinder på Badvägen i Grythyttan. Ordförande beslutade då att frågan 
skulle behandlas av kommunförvaltningen istället för att besvaras av 
fullmäktige. 
 
Under ärendets behandling har frågeställaren och kommunförvaltningen vid 
flera tillfällen varit i kontakt, och förvaltningen har också haft kontakter med 
enhet ansvarig för trafikfrågor. Detta ansvar har sedan 2013 flyttats om 
organisatoriskt. 
 
Badvägen sträcker sig mellan Lokavägen och den bebyggelse som ligger 
bortanför Grythyttans badplats. En del av vägen är avstängd för obehörig 
motortrafik. Förvaltningen bedömer att det inte är en naturlig genomfartsled i 
Grythyttans tätort utan att den främst används av besökare till kyrkogård, 
badplats och av boende. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h. 
 
I kontakter med frågeställaren har bland annat framkommit att den skyltning 
av hastighetsbegränsningen som finns är otydlig. I samband med 
behandlingen av ett medborgarförslag om att se över och tvätta skyltar i 
Grythyttans tätort, har kommunförvaltningen gett Samhällsbyggnad 
Bergslagen ett särskilt uppdrag att se över skyltningen av Badvägen. I detta 
uppdrag ligger också att vid behov tydliggöra hastighetsbegränsningen genom 
att måla den i vägen, något som frågeställaren också föreslagit. 
 
Trafikenheten har tidigare bedömt att farthinder, permanenta eller mobila, inte 
är önskvärt efter Badvägen då detta kan innebära problem för 
utryckningsfordon, men även för snöröjning och andra åtgärder kopplade till 
vägskötsel. Denna bedömning kvarstår. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Farthinder som innebär inbromsningar och accelerationer innebär ökade 
utsläpp från trafik. Detta bidrar också till ökat trafikljud vilket inverkar 
negativt på närmiljön. 
 
Om en lugnare trafikrytm uppnås genom föreslagna åtgärder, bedöms detta 
ha en positiv effekt på den upplevda närmiljön. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder bedöms rymmas inom budget. 
 

Kommunförvaltningens förslag till beslut 
 
Med detta är medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med detta är medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Margeurite Wase (C) 
fråga gällande mobila farthinder vilken besvaras av kanslichef Mathias 
Brandt. 
 
Wilhelm Tham (GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med detta är medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
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§ 235 Remissyttrande över "Vår demokrati - värd att 
värna varje dag", SOU 2022:28, dnr KS 22/00207 

Kommunförvaltningen har lämnat ett förslag på remissyttrande daterat 2022-
10-07. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar följande; 
 
Ställa sig bakom yttrandet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ställa sig bakom yttrandet. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ställa sig bakom yttrandet. 
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§ 236 Medborgarförslag om Hurtigtorpet, dnr KS 
22/00212 
 
Rubricerade medborgarförslag remitterades 2022-10-25 § 166 av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 
till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Hans Åhnberg 
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§ 237 Utskottsinitiativ om att uppmärksamma Orange 
day den 25 november, dnr KS 22/00229 

Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör kort för det förslag som Tobias 
Nygren (C) har lämnat. 
 
Tobias Nygren (C) redogör för sitt förslag, som går ut på att uppmärksamma 
Orange day den 25 november. I sitt förslag ger Tobias även exempel på hur 
det skulle kunna ske. 
 
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga om det är möjligt att byta färg på träden 
på torget, vilket besvaras av Vivianne Pettersson (M).  
 
Tobias Nygren (C) yrkar att Hällefors kommun ska uppmärksamma Orange 
day den 25 november. 
 
Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M) och ordförande Kent Grängstedt 
(S) yrkar bifall. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD), Vivianne 
Pettersson (M) och Cecilia Albertsson (M). 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på Tobias Nygrens 
(C) yrkande, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun ska uppmärksamma Orange day den 25 november. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kanslichef 
Mathias Brandt om att protokollsjustering sker den 25 november och att 
dagens beslut därmed inte kommer att verkställas innevarande år. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hällefors kommun ska uppmärksamma Orange day den 25 november. 
 
 
Exp till 
Hans Åhnberg 
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§ 238 Bemanning och schemaläggning, dnr KS 19/00200 

Informationsunderlag 
Bilaga  Kommuner som besvarat frågeställning kring antal arbetspass per fyra 
veckorsperioder. 
 
Ärendet 
Utskottsinitiativ, att utreda hur andra kommuner jobbar för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och undersöka hur många kommuner som inte har lika 
många pass för deltidsanställda som heltidsanställda. 
 
Att vara en attraktiv arbetsgivare kan handla om många olika delar. SKR har tagit 
fram ett stöd för att öka möta framtidens utmaningar inom Äldreomsorgen, för att öka 
äldreomsorgens attraktionskraft där beskrivs ”5 skäl att välja att jobba och utvecklas i 
äldreomsorgen” 
 
 Må bra 
 Variation 
 Stimulerande samarbete mellan olika professioner 
 Chans att hela tiden lära nytt 
 Trygga anställningar och goda utvecklingsmöjligheter 

 
Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov är av vikt för att stimulera och bygga tillitsfulla 
relationer inom omsorgens verksamhet. Genom tillit skapas ökat 
handlingsutrymme för medarbetarna som oftast leder till ett stimulerande och 
varierande arbete. Helhetssyn och teamsamverkan präglar organisationen. Allt 
tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan omsorgstagarna – 
arbetstidsförläggningen. Arbetstidsförläggningen (bemanningskravet) utgår 
från omsorgstagarnas behov samtidigt som verksamheten planeras på ett sätt 
som säkerställer en bra arbetsmiljö och patientsäkerhet. 
 
Bemanningsbehovet visar hur många medarbetare som måste vara på plats vid 
varje given tidpunkt. Bemanningskravet utgör grunden för hela 
schemaprocessen. 
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare kan vara att kunna påverka sin 
arbetstid. Enkätundersökningen genomfördes under tidig vår den riktade sig 
till, personal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och LSS.  
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Social konsekvensanalys 
Genom rätt bemanning utifrån omsorgstagarens behov ökar 
patientsäkerheten och medarbetarna har en bra arbetsmiljö. Majoriteten av 
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de kommuner som tillfrågats följer överenskommelsen i HÖK om minst 9 
fridagar under en fyraveckorsperiod vilket innebär 19 arbetspass. 
 
Under hösten kommer varje enhets eget resultat hanteras tillsammans med 
medarbetarna, ansvarig chef och kvalitets utvecklare. Därefter tar 
medarbetarna på enheten tillsammans med chef, ställning till hur 
schemaläggningen kommer att ske fortsättningsvis. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bemanningskravet måste alltid stämmas av mot tillgängliga resurser i 
budget, uppdrag och resurser ska harmoniera. Genom att arbeta både med 
strategisk planering samt resursplanering ökar förutsättningarna till god 
ekonomisk hushållning. Enhetschef ansvarar och äger schemaläggningen. I 
omsorgen planeras ca 250 medarbetare in i schema, varje timme med 
överkapacitet på varje 4 veckorsperiod leder till en kostnad på 750 000 
kronor årligen. Överkapacitet behöver inte vara negativt om det är jämnt 
fördelat mellan enheter och att det finns arbetsbeskrivning för hantering av 
överkapacitet, överkapacitet kan även leda till ökad frisknärvaro. Kan ett 
fast schema öka frisknärvaron exempelvis inom vård- och omsorgsboende 
där drygt 83 % önskar ett fast schema samtidigt frigörs tid för 
schemaadministratör. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i central samverkan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
-  Utskottsinitiativet anses besvarat.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur mycket tid ett förändrat arbetssätt 
skulle frigöra för schemaadministratörerna, vilket delvis besvaras av 
socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Kent Grängstedt (S). 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
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kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
I samband med protokollskrivningen framkom att ärendet borde ha behandlats 
som ett beslutsärende, vilket kommunstyrelsen uppmärksammas på. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet uppmärksammar ordförande 
Allan Myrtenkvist (S) kommunstyrelsen på att välfärdsutskottet inte lämnat 
något beslutsförslag i ärendet utan att proposition kommer att ställas på 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket 
bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Utskottsinitiativet anses besvarat. 
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§ 239 Valärenden 
 
Inga valärenden att behandla. 
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§ 240 Information från kommunalförbund, gemensamma 
nämnder, bolag och BRÅ, dnr KS 19/00033 
 
Ingen information delges. 
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§ 241 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034 
 
Kanslichef Mathias Brandt informerar kort kring SOU 2022:13 samt 
uppdaterade bevarandeplaner för Hammarmossen och Knuthöjdsmossen vilka 
hanteras i förvaltningen. Ingen av remisserna bedöms aktuella för politiska 
beslut. 
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§ 242 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag 
och motioner, dnr KS 22/00198 

Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2022-
09-30 
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 15 medborgarförslag och 17 
motioner som har lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Det är 
något fler än vid samma tid förra året. En delförklaring kan vara det relativt 
stora antalet motioner som lämnats in under valåret 2022. Av de obesvarade 
ärendena kommer 10 medborgarförslag och sex 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. Medan det i några fall finns ett förslag 
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första 
behandlingen i kommunstyrelsen. Det är också ett ärende som har 
återremitterats och ett som skickats för förnyad beredning. 
 
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. 
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. När det kommer till de äldre ärendena är förvaltningens målsättning 
att det ska finnas ett förslag för politisk behandling innan årsskiftet. 
 
För en snabbare hantering av nya ärenden som lämnas in kan 
kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna förslag på svar till 
kommunfullmäktige, utan att skicka det till kommunförvaltningen för 
beredning. I de fall ärendena inte kräver någon större utredning är det ett sätt 
att korta väntetiden för den som lämnat in ett förslag. Kommunen har även 
andra alternativ för medborgarna att föra fram sina synpunkter på, vilket 
kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar om. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
86(106) 

Datum  
2022-11-22  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

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

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 

--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
 
Exp till 
KF 
 
 
Efter ärendets avgörande utgår Fredrik Dahlberg (SD) och ersätts av Wilhelm 
Tham (GL). 
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§ 243 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag 
och motioner, dnr KS 22/00198 

Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2022-
09-30 
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 15 medborgarförslag och 17 
motioner som har lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Det är 
något fler än vid samma tid förra året. En delförklaring kan vara det relativt 
stora antalet motioner som lämnats in under valåret 2022. Av de obesvarade 
ärendena kommer 10 medborgarförslag och sex 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. Medan det i några fall finns ett förslag 
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första 
behandlingen i kommunstyrelsen. Det är också ett ärende som har 
återremitterats och ett som skickats för förnyad beredning. 
 
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. 
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. När det kommer till de äldre ärendena är förvaltningens målsättning 
att det ska finnas ett förslag för politisk behandling innan årsskiftet. 
 
För en snabbare hantering av nya ärenden som lämnas in kan 
kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna förslag på svar till 
kommunfullmäktige, utan att skicka det till kommunförvaltningen för 
beredning. I de fall ärendena inte kräver någon större utredning är det ett sätt 
att korta väntetiden för den som lämnat in ett förslag. Kommunen har även 
andra alternativ för medborgarna att föra fram sina synpunkter på, vilket 
kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar om. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

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

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 

--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 244 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2022-08-31, dnr KS 22/00223 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2022-10-14 § 
123 
Revisorernas granskning av delårsrapporten 2022-08-31, daterad 2022-10-21 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022-08-31 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2022-08-31.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2022. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett underskott på 9,3 miljoner kronor som avser de skattefinansierade 
verksamheterna. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett underskott 
på 1,5 miljoner kronor som täcks upp via de fonder som finns uppbyggda från 
tidigare års överskott. De gemensamma verksamheterna redovisar ingen 
avvikelse mot budget.  
 
För helår 2022 prognostiserar förbundet totalt ett underskott på 24,8 miljoner 
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -13,2 miljoner 
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar -11,6 
miljoner kronor för helår 2022. De gemensamma verksamheterna 
prognostiseras klara budgeten. Från och med verksamhetsåret 2022 
särredovisar förbundet kostnader för vinterväghållningen. 
 
 
Sett till Hällefors kommun innebär helårprognoserna att kommunen kommer 
att behöva reglera underskott för skattefinansierade verksamheten i 
kommunens årsbokslut år 2022 med 2,0 miljoner kronor. Förbundet ser redan 
nu en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och det 
innebär ett underskott med -1,0 miljoner kronor. Vinterbudgeten beräknas 
kosta -1,0 miljon kronor mer än budgeterat, p g a ovanligt många snöfall och 
halkbekämpningstillfällen. Inom taxefinansierade verksamheterna beräknar 
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förbundet ett underskott med - 0,9 miljoner kronor inom avfallshanteringen 
och -1,6 miljoner kronor inom VA-verksamheten vilket regleras inom de 
fonder som finns uppbyggda sedan tidigare överskott.  
 
De två finansiella målen saknar upplysning om förbundets prognostiserade 
måluppfyllelse av de finansiella målen. I delårsrapporten anges dock att de 
skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett negativt resultat för 
helåret 2022 och därmed kommer inte resultatmålet att uppnås.   
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2022 fastställt tre 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna kan inte bedöma om verksamhetsmålen kommer att uppnås och 
de noterar att det inte framgår någon sammantagen bedömning huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2022.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokal och Miljöservice skattefinansierad 
Process Avfall och Återvinning avgiftsfinansierad 
Process Vatten och Avlopp (VA)  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbundet bedömer i 
delårsrapporten. 
 
Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen 
investeringsredovisning över de investeringar som förbundet genomfört under 
perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre 
investeringar i fordon och inventarier, medan fastigheter och anläggningar 
ägs av respektive medlemskommun. 
 
I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som 
kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom de 
olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2022-08-31, 
investeringsbudget och årsprognos för respektive investeringsprojekt. 

  
För övrigt noterar revisorerna att förbundet behöver se över sin princip 
avseende redovisning av semesterlöneskuld och löneskatt på pensioner så att 
de överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. De rekommenderar 
att förbundet säkerställer att relevanta iakttagelser och rekommendationer i 
samband med verksamhetsövergång och avveckling överlämnas till berörda 
verksamheter i den nya organisationen.  
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--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
 
Exp till  
KF 
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§ 245 Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 
2022-08-31, dnr KS 22/00240 
 
Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2022-10-19 § 16 
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2022-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2022-08-31. 
 
I rapporten framgår att verksamheten äntligen kan fokusera på uttalade mål 
och aktiviteter då samhället började öppna upp igen, tack vare att en stor 
andel av populationen vaccinerade sig och pandemin inte längre klassades 
som samhällsfarlig. De utåtriktade mål och aktiviteter som 
räddningsavdelningen har arbetat med sedan början av året och framåt är 
verksamhetsbesök, utveckling av insatskort och uppställningsplatser för 
höjdfordon. 
 
Pandemin har medfört att många möten sker digitalt och BRT har framför allt 
använt Teams vilket är bra ur hållbarhetsperspektiv och mindre tid läggs på 
resor. I början av året prövades övning gentemot RIB-stationerna via Teams 
och det fungerade mycket bra. Det kommer inte att användas hela tiden men 
är ett bra komplement för att föra ut teoretisk kunskap till många samtidigt. 
 
I början av året levererades den nya släckbilen till Degerfors och den utgör 
något av ett grundexempel för hur förbundets kommande släckbilar kommer 
att vara, god arbetsmiljö med beprövad teknik som alla medarbetare 
behärskar. Släckbil Degerfors hör till 2021 års investering och nu pågår bygge 
av nytt höjdfordon till Filipstad som är 2022 års investering. 
 
I slutet av april startades ett projekt upp mellan Karlskoga och Kristinehamn, 
”Friska brandmän”, som går ut på att öka kunskap och införa rutiner för att 
minimera risken att utsättas för kontaminerad (rök- och sot) utrustning i 
samband med bränder. Projektet kommer att hålla på tills årsskiftet med 
succesivt införda åtgärder för all personal. Förbundet behöver dessutom 
undersöka hur den egna förmågan att tvätta denna utrustning är och eventuellt 
hitta lösningar på hur den kan rengöras på bästa sätt. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2022. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 1,8 miljoner kronor, 
vilket är 1,8 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 1,3 miljoner 
kronor sämre än föregående års delårsrapport. Detta beror främst på förra 
årets reavinster för försäljning av anläggningstillgångar. 
 
För helår 2022 prognostiserar BRT ett överskott på 0,2 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Förbundsstab    
Räddningstjänst   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningen bedömer, 
utifrån delårsrapporten, att måluppfyllelsen är god inom förbundet. Av 
redovisningen framgår att samtliga tre finansiella mål prognostiseras att 
uppfyllas och att alla utom ett av verksamhetsmålen kopplade till god 
ekonomisk hushållning är uppfyllda utifrån delårsutfallet och den samlade 
prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivnings-
kostnader. 
 
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,9 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 
42,2 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 33 procent. 

 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 246 Information boendestöd, dnr KS 22/00216 

Ärendet 
Kommunen har tidigare beslutat om ändringar i arbetet med boendestöd där 
bland annat avgifter och insatsplanering har påverkats. I nuläget föreligger 
ingen avgift för insatser i Boendestöd och insatserna samplaneras med 
hemtjänsten. Under våren har förvaltningen följt upp verksamheten och de 
tidigare genomförda ändringarnas utfall. Vid uppföljning har flera problem 
identifierats och flera genomgripande ändringar föreslås genomföras genom 
att implementera nya riktlinjer. De nya riktlinjerna kommer att implementeras 
under hösten 2022 och ska vara färdigimplementerade verksamhetsåret 2023.  
 
2022 05 och 06 genomfördes två uppföljnings/utvecklingsdagar tillsammans 
med enhetschefer, boendestödjare, biståndshandläggare och samordnare på 
IFO. Nuvarande insatsplaneringsmodell bedöms fungera dåligt då brukarnas 
behov är kraftigt varierande och deras behov möts sällan genom nuvarande 
planeringssystem. Integrationen med hemtjänst är både resurskrävande och 
skapar en dålig arbetsmiljö för baspersonal. Utifrån konsensus i 
arbetsgrupperna beslutades nya riktlinjer tas fram och implementeras. De 
viktigaste punkterna i de nya riktlinjerna är att renodla boendestöd och att tre 
boendestödjare i fortsättningen avsätts för att arbeta heltid med alla 
boendestödsärenden. Boendestöd erbjuds enbart vardagar och insatserna 
anpassas mer till individuella behov med ökad flexibilitet i utförandet. 
Verksamheten utgår från en egen grupplokal som övertas från IFO:s 
verksamhet.  

Social konsekvensanalys 
Boendestödet syftar till att medverka till att personer tillhörande 
målgrupperna kan känna trygghet i sitt boende och sin livssituation och 
verka för att brukare skall kunna föra självständiga liv. Ett renodlat 
individanpassat boendestöd bedöms i högre grad leda till att insatserna når 
sitt syfte. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att förändringarna kommer att leda till ett 
effektivare resursutnyttjande samtidigt som några förändringar i budgetram 
inte bedöms nödvändiga. Framför allt kommer planerad insatstid som inte 
nyttjas idag att kunna disponeras bättre samtidigt som omställningstider för 
nuvarande hemtjänstpersonal undviks. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i central samverkansgrupp.  
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--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer frågor om hur stegförflyttningar hos de med 
boendestöd mäts samt om det finns handlingsplaner och mätbara mål, vilka 
besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om riktlinjer, var dessa finns och om de är 
tillgängliga för allmänheten, vilket besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist och kompletteras av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD), Vivianne 
Pettersson (M) och Tobias Nygren (C). 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 247 Kränkningar i verksamheten och trygghetsarbete 
– rapport läsåret 2021/2022, dnr KS 22/00230 

Ärendet 
  

Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under läsåret 
2021/22. Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i 
de respektive planer som används av verksamheten.  

 
Verksamheterna i bildningsområde rapporterar att 105 nya anmälningar om 
kränkningar inkommit under läsåret. Av de inrapporterade kränkningarna 
bedömdes 10% inte vara kränkningar. 

  
Fördelat på rektorsområde fördelas andelen kränkningar ungefär enligt detta: 
 
 Pihlskolan:  5 % 
 Grythyttans skola: 39 % 
 Klockarhagsskolan F-3: 23 % 
 Klockarhagsskolan 4-6: 22 % 
 Klockarhagsskolan 7-9: 11 % 

 
Kränkningarna är i huvudsak verbala (34 %) eller fysiska (33 %). Andra 
kränkningar är till exempel psykosociala (7 %), text/bild (2 %), trakasserier (4 
%) och sexuella trakasserier (2 %). Noterbart är att andelen fysiska 
kränkningar under mätperioden från läsåret 18/19 till nu sjunkit i jämn takt till 
drygt 30 % från 60 %. 
  
Under mätperioden har antalet kränkningar sett ut på detta sätt: 
 
   18/19 19/20 20/21 21/22 
Nya ärenden    210 136 120 105  
Avslutade ärenden 186 128 100 88 
 
Trygghet som resultatmål 
 
Under verksamhetsåret har förvaltningen haft som mål att ”tryggheten och 
studieron inom den kommunala skolan har ökat”. I rapporten månad 8 inför 
delårsbokslut meddelar förvaltningen att målet är uppfyllt. Som indikatorer 
har skolan använt egna trygghetsenkäter, ELSA-enkäten och 
Skolinspektionens skolenkät.  
Förvaltningen och verksamheten har tidigare meddelat att ett stort antal 
åtgärder har genomförts för att öka tryggheten och studieron, bland annat 
många NPF-anpassningar, rastaktiviteter och ett enhetligare lektionsupplägg. 
Det är troligt att dessa åtgärder även haft en positiv inverkan på antalet 
upplevda kränkningar i verksamheten.  
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Studiero och trygghet bedöms som viktiga för elevernas skolprestationer. 
Oavsett om dessa områden finns som specifika mål eller inte kommer 
förvaltningen att fortsätta följa utvecklingen i området och vid behov 
genomföra åtgärder.  

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. 

Facklig samverkan 
 

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet. 
 
--- 
 
Under  välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring hur det kommer sig att Grythyttans 
skola ”sticker ut”, vilket delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om elevantalet minskat i samma 
omfattning som antalet kränkningar, vilket besvaras av skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Tobias Nygren (C). 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 

--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 248 Måluppfyllelse i grundskolan vt-22 samt antagning 
till gymnasieskolan, dnr KS 22/00231 

Ärendet 
Förvaltningen väljer i år att presentera statistiken via Kolada, eftersom den 
finns tillgänglig där. I Kolada finns ännu ingen statistik presenterad som tar 
hänsyn till den socioekonomiska bakgrunden hos eleverna. Viss hänsyn bör 
tas till detta då resultaten bedöms. 
Precis som tidigare gör de små volymerna i avgångsklasserna att resultaten 
också riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens 
redovisning.   

 
Det specifika målet med att höja pojkarnas meritvärden har uppnåtts, men 
flickornas meritvärden har sjunkit. 

 

 
Beträffande behörigheten till yrkesprogram i gymnasieskolan finns samma 
tendens. 

 

Nyckeltal Område Kön 2018 2019 2020 2021 2022 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Hällefors Totalt 76,1 85,5 80,0 73,9 79,0 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Hällefors Kvinnor 85,3   81,1 80,0 74,2 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Hällefors Män 67,6 83,8 78,9 67,6 83,9 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Riket Totalt 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Riket Kvinnor 86,7 85,8 87,0 87,2 85,8 

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) Riket Män 82,3 82,9 84,3 85,3 84,2 

 
Beträffande övergång till gymnasieskolan kan förvaltningen rapportera att 
ovanstående tabeller (vårterminens niondeklassare) bestod av 62 elever. 4 av 
dessa har lämnat kommunen, varför 58 elever är aktuella för åtgärd i egen 
kommun.  
Samtliga 58 elever finns för tillfället i gymnasieskolan. Ungefär 50 % av 
eleverna finns i egen gymnasieskola och 50 % i andra huvudmäns skolor.   
 
Ungefär 43 % läser yrkesförberedande program, 32 % läser 
studieförberedande program och ungefär 25 % individuella program. De 
studieförberedande programmen läses i huvudsak vid Pihlskolan. 

Nyckeltal Område Kön 2018 2019 2020 2021 2022 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Hällefors Totalt 215,0 211,0 199,9 207,5 200,0 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Hällefors Kvinnor 251,7 244,8 212,5 234,4 207,6 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Hällefors Män 181,3 188,2 188,0 180,7 192,3 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Riket Totalt 228,7 229,8 231,1 232,1 229,2 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Riket Kvinnor 243,2 243,3 244,9 244,4 240,3 

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) Riket Män 215,3 217,0 218,2 220,3 218,8 
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Yrkesförberedande program som dominerar är Industritekniska programmet 
(Rinman), olika fordonsprogram, el- och energiprogrammet samt bygg- och 
anläggningsprogrammet. Många av dessa elever går i Filipstads kommun. 
 
Det är få elever från år 9 som väljer restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
och enbart enstaka elever läser idag barn- och fritidsprogrammet. Extra 
oroande är att det för tillfället bland Hällefors elever i gymnasieskolans år 1-3 
enbart finns tre elever i Vård- och omsorgsprogram.  

Social konsekvensanalys 
En fungerande grundskola bedöms som mycket viktig för 
kommuninnevånarnas sociala välfärd. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Att samtliga elever finns i gymnasieskolan bedöms ha stor positiv påverkan 
på kommunens hållbarhet och långsiktiga ekonomi. 

Facklig samverkan 
- 
 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om analys har gjorts kring varför 
flickornas meritvärde har sjunkit, vilket delvis besvaras av skolchef Tina 
Lanefjord och kompletteras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring arbetet med hotell- och 
restaurangutbildningen, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 249 Beläggning i förskolan, dnr KS 22/00232 

Informationsunderlag 
Kommunförvaltningen Risk/ väsentlighetsplan för kommunförvaltningen C-
E-0432 

 Kommunförvaltningen Förskolan idag 2022 september (bilaga) 
 

Ärendet 
I kommunförvaltningens risk- och väsentlighetsplan för 2022 finns 
beläggning i förskolan upptaget som ett riskområde. Skolchef ska månadsvis 
rapportera till kommunstyrelsen att förskoleplatser inte saknas. Rapporten ska 
innehålla en sammanställning och prognos av beläggningen i förskolan.  
 
Kontrollpunkten antogs under migrationskrisen, då behovet av förskoleplatser 
var stort, och förvaltningen riskerade att bryta mot lagstiftning. Under åren 
med pandemi har behoven inte varit lika stora i förskolan, vilket har minskat 
nödvändigheten i en rapportering. Riskområdet har dock inte tagits bort från 
risk- och väsentlighetsplanen.  
 
Förvaltningen återupptar nu de månatliga redovisningarna av nyttjandet i 
förskolan. Eftersom belastningen i förskolan nu är stabil och under kontroll 
kommer förvaltningen troligen inte att behålla processen som ett riskområde i 
risk- och väsentlighetsplanen för 2023.  

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. 

Facklig samverkan 
- 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 250 TIMSS-undersökningen, dnr KS 22/00233 

Ärendet 
Klockarhagsskolan är som en av ungefär 300 skolor utvalda att delta i den 
internationella undersökningen TIMSS. Undersökningen genomförs under 
perioden 3-21 april 2023 i 60 länder. Under 2024 genomförs en uppföljande 
studie med samma elever för att följa deras utveckling. 
 
TIMSS undersöker kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos eleverna 
i årskurs 4 och 8, och Klockarhagsskolan deltar med årskurs 8. TIMSS anses 
vara en viktig del av utvärderingen av svensk skola, och Sverige har deltagit 
med årskurs 8 sedan 1995. Resultaten ligger till grund för många av de 
reformer som genomförs i skolan, och vårt deltagande i undersökningen 
bedöms som mycket viktigt. 
 
Klockarhagsskolan kommer att delta i undersökningen. Rektor i år 7-9 är 
Marie Karlsson. Som TIMSS-samordnare har Peter Wiker anmälts och 
Magnus Andersson är IT-samordnare.  

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. 

Facklig samverkan 
- 
 

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet. 
 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 251 Delgivningsärenden 
 
A) Kommunförvaltningen: Minnesanteckningar finska samrådsgruppen 2022-

09-12; minnesanteckningar BRÅ 2022-09-15; minnesanteckningar 
POSOM 2022-09-21 
 

B) Länsstyrelsen Dalarna: Beslut om att inte genomföra granskning av 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 2022 
 

C) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag samtliga beslut gällande ny 
organisation för Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

D) Länsstyrelsen Örebro län: Upphävande av vattenskyddsområdet 
Mullhyttan  
 

E) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2022-10-19 
 

F) BRT: Protokoll 2022-10-19 
 

G) SBB-förbundet: Protokollsutdrag 2022-09-26 § 96, årsredovisning för 
2021; protokoll 2022-10-04 
 

H) Leader Bergslagen: Nyhetsbrev hösten 2022 
 

I) Region Örebro län: Protokoll regionala samverkansrådet 2022-10-12 
 

J) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2022-10-06 
 

K) Tursam ek för: Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-09-08 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 252 Delegeringsbeslut 
 
A) Kommunchef Hans Åhnberg: Avsiktsförklaring ESF-projektet Liv och 

arbete 
 

B) Näringslivschef Camilla McQuire: Avtal UF 2023-2025 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 253 Information nybyggnation av badhus, dnr KS 
20/00264 

 
Nuläge 
Just nu pågår arbete med innerväggar och ytskikt i våtutrymmen. Panelen i 
badutrymmet är satt, och målning pågår i hela anläggningen. Taket är 
färdigställt och väderskyddet har avmonterats. Solcellsinstallationen har 
påbörjats. Fönstermontage pågår, liksom arbete med yttre panel. 
 
Gjutning av anslutningen mellan badhuset och ishallen är klar och 
limträstommen är monterad. Taket är klart.  
 
Elarbeten, ventilation och andra tekniska installationer pågår. 

 
Arbete med poolbottnar (färdigställande av pooler) pågår. 

  
Arbetet med att anpassa ishallen till de nya förhållandena har påbörjats och 
kommer slutföras under säsongsuppehållet i vår/sommar. 

 
Tidplan 
Vatten kommer att släppas i bassängerna preliminärt vecka 2. Intrimning av 
bassängerna kommer att pågå under en period.  
Slutbesiktning planeras 23:e och 24:e mars.  

 
Ekonomi 
Ekonomin presenterades på föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 
Någon enstaka fördyring av material har uppstått, men ingenting av betydande 
karaktär.  

 
Övrigt 
Samverkan med Filipstad i frågor kring byggnation och drift fortgår. 
 
Kommunen har enligt sedvänja bjudit byggarna på taklagsfest vid tätt tak. 
 
Konstgräset kommer inte att läggas i år, eftersom det hunnit bli för blött. 
Orsaken till förseningen är föroreningen och ansvaret för det är vårt, inte 
företagets eller HAIF:s. Det finns både positiva och negativa konsekvenser, 
och dom har hanterats. En plan för yttre området finns och håller på att 
justeras. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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