
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sida 
1(46) 

Datum  
2020-04-21  

 
   
 
Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-15.25 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
 

 

Övriga närvarande Kommunchef Tommy Henningsson 
Kanslichef Mathias Brandt 
Revisor Torbjörn Ström 
 

 

Justerare Lars-Göran Zetterlund (C) och Katja Ollila (V)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 28/4 2020 kl 16.30 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 48-73 
 Mathias Brandt  
   
 Ordförande 
 Susanne Grundström  
   
 Justerare 
 Lars-Göran Zetterlund Katja Ollila  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-21 
    
Datum då anslaget sätts upp 2020-04-29 Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Mathias Brandt  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sida 
2(46) 

Datum  
2020-04-21  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 
Annalena Järnberg, ej del av § 
64 S  
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Fredrik Dahlberg, ej del av § 
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 Susanne Grundström, ordf. S  
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Madelene Jönsson (SD), ej del 
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 Ritha Sörling, ej del av § 64 V  

 
Håkan Bergström, ej del av § 
64 S  

 Maria Jansson Andersson GL Kjell Valegren (GL) 
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 Uta Riedel, ej del av § 64 S  
 Maja Loiske, ej del av § 64 V  
 Magnus Hermansson SD --- 
 Ulrika Jonsson, ej del av § 64 M  
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 Morteza Naderi S  
 Tobias Nygren, ej del av § 64 C  

 Jacob Neerings M 
Cecilia Albertsson (M), ej del 
av § 64 

 Gabriella Rönn Larsson SD --- 
 Gunilla Josefsson V  
 Elisabeth Rådström Paavonen S  

 Daniel Hagsten M 
Camilla Ekström (M), ej del av 
§ 64 

 Christina Kuurne S --- 
 Saskia van der Zanden V Aimal Zarif (V) 
 Wilhelm Tham GL  
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§ 48 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde enligt följande: 
 
Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och 
ersättare 2020-04-08. 
 
Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens digitala anslagstavla 
2020-04-07. 
 
Utskick av kompletterande bilaga till var och en av fullmäktiges ledamöter 
och ersättare 2020-04-09. 
 
Publicering av kompletterande bilaga på kommunens digitala anslagstavla 
2020-04-08. 
 
Med detta godkänns kallelsen. 
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§ 49 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) informerar om att yttrande över 
Vivianne Petterssons (M) motion om borttagande av maxarea vid om-, ut- 
eller nybyggnation av fritidshus fallit bort från kallelsen men gått ut med 
handlingarna samt yrkar att ärendet läggs till dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 50 
Allmänhetens frågestund, dnr KS 20/00002 
 
Inga frågor ställs. 
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§ 51 
Ledamöternas frågestund, dnr KS 20/00003 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Annalena Järnberg (S) gällande kommunens stödåtgärder till näringslivet i 
samband med utbrott av Covid-19. Frågan samt en följdfråga besvaras av 
Annalena Järnberg (S). 
 
--- 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Annalena 
Järnberg (S) gällande information till kommunstyrelsens oppositionspartier i 
samband med utbrott av Covid-19. Frågan samt en följdfråga besvaras av 
Annalena Järnberg (S). 
 
--- 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga till Fredrik Dahlberg (SD), gruppledare för 
Sverigedemokraterna gällande ett uttalande i sociala medier vilken besvaras 
av Fredrik Dahlberg (SD). 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar frågestunden och 
poängterar att de frågor som ställs ska vara av karaktären att de kan besvaras 
utan förberedelser och att såväl frågor som svar förväntas vara mycket korta. 
Mer komplexa frågor får lyftas i annan form, exempelvis genom en 
interpellation. 
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§ 52 
Lars Johanssons (S) avsägelse av uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige, dnr KS 20/00099 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2020-04-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Lars Johansson 
Länsstyrelsen 
HR-enheten 
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§ 53 
Bent-Olof Erichssons (M) avsägelse av uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, dnr 
KS 20/00097 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2020-04-21. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Bengt-Olof Erichsson 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
HR-enheten 
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§ 54 
Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen efter Per Johansson (V), dnr KS 20/00045 
 
Valberedningens förslag 
 
Torbjörn Saxin (S), Smedsgatan 9, 712 60 Grythyttan. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Torbjörn Saxin (S), Smedsgatan 9, 712 60 Grythyttan. 
 
 
Exp till 
Torbjörn Saxin 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
HR-enheten 
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§ 55 
Val av ny representant i Sofint medlemsråd efter 
Susanne Grundström (S), dnr KS 19/00165 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
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§ 56 
Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen efter Bent-Olof Erichsson (M), dnr KS 
20/00097 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
HR-enheten 
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§ 57 
Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser, 
dnr KS 20/00057 
 
Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2020-02-27. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
KS 
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§ 58 
Medborgarförslag om elcyklar till kommunanställda, dnr 
KS 20/00058 
 
Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2020-02-28. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
KS 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sida 
14(46) 

Datum  
2020-04-21  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 
Medborgarförslag om kameraövervakning på 
Hedlingsvägen, dnr KS 20/00068 
 
Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2020-03-18. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till 
Förslagsställaren 
KS 
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§ 60 
Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd, dnr KS 
20/00100  
 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2020-04-02 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
Tobias Nygren 
KS 
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§ 61 
Wilhelm Thams (GL) interpellation om Restaurang- och 
hotellhögskolan, dnr KS 19/00046  
 
Rubricerade interpellation anmäldes till kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2020-02-25 § 36. 
 
I bilagorna till dagens handlingar finns ett skriftligt svar från 
kommunstyrelses ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde delar Wilhelm Tham (GL) 
efter ordförandes godkännande ut ett kompletterande underlag som visar 
söktryck. Wilhelm Tham föredrar därefter kortfattat. 
 
Annalena Järnberg (S) redogör för det lämnade svaret samt informerar om att 
kommunstyrelsen kallats till en information om campus Grythyttan i nästa 
vecka. 
 
Under behandlingen av interpellationen yttrar sig Vivianne Pettersson (M), 
Tobias Nygren (C), Fredrik Dahlberg (SD), Wilhelm Tham (GL) och Maja 
Loiske (V) utan att yrka. 
 
Ordförande finner att interpellationsdebatten med detta avslutas. 
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§ 62 
Hällefors kommuns årsredovisning 2019, dnr KS 
20/00073 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade/ 
delaktiga under de 2 timmar som ekonomiberedningen haft beredning av 
förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Beredningen framhåller att årsredovisningen är bra och att verksamhetsmålen 
för år 2019 är svåra att följa upp då både målformuleringen och indikatorerna 
inte är helt optimala. År 2020 poängterar beredningen att antalet mål och 
indikatorer är minimerade och tydligare.  
 
Under beredningen diskuteras vikten av att förvaltningen genomför de 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen ger förvaltningen löpande. 
Beredningen ser inte behov av att föreslå några nya uppdrag utan påminner 
istället om de uppdrag som kommunstyrelsen gett förvaltningen när det gäller 
specifikt utredningen av Folkets hus i Hällefors, Hällefors Bostads AB:s 
eventuella övertagande av genomförd investering i Björkhaga kök samt ett 
eventuellt utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan. Beredningen 
bedömer att dessa uppdrag påverkar kommunens ekonomi långsiktigt och 
anser att uppdragen bör prioriteras.  
 
Under beredningen förs diskussioner vad gäller möjligheten till digitala möten 
för både tjänstemän och politiker. Beredningen ser gärna att de politiska 
mötena blir digitala i större utsträckning och att kommunen inför digitala 
signeringar av exempelvis protokoll. Beredningen föreslår att 
kommunstyrelsen erhåller ett ärende för ställningstagande om det är så att det 
kräver mera resurser för att införa ytterligare digitala åtgärder. Beredningen 
bedömer även att det inte bara är kostnadseffektiviteten som är viktig utan det 
är även viktigt att det som förskaffas som IT-verktyg är funktionellt.  
 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 0,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av 
det egna kapitalet med 0,1 procent. Resultatet är 8,8 miljoner sämre än 
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 0,0 procent. 2019 erhöll kommunen  
10,6 miljoner kronor i det extra riktade bidraget i form av välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett 
underskott på totalt 9,0 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. 
Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av 
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vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg 
effektiv brukartid inom hemtjänsten under större del av året och ökad 
vårdtyngd till följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar 
kostnaderna. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 2,1 miljoner 
kronor lägre än budgeterat och finansnettot har blivit 2,3 miljoner kronor 
bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt låga räntekostnader. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de 
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 visar på ett positivt 
resultat på 0,2 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens 
balanskrav uppgår årets balanskravsresultat till 0,2 miljoner kronor. 
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
 
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhets-
mässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna resultatmål för 
verksamhetsåret 2019. Förvaltningen kan konstatera att kommunens 
målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg och 
uppvisar vid årsskiftet 2019/2020 en positiv soliditet på 1,2 procent.  
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 20,3 miljoner kronor, vilket är  
12,2 miljoner lägre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från årets 
resultat hade kommunen 9,4 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter 
och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. 
Detta har medfört att 46,3 procent av investeringarna kunnat finansieras med 
medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med 
medel som fanns vid ingången av år 2019. 
 
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2019 uppgick till 
72,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden ökat 
med 2,5 miljoner kronor. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,3 miljoner kronor 
och har därmed ökat med 10 miljoner kronor i förhållande till föregående år. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av 
övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största 
borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med  
140,0 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
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Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektivet 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns årsredovisning 2019 godkänns. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Hällefors kommuns årsredovisning 2019 godkänns. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annalena 
Järnberg (S) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Johan Stolpen (V), 
Fredrik Dahlberg (SD) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Hällefors kommuns årsredovisning 2019 godkänns. 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 63 
Revisionsberättelse, dnr KS 20/00083 
 
Kommunfullmäktige har tillställts en revisionsberättelse för 2019. 
 
Revisorernas ordförande Torbjörn Ström föredrar utförligt kring 
revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga kommunala 
organ, men med en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar revisionsberättelsen och 
yrkar att den ska godkännas vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsberättelse för 2019 godkänns. 
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§ 64 
Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2019, dnr KS 
20/00083 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
behandlas för sig, medan övriga organ beslutas gemensamt. Ordningen 
godkänns 
 
Under behandlingen av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019, meddelar 
Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen (V), Fredrik Dahlberg (SD), Allan 
Myrtenkvist (S), Lars-Göran Zetterlund (C), Katja Ollila (V), Vivianne 
Pettersson (M), Madelene Jönsson (SD), Ritha Sörling (V), Margeurite Wase 
(C), Maja Loiske, Ulrika Jonsson (M), Peter Ström (S), Alf Wikström 
(V),Tobias Nygren (C) och Cecilia Albertsson (M) att de inte deltar i beslutet.  
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på revisorernas 
förslag att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med anmärkning vilket 
bifalls. 
 
Under behandlingen av ansvarsfrihet för övriga organ meddelar Camilla 
Ekström (M), Uta Riedel (S), Håkan Bergström (S), Ritha Sörling (V) och 
Ulrika Jonsson (M) att de inte deltar i beslutet. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på revisorernas 
förslag att bevilja ansvarsfrihet vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet med anmärkning för verksamhetsåret 
2019, nämnder och beredande organ beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
 
Exp till 
KS 
VN 
MN 
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§ 65 
Hällefors Bostads AB årsredovisning 2019, dnr KS 
20/00064 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2019 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2020-03-02 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2019. Enligt ägardirektivet från 2016 ska bolaget 
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med 
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella 
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling 
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det 
naturliga kretsloppet. Under december 2019 erhöll bolaget ett nytt 
ägardirektiv inför kommande verksamhetsår.  
 
Styrelsen har under 2019 haft sex sammanträden. Ordinarie ledamöter har, 
med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. Sedan juni 
2019 har bolaget en ny styrelse som genomgått en styrelseutbildning samt 
genomfört besök bolagets olika bostadsområden och parker för att skaffa sig 
en uppfattning om beståndet, dess lokalisering samt status.  
 
Året har kännetecknats av ombyggnationer i bolagetsbestånd. Ombyggnaden 
av Stora Ensos tidigare lokaler till bostäder har slutförts, vilket resulterat i 
totalt 10 stycken större lägenheter med god standard. Under sommarn 
färdigställdes renoveringen av Polstjärnans och Millesparkens utemiljöer. 
Även första etappen av Mästarnas parks utemiljö samt dränering runt 
bostadshusen färdigställdes under året. Under året köpte bolaget Sikforsvägen 
32 i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens 
centrum. Miljöhus har byggts och tagits i drift i två områden. Bolaget har 
under året inlett en ny era att montera de första lägenheterna som är försedda 
med IMD (Individuell Mätning och Debitering). Under året togs bolagets 
första solcellsanläggning i drift på Klockarvägen 20, som beräknar producera 
el motsvarande 20 stycken lägenheters årsbehov.  
 

Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2019 ett överskott om  
0,6 miljoner kronor. Resultatet är 0,1 miljoner kronor bättre än föregående 
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på  
0,5 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,1 miljoner kronor mot 
verkligt utfall.  
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 
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• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Avkastningskravet har tillgodosets för 2019 och beror främst på det låga 
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte. I och med 2019 behåller 
bolaget samma soliditetstal som föregående år och uppgår till 14,6 procent. 
 
Antalet outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 6,6 procent vilket 
innebär en ökning med hela 4,2 procentenheter och beror till störta delen på 
att Migrationsverket sade upp sina 22 lägenheter i beståndet under året. 
Inom lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 5,3 procent varit outhyrt och 
innebär en minskning med 6 procentenheter. 
 
Bolagets underhållskostnader har genomförts enligt budget. 
Personalkostnaderna har ökat med 8,5 procent i förhållande till föregående 
år medan räntekostnaderna har fortsatt att minska. Orsaken är det 
gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om. 
 
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om de dialogmöten kommunen och 
bolaget har börjat med och hur kommen ser på dessa, vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson yttrar sig och tilläggsyrkar att Hällefors Bostads AB 
bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en gång under våren och en 
gång under hösten. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive tilläggsyrkande från Vivianne Pettersson, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Hällefors Bostads AB bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en 
gång under våren och en gång under hösten. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist 
(S) och Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hällefors Bostads AB bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en 
gång under våren och en gång under hösten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 
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Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar bolagets VD 
Rickard Johansson. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) förtydligar att beslutet kommer att 
fungera som ombudsinstruktion och ställer därefter bifall mot avslag  på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Ovanstående gäller som ombudsinstruktion 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Hällefors Bostads AB 
Stämmoombud  
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§ 66 
Ändrade avgifter för familjerådgivning, dnr KS 20/00018 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ändrade avgifter för familjerådgivning, Region Örebro Län 2019-01-17. 
Massivt utskick beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivning, Välfärd och 
folkhälsa Region Örebro Län, 2020-01-21. 
 
Ärendet 
Familjerådgivning avser verksamhet med syfte att bearbeta 
samlevnadskonflikter i parförhållande och familjer (Sol 5:3). 
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till 
bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och 
familjerelationer. Snitten för antal samtal per par och familj är 4 samtal. 
Samtalet är max 90 minuter långt.  
 
Familjerådgivning är ett kommunlat ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro 
län bedriver regionen Örebro familjerådgivningen åt kommunerna enligt avtal 
som ingicks 1995 och är reviderat 2009. Verksamheten är skatteväxlad.  
 
Familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar och avgifter för verksamheten 
skall fastställas av kommunen enligt avtalet. Region Örebro län har tagit fram 
ett förslag på avgifter och uppmanar att kommunen skall fatta beslut i frågan. 
Ändring i avgifter är tänkt att träd i kraft 2020-06-01.  

 
Ekonomi 
Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter för familjerådgivning: 

 
Besök: 250 kr (nuvarande taxa 150 kr) 
Avgift för uteblivet besök, eller sena återbud (24 tim) införs: 250 kr 

 
De nya avgifterna är tänkt att täcka del av regionens kostnader för personal 
samt drift av verksamheten.   
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Familjerådgivning kan ske digitalt, vilket minskar resorna till och från 
Lindesberg.  
 
Medborgarperspektiv 
Avgiften kommer att påverka de enskilda besökarna som använder sig av 
familjerådgivningen.  
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Om familjen inte har ekonomiskt utrymme, kan familjerådgivning besluta 
om avgiftsbefrielse. Eftersom familjerådgivning skall kunna ges anonymt 
är inte försörjningsstöd till avgift ett alternativ.  
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer innan beslut. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 

familjerådgivning. 
 

- Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 
 

- Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet delar socialchef Ingrid 
Holmgren ut en uppdaterad version av tjänsteskrivelse som föreslås ersätta 
den som gått ut med handlingarna, vilket godkänns av samtliga i utskottet. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren föredrar därefter ärendet. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), ordförande 
Johan Stolpen (V) och Maja Loiske (V). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 
familjerådgivning. 

 
Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 

 
Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 
familjerådgivning. 

 
Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 

 
Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Johan Stolpen (V) 
kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 
familjerådgivning. 

 
Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 

 
Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
 
 
Exp till 
Ingrid Holmgren 
Region Örebro län 
 
 
Efter ärendets avgörande inträder Thomas Mathiesen (M) som tjänstgörande 
ledamot.  
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§ 67 
Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 11 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17 § 301 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upphandlat anläggning av utemiljö i anslutning till 
den nya förskolan vid Lärkan. Efter genomförd anbudsutvärdering kan 
konstateras att vinnande anbudspris överstiger budgeterande medel och 
kommunen behöver därför ta ställning till hur detta ska hanteras. 
 

Ekonomi 
Två leverantörer lämnade anbud i upphandlingen. Vinnande anbudspris 
uppgår till 3 898 tkr. I budget finns 1,5 mkr avsatta för utemiljön och häri 
ska även ingå anslutningsavgift för VA vilken uppskattas till cirka 250 tkr. 
Det innebär att den totala summan överstiger budgeterade medel med drygt 
2,6 mkr.  
 
Utifrån denna förändring samt att projektet vad gäller byggnationen av ny 
förskola beräknas kosta 0,6 miljoner mer än budgeterat beräknas 
kommunens verksamhetskostnader öka med 706 tkr årligen samt 
engångskostnader med 1 214 tkr. För förskoleverksamheten innebär det 
årligen ökade nettokostnader med drygt 1 miljoner kronor, vilket innebär 
att förskolan behöver effektivisera motsvarade belopp om inte politiken 
väljer att tillskjuta ytterligare medel eller omfördela.  
 
Enligt kommunens nyckeltalssammanställning som utgår från databasen 
Kolada framgår att kommunens nettokostnad per inskrivet barn är  
141 510 kronor år 2018. Utifrån kommunens räkenskapssammandrag 2018 
uppgick kommunens nettokostnader för förskoleverksamheten till 33,9 
miljoner kronor vilket innebär att kommunen rapporterat in 239 barn.   
 
Kronor per inskrivet barn 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 119 040 131 245 137 684 140 396 141 510
Liknande grupp förskola o ped omsorg 128 231 137 373 140 069 160 610 154 836
Örebro län 128 895 135 172 141 453 148 195 153 246
Landsbygdskommun, ej nära större stad 133 477 139 037 144 316 147 879 152 735
Alla kommuner, ovägt medel 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858
Förskola, nettokostnad per inskrivet barn år 2014-2018 
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Skulle kommunens kostnader varit 1,1 miljoner kronor högre redan år 2018 
skulle nettokostnaden per inskrivet barn istället uppgå till 146 381 kronor 
vilket fortfarande skulle vara lägre än i andra kommuner. 
 
Kommunens likviditet är låg och förvaltningen bedömer att en ytterligare 
investeringsutgift kräver nyupplåning. Förvaltningen föreslår att 
kommunen genomför en nyupplåning på maximalt 2,7 miljoner kronor 
under år 2020, vilket leder till ökade räntekostnader.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv torde det vara angeläget att utemiljön vid den 
nya förskolan är komplett då förskoleverksamheten ska ta byggnaden i 
bruk, vilket planeras ske under september 2020.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 600 tkr i investeringsbudget för 

verksamhetsåret 2020. 
 

- Investeringsutgiften ska finansieras med nyupptagning av lån motsvarande 
maximalt 2,7 miljoner kronor under år 2020.  
 

- De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras 
inom förskolan under 2020.  

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Madelene Jönsson 
(SD) avslag och önskar följande yttrande till protokollet, vilket godkänns: 
”[Jag] reserverar [mig] för ärendet inte håller budgeten och att innovativa 
lösningar på att hålla ner kostnaden och gynna det lokala näringslivet inte tas i 
beaktande” 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar avslag och önskar följande yttrande till 
protokollet vilket godkänns: ”Vi moderater emotsätter oss 
tilläggsbudgeteringen på 2,6 mkr. I rådande ekonomiska läge är detta inte 
försvarbart. Vi föreslår att en ny upphandling görs i delar för att gynna det 
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lokala näringslivet. Till yttrandet och avslagsyrkandet ansluter sig Ulrika 
Jonsson (M) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Katja Ollila (V) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga gällande upphandlingsregler vilken besvaras av 
kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy Heningsson. 
 
Margeurite Wase (C) och Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och ställer 
därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag och finner att detta bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras inom 
förskolan under 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 600 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Investeringsutgiften ska finansieras med nyupptagning av lån motsvarande 
maximalt 2,7 miljoner kronor under år 2020.  
 
 
Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Ulrika Jonsson, Cecilia 
Albertsson, Vivianne Pettersson, samtliga (M), Margeurite Wase (C) och 
Madelene Jönsson (SD) till förmån för avslagsyrkandena. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annalena 
Järnberg (S) samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) 
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Fredrik Dahlberg (SD) inkommer 
med ett särskilt yttrande enligt följande: ”I rådande ekonomiska läge kan vi ej 
med gott samvete överstiga budgetgällande utemiljö vid nybyggnation, andra 
verksamheter i kommunen dras med besparingsåtgärder och denna 
nybyggnation av förskola skulle enligt beräkningar som presenterades initialt 
inte fördyra driften utan snarare bli en besparing för kommunen samtidigt som 
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barnen skulle få nya bra lokaler. Att överstiga budgeterade kostnader kommer 
få en motsatt effekt på ekonomin och helt gå emot grundtanken med 
projektet.” 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) och Kjell Valegren (GL) yttrar sig utan att yrka. 
Annalena Järnberg (S) replikerar på Kjell Valegrens (GL) yttrande. 
 
Lars-Göran Zetterlund inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande: 
”Centerpartiet anser att det är olyckligt att kostnaden överstiger budgeterade 
medel för utemiljön. En bättre styrning och planering av projekt är en 
förutsättning för skenande kostnader inte blir fallet. Det naturliga vore att säga 
nej till en sådan skillnad mellan budget och vinnande anbud. Men 
konsekvenserna av en ny upphandling är för stort risktagande när det gäller 
barns utevistelse som är så viktig.” 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 600 tkr i investeringsbudget för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Investeringsutgiften ska finansieras med nyupptagning av lån motsvarande 
maximalt 2,7 miljoner kronor under år 2020.  
 
 
Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Madelene Jönsson (SD), 
Ulrika Jonsson (M), Thomas Mathiesen (M), Per Karlsson (M), Vivianne 
Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M), Camilla Ekström (M) samt Kjell 
Valegren (GL). 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Helen Hansson  
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§ 68 
Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och 
Wilhelm Thams (GL) motion om utegym i Grythyttan 
samt Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av 
Kyrkoberget i Grythyttan, dnr KS 19/00301 samt KS 
18/00128 
 
Beslutsunderlag 
Maria Jansson Andersson och Wilhelm Thams motion 
KF 2019-10-29 § 158 
KS 2019-11-19 § 283 
Berit Qvarnströms motion 
KF 2018-06-12 § 80 
KS 2018-08-28 § 171 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda två motioner om utegym. 
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Tham (GL) lyfter i sin motion 
fram badplatsen i Grythyttan som önskad placering, medan Berit Qvarnström 
(V) i sin motion föreslår Kyrkoberget. 
 
Berit Qvarnström (V) hänvisar även till antagen grönplan och ser att ett 
utegym skulle vara ett bra komplement till grönplanens föreslagna utveckling 
av området, med exempelvis bänkar och grillplats i området.    
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har byggt ett utegym vid 
Hurtigtorpet under 2019. Det har ännu inte skett någon utvärdering av detta, 
vilket bör göras innan ytterligare investeringar i aktivitetsobjekt.  
 

Ekonomi 
Ett utegym kostar från 150 000 kronor och uppåt att uppföra beroende på 
storlek och vilken funktion man vill ha. En förstärkning av belysningen bör 
även göras i området för att säkerställa tryggheten på platsen. I tillägg så 
kommer driftkostnader och besiktning av utrustningen. Tillsyn bör ske ett 
par gånger per år och oftare under sommartid.  
Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
kostnader. 
 
Folkhälsa 
Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör 
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se 
användningsfrekvens. 
 
Medborgarperspektiv 
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Kommunförvaltningen hänvisar till aspekter som berörts under rubriken 
folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Margeurite 
Wase (C) och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
--- 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
 
Exp till 
Maria Jansson Andersson 
Wilhelm Tham 
Berit Qvarnström 
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§ 69 
Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och 
Wilhelm Thams (GL) motion om fiberoptik och 
kommunens ansvar att driva frågan i hela kommunen, 
dnr KS 19/00048 
 
Beslutsunderlag 
Maria Jansson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion 
KF 2019-02-12 § 30 
KS 2019-04-02 § 90 
 
Yttrande 
Motionärerna vill att kommunen agerar för att lösa problemet med att hela 
kommunen inte har tillgång till fiber. De önskar bl.a. att läget i kommun 
redovisas med en plan för fiberutbyggnad med information om vilka som 
kommer att få fiber och när samt vilka som eventuellt lämnas utanför. 
 
Precis som påpekas i motionen har Telia stängt ner sitt fasta nät och klippt 
ledningar för fast telefoni. De har som ägare av den befintliga infrastrukturen 
bestående av kopparkablar sedan några år beslutat att lägga ner funktionen 
med hänvisning till kostnaden att upprätthålla standarden på nätet och att 
kraven på kapacitet i dagsläget inte kan uppfyllas med koppar som bärare 
(ADSL).  Hällefors kommun har fått listor på de stationer som berörs ca: 1 år 
innan nedläggning och informerat berörda områden via kommunens hemsida. 
Operatören har även skickat ut information till varje abonnent som berörts. 
 
Kommunen har varit framgångsrik när det gäller utbyggnaden av en 
bredbandsstruktur bestående av kanalisation och fiber. Kanalisationen 
säkerställer att fiberkablarna kan bytas ut om alternativ teknik kommer i 
framtiden. I Hällefors kommun har 19 separata fiberprojekt genomfört 
förutom tätorterna Hällefors och Grythyttan. 
 
Problem uppstår när inget godtagbart alternativ finns för abonnenterna. 
Marknaden erbjuder idag de kunder som drabbas när befintliga kopparkablar 
tas ur drift en trådlös uppkoppling via mobilnätets 4/3G tjänst.  Många 
abonnenter som berörs har inte möjlighet att ansluta sig beroende på att 
täckningen är bristfällig eller att kapaciteten inte uppfyller samhällets krav. 
För att belysa detta och få till stånd en utbyggnad av fiberstrukturen behöver 
kommunen vara aktiv och ta del av de resurser som finns för 
bredbandsutbyggnad.  
 
Utvecklingen går fort och nya trådlösa alternativ t.ex. Fixed Wireless Access 
(FWA) är under utveckling men ännu inte etablerad som norm. Dessa trådlösa 
alternativ används i huvudsak när fasta uppkopplingar inte blir ekonomiskt 
försvarbara utan högre bidragnivåer eller effektivare metoder att etablera 
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anslutningar. Med denna lösning kan områden på flera kilometer täckas in 
med en centralt placerad mast i området. Detta kan även gynna kommunen 
med en s.k. ”Samhällsmast” där olika myndigheter kan ha möjlighet att 
leverera tjänster till personer som bor långt bort från en fiberinfrastruktur. 
Detta möjliggör även att en fiberutbyggnad kan ske i framtiden. 
 
Hällefors kommun har enligt statistik från 2018 täckning med möjlighet för 
fastighetsägare att ansluta sig i tätort med 97,54 % och i landsort 49,14 % 
vilket ger en total täckning med 88,80 %. Flertalet av de landsbyggsprojekt 
som genomförts under 2019 är troligtvis inte redovisade till PTS än. Det som 
återstår att ansluta är mindre samanslutningar, mindre byar eller fastighter 
som faller utanför den avgränsning som gjordes i tidigare projekt av 
operatören och inte gick att finansiera med tillgängliga medel. 
 
En enklare kartläggning av resterande potentiella abonnenter har gjorts (GIS) 
utifrån att få en uppfattning av antal och avstånd till närmaste anslutnings 
punkt (telestation). I dagsläget kan inget sägas om vilka som är möjliga att 
erbjudas en anslutning då detta är resurskrävande när områdena blir större och 
kräver större del bidrag till operatörerna för att realistiskt genomföra 
projekten.   
 

Ekonomi 
För att möjligöra en anslutning av resterande (uppskattat) ca: 400 
fastigheter med fastboende måste i dagsläget en kombination av trådlös 
teknik och fiber användas då avstånden mellan de återstående fastigheterna 
kan vara väldigt långa. Om den beräkningsmodell används som generellt 
brukas nationellt skulle kostnaden uppskattas till 15 -20 miljoner kr 
beroende på olika förutsättningar och vilken teknik som används. 
 
Då kommunen inte har några möjligheter att med egna medel ansvara för 
att fiberstrukturen byggs ut till samtliga fastigheter i Hällefors, förlitar sig 
kommunen på ett samarbete med marknaden och att statliga eller EU medel 
tillförs. För att uppnå detta bevakar kommunen med representant de olika 
forum som har medel och söker aktivt samt bevakar möjligheten till 
samförläggningsprojekt med marknadens elleverantörer. För att uppnå 
största möjliga effekt och inflytande kommer ett fortsatt arbete ske enligt 
beskrivet ovan. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Vid förläggning av fiber grävs kanalisation ner enligt regelverk och 
återfylls vilket ger minimal miljöpåverkan då detta oftast sker i befintliga 
vägar. När det gäller mobilt är påverkan mestadels relaterad till radiotrafik. 
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Om en mobil utbyggnad blir aktuell kommer fler master byggas vilket 
regleras i bygglov.  
 
Medborgarperspektiv 
I motionen lyfts viken av att det finns samma möjligheter och 
förutsättningar oavsett var i kommunen personer bor. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om en specifik fiberanslutning, vilket 
delvis besvaras av Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad. 
 
 
Exp till 
Maria Jansson Andersson 
Wilhelm Tham 
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§ 70 
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) 
motion angående vård- och omsorgsboende i 
Grythyttan, dnr KS 19/00086 
 
Beslutsunderlag 
Motionen inkom 2019-04-02 
KF 2019-04-23 § 59 
KS 2019-05-22 § 135 
 
Yttrande 
 
Det finns en efterfrågan av fler vård- och omsorgsboendeplatser och det är 
viktigt att kunna erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för 
äldre med god tillgänglighet och säkerhet.  
 
Ett politiskt ställningstagande gällande ombyggnation enligt Länsgårdens 
fastighet Gillershöjden har skett utifrån en tidigare utredning om ökat behov 
av platser, Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun.  
 
Hällefors kommun har beslutat att ingå ett 25-årigt hyresavtal med 
Länsgården om 36 platser som förutsättning för att de ska bygga. I samband 
med det avvecklas Nya Björkhaga som vård- och omsorgsboende. Totalt blir 
det en ökning med tio platser i vård- och omsorgsboende i kommunen, från 84 
till 94 boendeplatser. Därmed bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser 
vara tillgodosett till och med 2039.   
 
Länsgården är den ledande aktören inom förvaltning och utveckling av lokaler 
samt boenden för särskilda behov i Region Örebro. Det innebär att där finns 
kompetens, kontakter och erfarenhet och Länsgården bygger alltid i 
anslutning till vårdcentraler. Genom beslutet att använda Länsgården säkras 
förmodligen Hällefors vårdcentral inför framtiden. Närheten till vårdcentral, 
resecentrum och kommersiell service i centrum är en fördel för boende och 
anhöriga.  

 
Ekonomi 
Länsgården äger, bygger och finansierar det nya boendet Gillershöjden.  
Hällefors kommun ska hyra och driva det nya boendet vilket anses vara mer  
gynnsamt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Större boenden är mer  
kostnadseffektivt relaterat till bemanning. Ett vård- och omsorgsboende  
kräver bemanning dygnet runt och ett boende i Grythyttan skulle vara ineffektiv 
användning av skattemedel kopplat till ett begränsat antal platser. 

 
Folkhälsa 
Genom att erbjuda lämpligt boendealternativ främjas folkhälsan. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
  
Medborgarperspektiv 
Länsgårdens fastighet Gillershöjdens lägenheter ligger centralt och i nära anslutning 
till resecentrum, vilket underlättar för besökande från annan ort att använda sig av 
lokaltrafik. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i 
Grythyttan avslås.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V). 
 
Tobias Nygren (C) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande statistikunderlag vilken besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande tillgängliga avdelningar på 
Sörgården vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar överläggningen och ställer 
förvaltningens förslag mot Tobias Nygrens (C) yrkande och finner att 
förvaltningens förslag vinner bifall. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i 
Grythyttan avslås.  
 
 
Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M) till 
förmån för Tobias Nygrens (C) yrkande. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i 
Grythyttan avslås.  
 
 
Mot beslutet reserverar sig Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M), 
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Vivianne Pettersson (M). 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars-Göran 
Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Vivianne Pettersson (M), Cecilia 
Albertsson (M) och Tobias Nygren (C) att motionen ska bifallas. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kjell Valegren (GL) och Wilhelm Tham (GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande sammanfattar överläggningen och ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i 
Grythyttan avslås.  
 
 
Mot beslutet reserverar sig Thomas Mathiesen (M), Fredrik Dahlberg (SD), 
Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M), Madelene Jönsson (SD), 
Kjell Valegren (GL), Per Karlsson (M), Margeurite Wase (C), Ulrika Jonsson 
(M), Tobias Nygren (C), Cecilia Albertsson (M), Camilla Ekström (M) och 
Wilhelm Tham (GL) 
 
 
Exp till 
Maria Jansson Andersson 
Wilhelm Tham   
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§ 71 
Vivianne Petterssons (M) motion om borttagande av 
maxarea vid om-, ut- eller nybyggnation av fritidshus, 
dnr KS 20/00011 
 
Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-14 § 9 rubricerade motion till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska avskrivas med 
hänvisning till dagens beslut om upphävande av områdesbestämmelser vilket 
bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avskrivs. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avskrivs. 
 
 
Exp till 
Vivianne Pettersson 
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§ 72 
Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och 
funktionshindrade avgifter 2020, dnr KS 19/00211 
 
Informationsunderlag 

• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2019 
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2020 
• Taxor och avgifter, ersättningar 2020 

 
Ärendet 

 Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 
 14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen 

(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 
 

 Kommunfullmäktige tog den 2019-12-10 beslut om justering av taxa/avgifter 
 inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt prisbasbelopp och gav 
 kommunförvaltningen i uppdrag att återkoppla utfallet efter justering.    
  
 

Ekonomi  
I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2020. 
Prisbasbeloppet för år 2019 var 46 500 kr  
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr 
 
Förbehållsbelopp 
 

Boendeförhållande, ålder 2020 kr/mån 2019 Kr/mån Ökning i kr 
Ensamboende 5339 5249 90 
Sammanboende 4511 4435 76 
60 år och under 534 525 9 

 
 
Maxtaxa 
 

2020 kr/mån 2019 kr/mån Ökning i Kr 
2125 2089 36 

 
Timtaxa för hemtjänst, boendestöd samt kommunal hälso- och sjukvård 

 
Timmar Kronor 
1 371 
2 742 
3 1113 
4 1484 
5 1855 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sida 
45(46) 

Datum  
2020-04-21  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

6 tim och mer 2125 MAXTAXA 
 
 
 

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

 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan beslut. 

--- 
 
Med detta har välfärdutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 73 
Information kring kommunchefens arbete utifrån Örebro 
universitets utredning av RHS Grythyttan, dnr KS 
20/00066 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring det arbete som pågår 
utifrån universitetsstyrelsens beslut om att tillsätta en utredning av RHS 
Grythyttan och hur kommunförvaltningen hanterar frågan. Kommunchef 
Tommy Henningsson informerar vidare om sin avsikt att ta in konsulttjänst 
för att stärka upp kommunförvaltningens arbete. Kostnader för detta 
finansieras inom kommunchefens befintliga budget och avtal kommer att 
skrivas. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig flertalet av utskottets ledamöter, flera vid 
upprepade tillfällen. 
 
Under ärendets behandling informerar ordförande Annalena Järnberg även om 
att gruppledarna har kallats till ett möte imorgon kväll för att diskutera frågan 
utifrån ett politiskt perspektiv. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om avsikten att sammankalla 
ett informationsmöte, mer om detta kommer genom kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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