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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Allan Myrtenkvist S Christer Olken (S) 
 Kent Grängstedt S Christina Kuurne (S) 
 Vivianne Petersson M  
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 Alf Wikström V Ritha Sörling (V) 
 Fredrik Dahlberg SD --- 
 Lars-Göran Zetterlund C  
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Ärenden under beredningstid 
 
Thomas Hjelmqvist och Martin Forslund, KPMG, föredrar utförligt kring den 
bolagsutredning som gjorts gällande styrning och ledning i Hällefors Bostads 
AB. 
 
Inledningsvis betonas att kommunal verksamhet alltid styrs av den 
kommunala kompetensen, oavsett i vilken form den bedrivs. 
 
Utredningen har visat att kommunen gentemot bolaget har omfattande men 
generella styrdokument och att rapportering och uppföljning från bolaget 
brister. Organisationerna överlappar delvis varandra. Uppdragsfokus saknar 
hos bolaget, och det saknas förståelse för bolagets respektive kommunens 
förutsättningar. 
 
Givet detta har KPMG lämnat fyra rekommendationer vilka framgår i 
utredningen. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande rekommendationer avseende 
utbildningar vilken besvaras av Thomas Hjelmqvist. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande om kommunen är för liten för 
att bedriva bostadsförvaltningen i bolagsform vilken besvaras av Thomas 
Hjelmkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande var den egentliga makten i 
bolaget ligger vilken besvaras av Thomas Hjelmkvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur en komponentanalys bör göras 
vilken besvaras av Martin Forslund. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande 
samling av fastighetsfrågor i en organisation vilken besvaras av Thomas 
Hjelmqvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande för- och nackdelar med att ha 
förtroendeuppdrag i både bolag och kommunstyrelsen vilken besvaras av 
Thomas Hjelmqvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kommunens styrdokument vilken 
besvaras av Thomas Hjelmqvist. 
 
Thomas Hjelmqvist och Martin Forslund, KPMG, lämnar mötet. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar. I dagsläget förvaltar både bolaget och 
kommunen såväl verksamhetslokaler som bostäder, det finns utrymme för 
renodling och potentiell effektivisering. Anledningen till dagens organisation 
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beror på att fastigheter genom åren fått förändras användning, men ligger kvar 
i organisationen. 
 
Ekonomichef redogör för anledningarna till att förvaltningen förordar 
kommunchef som VD i bolaget. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande stämpelskatt vilken delvis 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) efterlyser en större organisationsutredning, 
kommunchef Tommy Henningsson redogör för de förslag som 
kommunförvaltningen lagt. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande möjligheterna för 
kommunchef att också fungera som VD vilken besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande förvaltningsavtal vilken 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande KPMG:s rekommendation 
om organisationsförändring vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Maja Loiske (V) yttrar sig under behandlingen av ärendet. 
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§ 200 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 201 
Fastställande av dagordning 
 
Informationsärendet om Björkhaga kök lyfts till beslutsärende. 
 
Med denna förändring fastställs dagordningen. 
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§ 202 
Utredningsuppdrag gällande styrning och ledning i 
Hällefors Bostads AB, dnr KS 20/00179 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01 § 150 
KPMG rapport Bolagsutredning daterad 2020-11-05 
 
Ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-09-01 fick kommunförvaltningen i 
uppdrag att upphandla en extern utredare för att utreda möjligheterna till en 
förändrad ägarstyrning och samordning av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning med utgångspunkt i ett stärkt koncernperspektiv. 
 
Förvaltningen har gett KPMG i uppdrag att genomföra en oberoende 
utredning enligt uppdragsspecifikationen: 

• Utreda möjligheterna till en förbättrad ägarstyrning avseende 
bolaget BoAB. 

• Utreda möjligheten till en förbättrad samordning av 
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i syfte att stärka 
koncernperspektivet. 

• Ta fram en utvärdering för att få en effektiv total 
fastighetsförvaltning. 

 
Med grund i den analys KPMG har genomfört, baserat på dokumentstudier 
och intervjuer, rekommenderar de att kommunen bör vidta följande åtgärder 
för att förbättra ägarstyrningen och samordning, stärka koncernperspektivet 
och uppnå en effektivare fastighetsförvaltning: 
 
Rekommendation 1 – Ägarstyrning, dialog   
- Förtydliga och formalisera ägardialogen där KPMG rekommenderar att 

kommunen tar fram en formaliserad rutin för ägardialog. Genom ett 
officiellt forum där ägare och bolag kan mötas för att diskutera ägarens 
krav och förväntningar, följa upp verksamheten och mål samt diskutera 
aktuella frågor, möjligheter och utmaningar. Genom en formaliserad 
process med protokollföring och en fast agenda kan dialogen ske 
systematiskt samtidigt som den undviker tidigare problematik kring 
hävdad tystnadsplikt för styrelsens medlemmar och subjektiv hållning 
mellan kommunstyrelse och bolaget rörande vad som sagts och beslutats 
under sammanträdena. Förvaltningen föreslår att kommunförvaltningen 
får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ett skriftligt årshjul för 
ägardialog utöver vad kommunallagen kräver och ska redovisas senast 
mars 2021. Förslagsvis bör ägardialogerna ske sex gånger per år och 
protokollföras.  
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Rekommendation 2 – Ägarstyrning, uppföljning  
- Etablera en ändamålsenlig uppföljningsprocess där KPMG 

rekommenderar att kommunen etablerar en formaliserad plan för hur 
bolagets måluppfyllelse ska utvärderas och rapporteras till 
kommunstyrelsen, något som bör ske kontinuerligt under året. Dessutom 
bör en internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys 
upprättas för att systematiskt följa upp områden där det föreligger risk för 
bristande måluppfyllelse med krav på åtgärdsplaner. Slutligen bör ägaren 
förtydliga uppdragsformuleringen mot bolaget, där ägardirektivets 
övergripande målsättningar bör kompletteras med indikatorer för att 
kunna spåra måluppfyllelse löpande under året. Dessa indikatorer bör 
inkluderas i bolagets delårsrapporter samt helårsbokslut. Förvaltningen 
föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera bolagets 
nuvarande ägardirektiv med tydliga mätbara mål med indikatorer och ska 
redovisas senast mars 2021.  

 
Rekommendation 3 – Förbättrad samordning och effektiv 
fastighetsförvaltning  
- Se över möjligheten att renodla fastighetsförvaltningens funktioner i en 

organisation då KPMG gör bedömningen att det idag finns 
effektiviseringspotential vid en ökad samordning inom kommunkoncernen 
och rekommenderar därför att Hällefors kommun tillsammans med 
bolaget ser över möjligheten till att samordna funktionerna inom de båda 
organisationerna för att uppnå en strömlinjeformad och effektiv 
verksamhet. Förvaltningen rekommenderar att kommunchef får ett delat 
uppdrag och på deltid blir VD för bolaget från och med 2021-02-01, 
förslagsvis 25 procent, för att få en och samma person som hanterar båda 
tjänstemannaorganisationerna och får förutsättningar för att skapa en 
förbättrad samordning och effektiv fastighetsförvaltning med ett 
koncernperspektiv. Tjänstemännen måste jobba på ett mer strukturerat sätt 
utifrån ett gemensamt uppdrag som politikerna ger fastighetsförvaltningen 
oavsett organisationsform. Bland annat kan kommunchef genomföra en 
komponentanalys av hela organisationen enligt rekommendation från 
KPMG.  
 
Dessutom behöver politikerna säkerställa att kommunens 
fastighetsförvaltning ska äga och förvalta förvaltningsfastigheter och 
bostadsbolaget äga och förvalta allmännyttan d v s bostäder. 
Förvaltningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att se över 
om det finns fastigheter som ägs och förvaltas av fel organisation och ska 
redovisas senast mars 2021. 

 
Rekommendation 4 – Skapa förståelse för varandras organisation, 
lagstiftning och förutsättningar 
- Utbilda för regelverk för varje organisation där KPMG rekommenderar att 

kommunen genomför en gemensam utbildning för kommunstyrelsens och 
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bolagsstyrelsens ledamöter samt ledande tjänstepersoner i båda 
organisationerna för att få öka kunskapen om att ägaren är suverän i alla 
lägen och att allt handlar om kommunal verksamhet trots att 
organisationerna har att förhålla sig till olika lagstiftning. Förvaltningens 
rekommenderar att kommunförvaltningen får i uppdrag att skapa 
förutsättningar för att genomföra en utbildning under januari månad 2021. 
Utbildningen ska finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2021. 

 
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 
Förutom en mer effektiviserad organisation av kommunens totala 
fastighetsförvaltning bidrar även en centralisering av vissa funktioner till 
en tydligare roll- och ansvarsfördelning inom kommunkoncernen. 
Samtidigt utgör också ökade samordnings- och samverkansplattformar en 
grund för att bygga ett starkare kommunkoncernsperspektiv inom 
organisationerna. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera Hällefors Bostads AB:s 

nuvarande ägardirektiv med tydliga mätbara mål med indikatorer och ska 
redovisas senast mars 2021.  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ett 
skriftligt årshjul för ägardialog utöver vad kommunallagen kräver och ska 
redovisas senast mars 2021. 

 
- Kommunchef får ett delat uppdrag och på 25 procent blir VD för 

Hällefors Bostads AB från och med 2021-02-01. 
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över om det finns fastigheter 
som ägs och förvaltas av fel organisation och ska redovisas senast mars 
2021. 
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för att 
genomföra en utbildning under januari månad 2021 som finansieras 
genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2021. 
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--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund 
(C) fråga gällande tidplan vilken besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att tredje beslutssatsen förändras till ”efter 
genomförd komponentanalys genomför bolaget rekrytering av ledning för 
bolaget där kommunstyrelsen är delaktig. Tillträdande ledning uppdras att 
forma en effektiv, samordnad och samverkande organisation utifrån 
koncernperspektiv”. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande Johan Stolpens (V) yrkande 
vilken besvaras av Johan Stolpen (V). 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till kommunförvaltningens förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att komponentanalys genomförs av 
kommunförvaltningen i samverkan med bolagets anställda. 
 
Johan Stolpen (V) ansluter till Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande bolagsstyrelsens uppdrag 
vilken besvaras av Johan Stolpen (V) 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att beslutssats fyra förändras till att 
kommunförvaltningen ska uppdras att se över mest effektiva ägar- och 
förvaltarskap i samverkan med Hällefors Bostads AB. 
 
Maja Loiske (V) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och 
föreslår att varje beslutspunkt ska behandlas separat vilket godkänns.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på punkt 
ett vilken bifalls; punkt två vilken bifalls; ställer förvaltningens förslag mot 
Johan Stolpens (V) yttrande på beslutspunkt tre och finner att Johan Stolpens 
yrkande vinner bifall; förvaltningens förslag mot Johan Stolpens (V) yrkande 
på beslutspunkt fyra och finner att Johan Stolpens (V) yrkande vinner bifall, 
bifall mot avslag på beslutspunkt fem vilken bifalls, samt slutligen bifall mot 
avslag på Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera Hällefors Bostads AB:s 
nuvarande ägardirektiv med tydliga mätbara mål med indikatorer och ska 
redovisas senast mars 2021.  

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ett skriftligt 
årshjul för ägardialog utöver vad kommunallagen kräver och ska redovisas 
senast mars 2021. 
 
Efter genomförd komponentanalys genomför bolaget rekrytering av ledning 
för bolaget där kommunstyrelsen är delaktig. Tillträdande ledning uppdras att 
forma en effektiv, samordnad och samverkande organisation utifrån 
koncernperspektiv. 
 
Kommunförvaltningen uppdras att se över mest effektiva ägar- och 
förvaltarskap i samverkan med Hällefors Bostads AB. 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för att 
genomföra en utbildning under januari månad 2021 som finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2021. 
 
En komponentanalys genomförs av kommunförvaltningen i samverkan med 
bolagets anställda. 
 
 
Mot beslutets tredje sats reserverer sig Vivianne Pettersson (M), Cecilia 
Albertsson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Margeurite Wase (C). 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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§ 203 
Förhandling av övertagande av Björkhaga kök, dnr KS 
15/00400 
 
Informationsunderlag 
Hällefors Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2020-09-30 § 213 
Rapport övertagande av kommunens investering i Björkhaga kök, daterad 
2020-09-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 10 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen erhöll 14 januari 2020 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att förhandla med bostadsbolaget om ett  
övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga 
kök. Orsaken var att renodla ägandeskapet mellan kommunen och bolaget då 
bolaget beslutat att inte justera kommunens hyra utifrån att kommunen gjort 
åtgärder i bolagets fastighet.  
 
Förvaltningen har haft två möten med bolaget för att informera om uppdraget 
och hitta en tidplan i processen som kommunen hade för avsikt att arbeta 
tillsammans med bolaget utifrån ett koncernperspektiv. Den enda återkoppling 
som skett till förvaltningen från bolaget är att styrelsen i bolaget beslutat om 
att inte överta kommunens investering i Björkhaga kök utan att ens förhandla 
med kommunen. I en av beslutssatserna framgår det också att Hällefors 
Bostads AB inte har projekterat och kan inte ta ansvar för utförd åtgärd. Det 
som framgår också av beslutsunderlaget stämmer inte helt med verkligheten 
då bostadsbolaget varit väldigt involverade i investeringsprojektet Björkhaga 
kök tillsammans med kommunens projektledare. Projektet har skett enligt 
projektform så det finns dokumentation från alla genomförda projektmöten 
där bolaget varit en viktig part.  
 
I samband med att kommunen fått information om att bolaget inte är 
intresserade av att renodla ägandeskapet vad gäller fastigeten har 
kommunförvaltningen beslutat att inte slutföra processen med att kommunen 
ska överta stora köksmaskiner i köken på Fyrklövern, Björkhaga och 
Sörgården som idag ägs av bostadsbolaget. Det innebär att när en större 
köksmaskin går sönder får bostadsbolaget bekosta reparation och eventuellt 
reainvestering och att kommunen inte erhåller någon sänkt hyra som planerat.  
 

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. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutat att inte överta kommunens investering i bolagets fastighet innebär 
att kommunen fortsättningsvis kommer att ha ett bokfört värde på cirka 4 
miljoner kronor avseende investeringar. Däremot kommer planerat 
underhåll för dessa delar att bekostas av bolaget enligt gällande avtal.  

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena 
Järnberg (S) att ekonomichef ska ges i uppdrag att på nytt förhandla med 
Hällefors Bostads AB om övertagande av köket på Björkhaga. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonomichef ges i uppdrag att på nytt förhandla med Hällefors Bostads AB 
om övertagande av köket på Björkhaga. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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