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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, fysiska platsen för sammanträdet uppdateras till ordförande 
Annalena Järnbergs (S) kontor, vilket godkänns. 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att tre förslag på tillägg till 
dagordningen har skickats ut. Det är dels ett informationsärende om justering 
av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län och dels två förslag på 
utskottsinitiativ, ett om asfaltering av grusvägar och ett om en levande 
landsbygd med inriktning på inventering av ödehus. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ovanstående tre ärenden läggs till 
efter övriga ärenden på dagordningen samt att ärende 14, information kring 
simhallsprojektet, utgår, vilket bifalls. 
 
Vivianne Pettersson (M) lyfter fråga om spolning av is och stängda 
brandposter samt yrkar att den läggs till på dagordningen, vilket bifalls. 
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§ 3 

Ny delegeringsordning för kommunstyrelsen, dnr KS 
18/00326 

Beslutsunderlag 
KS 2019-08-27 § 183 
KS 2020-12-15, beredningstid 
Underlag från KPMG 
Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Ärendet 
I samband med att Hällefors kommun ställde om från en traditionell 
nämndorganisation till en ennämndsorganisation, fördes tidigare 
delegeringsordningar för nämnderna samman i en ordning för 
kommunstyrelsen. En förändring gjordes av integritetsskäl relativt omgående, 
då individärenden bröts ur och lades i en egen myndighetsnämnd. 
 
Bortsett från några mindre revideringar av kommunstyrelsens 
delegeringsordning, har den kvarstått i denna form och det har blivit 
uppenbart att den inte längre är fullt funktionell. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-27 § 183 att avsätta medel för stöd i 
framtagandet av nya delegeringsordningar för kommunstyrelsen och 
myndighetsnämnden. KPMG har bistått kommunförvaltningen i framtagandet 
av föreliggande förslag. 
 
Under processen har KPMG träffat såväl förtroendevalda som ledande 
tjänstepersoner i kommunen för att hitta en nivå på delegeringen som både är 
funktionell för förvaltningen och trygg för de förtroendevalda och 
sammanställt ett kompendium med inspel och förslag. 
Kommunförvaltningens kanslienhet har därefter formulerat ett förslag som 
kommunicerats med de olika verksamheterna och kommunstyrelsens 
presidium. 
 
Vid kommunstyrelsen 2020-12-15 föredrog KPMG:s projektansvarige 
utgångspunkterna och ett utkast till delegeringsordning. 
 
Förslaget till delegeringsordning är genomgående förändrad jämfört med den 
nu gällande, både innehållsligt och utseendemässigt. Den inledande texten har 
gjorts om för att förtydliga vad beslut med stöd i delegering innebär, när det 
kan användas och hur det ska återrapporteras. Juridiska begränsningar och 
konsekvenser har utvecklats, och exempel på delegering kontra verkställighet 
har införts. 
 
Kapitelindelning har förändrats och layouten har omarbetats för att underlätta 
sökningar i delegeringsordningen. Större utrymme har getts till kommentarer 
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som ska underlätta tolkningen av delegeringsordningen och begränsningar i 
rätten att fatta delegeringsbeslut har förtydligats. Syftet är att underlätta för 
både delegaten och de förtroendevalda samt att bibehålla en hög grad av 
förtroende och rättssäkerhet.  
 
Delegeringsordningen är skriven utifrån den just nu gällande politiska och 
förvaltningsorganisationen och nu aktuell lagstiftning. Kommunförvaltningen 
är medveten om att såväl organisationsformer som lagstiftning förändras 
kontinuerligt. Kommunstyrelsen som enda verksamhetsnämnd har ett ansvar 
som spänner över många typer av tjänster och lagstiftningar. Att i realtid 
revidera delegeringsordningen för att vara uppdaterad i all lagstiftning och 
tillkomna eller borttagna tjänster är knappast realistiskt. Därför föreslår 
kommunförvaltningen att en årlig revidering genomförs i det fall att inga för 
kommunstyrelsens betydande förändringar måste genomföras mellan denna 
årliga genomgång.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Delegeringsordningen i sig har inga ekonomiska konsekvenser på annat 
sätt än att den är styrande för inom vilka beloppsnivåer tjänstepersoner i 
kommunen har handlingsfrihet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förslaget till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas. 
 
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras årligen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S), Katja Ollila (V) och Vivianne Pettersson 
(M) yttrar sig under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Förslaget till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas. 
 
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras årligen. 
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§ 4 
Styrdokument för medborgardialog, dnr KS 20/00246 

Beslutsunderlag 
KF 2020-02-25 § 46 
Styrdokument för medborgardialog 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2020-02-25 § 46 kommunfullmäktiges presidium i 
uppdrag att arbeta fram ett styrdokument för medborgardialog. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare har bistått presidiet i deras arbete. 
Dessutom har gruppledarna varit kallade till ett möte med presidiet, där de 
fick möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till styrdokument.  
 
Utifrån att styrdokumentet även behandlar tjänstepersoners roll har 
förvaltningens centrala ledningsgrupp och strategigrupp getts möjlighet att 
lämna synpunkter. Förutom tjänstepersoners och de förtroendevaldas olika 
roller beskrivs medborgarnas roll i samband med medborgardialog. 
 
Syftet med styrdokumentet är att tydligöra vad Hällefors kommun menar med 
medborgardialog och vad en medborgardialog i kommunen innefattar. 
Medborgardialogprocessen beskriver de olika steg som ska genomföras vid en 
medborgardialog. Det oavsett vilket ämne som är aktuellt för 
medborgardialogen eller vilken metod som används. 
 
Styrdokumentet innehåller även avsnitt som ger en definition av vad 
medborgardialog är, och inte är samt en presentation av delaktighetstrappan. 
Vidare beskrivs syftet med medborgardialog, det dels på en mer generell nivå 
och dels utifrån vad som gäller i Hällefors kommun.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförandet av medborgardialoger medför en ekonomisk kostnad. Dock 
ska varje medborgardialog föregås av ett separat politiskt beslut. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Anta styrdokument för medborgardialog. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Katja Ollila yttrar sig och ställer fråga om exemplet med Orust kommun, 
vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Under ärendets behandling ställer Allan Myrtenkvist (S) fråga om möjligheter 
för att tydligare särskilja var och en av ledamöterna vid beslut, vilket besvaras 
av ordförande Annalena Järnberg (S) och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta styrdokument för medborgardialog. 
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§ 5 

Finansering av försstudie kring Office 365, dnr KS 
20/00251 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningen Rapport Office365 i Hällefors kommun  
 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har beslutat att införa Office 365 för administration i 
kommunens förvaltning.  
 
Office 365 är en molntjänst som ersätter program- och licensvaror inom t ex 
officepaketet. Office 365 innehåller i stort sett allt som kommunen kan 
behöva i sitt arbete.   
 
Den främsta anledningen till att Office 365 har valts är att de övriga 
kommunerna i norra Örebro län redan har detta system, samt att Regionen 
håller på att implementera det. Samverkan med dessa underlättas mycket av 
gemensam programstruktur. Systemet är dessutom väletablerat och 
fungerande och ingår i upphandlat ramavtal. Förvaltningen har bedömt att 
införande av Office365, utifrån nya krav och samverkan med omgivningen, är 
den klart bästa lösningen.  
 
Office 365 finns på ramavtal och kräver ingen förnyad upphandling.  
 
Office 365 innehåller många olika delar. Beroende på arbetsuppgift kan 
innehållet i den enskilde anställdes dator variera avsevärt. Behoven ska 
säkerställas i en förstudie. 
 
Förstudien ska förutom innehållet i varje dator också säkerställa t ex teknisk 
kapacitet, tekniskt kunnande hos IT-avdelningen samt utbildningsbehov bland 
användarna. Förstudien bedöms kunna påbörjas inom kort. 
 
Efter förstudien kommer en implementeringsfas att behövas. Under 
implementeringen genomförs utbildningar samtidigt som tekniken efter hand 
installeras. Förstudien bedöms kunna vara klar under våren. 
Implementeringen bör kunna starta under hösten 2021, för att vara fullt införd 
under 2022. 

 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Licenser i Office 365 kommer beroende av behovsbedömningen att kosta 
kommunen ungefär 1 500 – 2 000 tkr per år. Vissa nuvarande kostnader, t 
ex licenser och behov av utökad serverkapacitet kommer att kunna 
undvaras. Viss personalkapacitet kan eventuellt frigöras av den 
outsourcade driften.  
 
Förstudien kommer att kosta ungefär 150-200 tkr. 
 
Införande och utbildningsinsatser kommer att kosta ungefär 500 tkr, utspritt 
på 2021 och 2022. 

 
Förvaltningen föreslår att strategimedel används under 2021 för förstudien.  
 
Resterande finansiering kommer att återkomma när behoven klarlagts. 

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunförvaltningen genomför med hjälp av konsult en förstudie. 
 
Förstudien finansieras av kommunstyrelsens strategimedel för 2021 med 
maximalt 200 tkr. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar IT-chef Lars 
Örtlund samt utvecklingsstrateg Peter Wiker och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om bildning kommer att ha en egen 
lösning och hur den kommer att fungera tillsammans med Office 365, vilket 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker och IT-chef Lars Örtlund. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen genomför med hjälp av konsult en förstudie. 

 
Förstudien finansieras av kommunstyrelsens strategimedel för 2021 med 
maximalt 200 tkr. 
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§ 6 
Arbetsgrupp kultur-, ledar- och idrottstipendium 2021, 
dnr KS 20/00235 
 

Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till 
Hällefors kommuns Kultur, ledar- och idrottstipendium. För samtliga 
stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors 
kommun eller att föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är på 
5 000 kr per kategori och har delats ut sedan 1988. 
 
Nominering av stipendiater görs via Hällefors kommuns hemsida. 
Stipendierna utlyses via nyheter på hellefors.se och facebook. Utskick göres 
till föreningslivet och affischer sätts upp på ett antal anslagstavlor i 
kommunen. Informationen ges också på föreningsmöten och på andra 
lämpliga arrangemang som exempelvis företagarfrukost. 
 
Ett sista datum för nominering kommer vara någon gång i mars månad. 
 
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och representanter från 
kulturskolan och kultur- och fritid föreslår, till kommunstyrelsen, stipendiater 
för 2021 års stipendier.  Handläggare och sammankallande är kultur- och 
fritidschefen. 

 
Kommunförvaltningen föreslår att allmänna utskottet utser tre representanter 
till ovanstående arbetsgrupp. 
 
Beslut om stipendiater tas vid kommunstyrelsens möte den 23 mars och 
utdelning sker därefter vid något lämpligt tillfälle-arrangemang. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Summan för stipendieutdelningen ryms enligt budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Utskottet utser tre representanter till arbetsgruppen för 2021 års stipendier. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet nominerar Vivianne 
Pettersson sig själv till arbetsgruppen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S), Katja Ollila (V) och Alf Wikström (V) 
yttrar sig. 
 
Katja Ollila (V) nominerar Alf Wikström (V) till arbetsgruppen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) nominerar sig själv till arbetsgruppen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på nominerade 
namn, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Följande representanter ingår i arbetsgruppen: 
 
Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors. 
Alf Wikström (V), Bredsjö 73, 712 91 Hällefors. 
Annalena Järnberg (S), Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Kicki Johansson 
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§ 7 

Ansökan om att ingå i kommunala vägnät med 
kommunal service och vägunderhåll, dnr KS 20/00077 

Beslutsunderlag 
Ansökan om att ingå i kommunala vägnät med kommunal service och 
vägunderhåll  
Utlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-10-23 

Ärendet 
Boende vid Prästlängan, Hammarn, har ansökt om att få ingå i det kommunala 
vägnätet med sin anslutningsväg till deras fastigheter. Vägen är ca 500 meter 
lång med kommunal belysning.  
 
Frågan har skickats till Samhällsbyggnadsförbundet- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för yttrande.  Idag är vägen 
enskild och för att den ska kunna ingå i det kommunala vägnätet måste den i 
befintlig detaljplan vara utlagt som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Då är kommunen skyldig att sköta drift och underhåll av 
vägen.  
 
Med andra ord skulle en ny detaljplan tas fram för vägen, där det regleras att 
kommunen är huvudman och att vägen är allmän plats, i det fall den aktuella 
vägsträckan ska ingå i det kommunala vägnätet. En detaljplaneändring samt 
ett tillagt underhåll för vägen kommer ge ökade kostnader för kommunen. 
Kommunförvaltningen föreslår därför att ansökan om att ansluta vägen till det 
kommunala vägnätet avslås Fastighetsägarna bör istället ansöka om att bilda 
vägsamfällighet då de kan söka bidrag från Trafikverket samt från Hällefors 
kommun.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Detaljplaneändring, om de genomföras av Hällefors kommun, kostar 200 
000 kronor. Vägunderhåll för 500 meter väg kostar cirka 75 000 kronor per 
år, då är både sommar och vinterunderhåll medräknat. Till detta kan 
förstärkningsåtgärder tillkomma.  
 
Belysningen kostar ca 600-700 kronor per år och belysningspunkt.  Dock 
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tillfaller den kostnaden kommunen redan idag. 
 
Det ska jämföras mot kommunens kostnad på 1000 kronor i de fall 
fastighetsägarna väljer att bilda en vägsamfällighet. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Avslå ansökan om anslutning till kommunalt vägnät. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om vägen tidigare varit kommunal och 
kommunens involvering, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om kriterier för att en väg ska ingå i det 
kommunala vägnätet, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C) och Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avslå ansökan om anslutning till kommunalt vägnät. 
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§ 8 

Yttrande Cecilia Albertssons (M) motion om 
bevakningskameror, dnr KS 20/00195 

Beslutsunderlag 
Cecilia Albertssons motion, inkom 2020-09-21 
KF 2020-09-22 § 125 
KS 2020-11-10 § 227 
Protokoll Brottsförebyggande rådet  
www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning 

Yttrande 
Inkommen motion yrkar att möjligheten att kameraövervaka centrala och 
strategiska platser i Hällefors utreds i samråd med polisen.  
 
Kommunförvaltningen har genomfört en utredning. Utredningen har skett i 
samverkan med polisen, Brottsförebyggande rådet och med material från 
datainspektionen. Datainspektionen är den myndighet som från och med 2018 
handlägger tillstånd för kameraövervakning. Enligt de regler som antogs 
2018-08-01 gällande kameraövervakning så är det lättare för en kommun att 
få tillstånd till kameraövervakning.  
 
Det framgår inte av motionen hur övervakningen ska ske ur 
övervakningstekniskt hänseende. Utredningen har utgått från dygnet runt 
övervakning och med inspelningsfunktion då en motivering i motionen är att 
det ska underlätta utredningar vid eventuellt begått brott. 
 
Enligt statistik från polisen så finns det under året 2020 totalt fyra ärenden 
som berör torget och dess närmiljö, av dessa är inga kategoriserade som 
våldsbrott. Utifrån Datainspektionens regler och den lägesbild som polisen 
ger av torget och dess närmiljö så är det inte möjligt att få tillstånd till 
kameraövervakning. Att kameraövervaka i förebyggande syfte är inte möjligt. 
För att det ska vara möjligt att få tillstånd till att kameraövervaka allmän plats 
så måste det finns väl dokumenterat vilka brott som har skett, när det har skett 
och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa brott på aktuell 
plats. Till detta ska även integritetsaspekten vägas in. För allmän plats så som 
torg, gator och resturanger så väger den integritetsaspekten tungt.  
 
I Hällefors fall så har andra åtgärder vidtagits. Den polisiära närvaron är nu 
högre än på länge. Åtgärder har gjort för att öppna upp vissa ytor samt 
förstärka belysningspunkter. 

Social konsekvensanalys 
Datainspektionen pekar i sina råd på att det finns en övertro till att 
kameraövervaka platser i förebyggande syfte. Brottsligeten har en tendens 
till att flytta sig när platser blir bevakade. Sen fyller kameraövervakningen 
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ett syfte på sådana platser där människor rör sig frekvens och där det finns 
en historik med hög brottslighet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Motionen anses besvarad med ovanstående utredning. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Allan 
Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående utredning. 
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§ 9 

VA Silvergruvan, dnr KS 20/00120 
 
Informationsunderlag 
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, domslut 2016-02-26 
Länsstyrelsen Örebro län, beslut 2015-09-09 Dnr:567-2453-2015 
Bergslagens kommunalteknik direktion 2015-05-22 § 73 
Bergslagens kommunalteknik delegationsbeslut 2016-01-14 Dnr: BKT2015-
296-13  
KS 2020-05-20 § 123 
Sweco analysrapport Silvergruvan 2020-11-23 
Analysresultat brunnsinventering Grävda och bergsborrade brunnar 2020-11-
23 
Anteckningar från möte mellan Länsstyrelsen Örebro län och Hällefors 
kommun 2020-12-01 
 

Ärendet 
Hällefors kommun är enligt domstolsbeslut från mark och miljödomstolen 
skyldig att överta ansvaret för drickvattenförsörjningen för Silvergruvans by. 
Beslutet rör totalt 24 fastigheter. Utav dessa 24 fastigheter så utgår ett antal då 
de är verksamhetslokaler utan vatten. Kvarstår gör 19 fastigheter.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har via Sweco gjort en utredning och 
genomfört vattenprover på aktuella brunnar. Kortfattat så har 5 fastigheter 
förhöjda arsenikvärden och en fastighet har förhöjda värden av kadmium. De 
aktuella fastigheterna har egna filter som vid utredningen visade brister i 
underhåll och därför inte fungerade som de ska. Fastighetsägarna har nu gjort 
åtgärder på sina filter och uppföljande provtagning visade godkända resultat. 
 
Ett informationsmöte har hållits för fastighetsägarna i folkets hus under 
september månad. Där utryckte fastighetsägarna att de inte vill ha kommunalt 
vatten. Hällefors kommun har haft två möten med Länsstyrelsen Örebro i 
frågan under 2020.  Länsstyrelsen Örebro län tolkar domen som att Hällefors 
kommun kan tvångsansluta fastighetsägarna i Silvergruvan. Hällefors 
kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen delar inte den 
tolkningen.  
 
Enligt de jurister som tillfrågats, däribland SKRs jurist, så anger de att den nu 
gällande VA-lagen ger inte en kommun rätt att tvångsansluta för 
dricksvattenförsörjning. Hällefors kommun kommer nu tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen reda ut begreppet med juriststöd. 
Nytt möte med Länsstyrelsen Örebro län sker i slutet av januari. 
 

Social konsekvensanalys 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(28) 

Datum  
2021-01-12  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Den miljömässiga konsekvensen är stor i Silvergruvan. Fastighetsägarna 
har vidtagit åtgärder som anses tillräckliga då de enligt de vattenprover 
som har tagits, har ett godkänt dricksvatten. Dock kvarstår de 
fastighetsägarna som inte vidtagit några åtgärder 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenserna går inte att fastslå då de juridiska frågorna 
ej är lösta och i och med det ej heller vilken teknisk lösning som i 
slutänden väljs. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Margeurite Wase (C). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
Efter ärendets behandling ajourneras mötet i cirka 5 minuter. 
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§ 10 

Ombyggnation Björkhaga kök inför öppnandet 
Gillershöjden, dnr KS 20/00250 

Beslutsunderlag 
KS 2017-09-26 § 203 
KF 2020-01-14 § 10 
Bilaga Kalkyl byggnadsunderlag från Hällefors bostads AB (Boab) 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har identifierat behov av att genomföra vissa 
anpassningar av köket på Björkhaga för att kunna distribuera måltider till det 
nya vård- och omsorgsboendet på Gillershöjden. Mängden tillagad mat ökar 
marginellt när vård- och omsorgsboendet på Björkhaga avvecklas och de nya 
lokalerna på Gillershöjden tas i bruk. 
  
Att leverera måltider och livsmedel till Gillershöjden innebär nya rutiner som 
inte stämmer överens med hur dagens verksamhet är utformad. Utleverans av 
måltider och livsmedel kräver mer utrymme för förvaring av 
värmetransportskåp och varulager, diskhanteringen förändras med ökade 
returer av kantiner vilket kräver större utrymmen.   
 
Med ombyggnation av varumottagningen försvinner kökets soprum. Ett 
fristående soprum med återvinning blir placerat vid kökets varumottagning. 

 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökad hyreskostnad på hyresobjektet Björkhaga. 
Fastighetsägaren Hällefors bostads AB har sammanställt en kalkyl för 
behoven som uppgår till 725 tkr exklusive moms. Av summan för 
åtgärderna avser drygt 250 tkr byggnation av ett nytt fristående soprum.   
Åtgärderna, som planeras genomföras och bekostas av fastighetsägaren, 
skulle medföra ett årligt hyrestillägg om 88 tkr per år i 10 år och finansieras 
inom befintlig ram.  
 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan information i kommunstyrelsen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar måltidschef Stefan 
Lahti. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om summan i 
hyrestillägget utifrån den totala kostnaden för anpassningarna, vilket lämnas 
obesvarad. Kommunchef Tommy Henningsson tar med frågan och 
återkopplar. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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§ 11 

Lönekartläggning 2020, dnr KS 20/00261 
 
Informationsunderlag 
Lönekartläggning 2020, Rapport för jämställda löner 
Lönekartläggning 2020, Nyckeltal 
Värderingsresultat 2020 
Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 229 Aktiva åtgärder mot diskriminering 
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § xxx Lönestrategi 2021-2025 samt 
lönepolitiska riktlinjer för 2021 
 
Ärendet 
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga 
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort en lönekartläggning och 
löneanalys av 2020 års löner. 
 
Hällefors kommun har under många år strävat efter att främja jämställdhet och 
motverka diskriminering och detta bland annat genom en strategisk lönepolitik 
som är könsneutral. Under 2019 har mål och åtgärder tagits fram i enlighet 
med kraven i Diskrimineringslagen, mål och åtgärder som bland annat gäller 
löner och anställningsvillkor. Ett starkt skydd finns i föräldraledighetslagen 
för föräldralediga, deras löneutveckling får inte hämmas av 
föräldraledigheten.  
 
Andelen kvinnor i Hällefors kommun är 79 procent, det innebär att många 
befattningsgrupper är kvinnodominerade. Vissa befattningsgrupper är små 
och består av enstaka eller få individer. 
 
Kvinnor och män har totalt sett ingen löneskillnad i Hällefors kommun, 
lönekvoten är 102,2 procent vilket är ett bra resultat. När resultatet bryts ner 
på befattningsnivå för lika och likvärdiga arbeten finns löneskillnader, dessa 
har analyserats.  
 
De faktorer som bland annat ingår i analysen av de löneskillnader som 
förekommer är marknadsaspekten, löneförmåner och den individuella 
lönesättningen då hänsyn tas till såväl kompetens, erfarenhet som 
utvecklingsförmåga. 
 
Efter analys av befattningsgrupperna konstateras att det till stor del finns 
sakliga förklaringar till de löneskillnader som förekommer. Några 
befattningsgrupper behöver dock analyseras närmare, i vissa fall tillsammans 
med lönesättande chef för att se hur den individuella lönesättningen spelar in.  
 
Hällefors kommuns lönesättande chefer har en viktig roll för att kommunen 
ska uppfattas som jämställd när det gäller lön. Lönekartläggningarna ökar 
förhoppningsvis medvetenheten bland lönesättande chefer om vikten av att 
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alltid bedöma och lönesätta varje person könsneutralt utifrån krav på 
utbildning, ansvar, kompetens, prestation och arbetets komplexitet. I vissa 
rekryteringar och befattningar beaktas marknadsaspekten.  
 
Även om Hällefors kommun i sin analys inte direkt finner osakliga 
löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all anledning att fortsätta 
det strategiska arbetet med frågor om lönesättning, lönebildning och 
lönestruktur. Arbetet med fördomar, kultur och historia måste vara ständigt 
pågående. 
 
I Rapporten om jämställda löner med tillhörande bilagor (nyckeltal och 
värderingsresultat) redovisas löneläge och analys av lönerna för 2020. 
 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Löner inkluderat arbetsgivaravgifter är en av kommunens största 
utgiftsposter och därmed kostnader för varje enskilt år. Rapporten som 
sådan påverkar inte kommunens ekonomi. De åtgärder som behöver göras 
hanteras inom ramen för löneökningsbudgeten. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i centrala samverkansgruppen innan 
ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utifrån en Power-Point presentation. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 12 

Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2020-12-14.  
 
Sedan förregående driftprognos har den negativa avvikelsen inom 
kommunchefs område ökat med 250 000 kronor. För posten strategimedel 
förväntas ett överskott på 693 000 kronor, på grund av oförbrukade medel. 
Kanslichef prognoserar ytterligare 550 000 kronor i överskott, vilket förklaras 
av minskade personalkostnader. HR-chef prognoserar ett överskott på 100 
000 kronor, då inga centrala chefsutbildningar har genomförts. Vidare 
prognoserar kultur- och fritidschef ett överskott på 100 000 kronor bland 
annat eftersom inga kulturevenemang har genomförts. Det medan 
ekonomichef prognoserar ett underskott på 100 000 kronor, vilket förklaras av 
inköp av luftfuktare och administrativa avgifter. Det samtidigt som ökade 
internräntor förväntas ge ett överskott på 250 000 kronor och 2 000 000 
kronor av budgetmedel för Covid-19 inte förbrukats av verksamheterna. Inom 
ekonomichef teknisk verksamhet prognoseras ett underskott på 100 000 
kronor för ökade kapitalkostnader för gator och vägar. Medan prognos för 
rivningskostnader under fastighetschef hamnar på 0 kronor, mot tidigare 
prognos under året på 1 250 000 kronor. Däremot förväntas 
saneringskostnaderna vid Lärkan att öka med ytterligare 68 000 kronor. 
 
Det sammantaget gör att de centrala funktionerna som helhet fortsatt 
prognosiserar ett underskott på 1 170 000 kronor. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 13 
Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro 
län, dnr KS 20/00189 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 192 
 
Ärendet 
Region Örebro län har den 16 december 2020 meddelat kommunförvaltningen 
att beslutet att ändra metod för att kompensera kommunerna för den för höga 
skatteväxlingen för kollektivtrafik som genomfördes 2012 inte kunnat 
verkställas.  
 

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 
Alla kommuner har inte tagit beslutet att tillämpa den modell som 
ekonomichefsgruppen förordade. Befintligt avtal gäller därför. Det innebär 
att rabatter för höstterminen 2020 kommer att hanteras enligt samma 
modell och rutin som tidigare år samt med nivåer enligt avtalet. För 
höstterminen 2020 innebär det en mellankommunal utjämning med 276 tkr. 
 
Från 2013 tillämpas en reglering av överväxlingen genom att Region 
Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för 
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Rabatten 
omfattar länets samtliga kommuner och tillämpningen gäller tills eventuell 
annan överenskommelse träffas mellan Region Örebro län och 
kommunerna. Rabatten som lämnades 2013 uppgick till sammanlagt  
17 129 tkr, varav 426 tkr tillföll Hällefors kommun. 
 
Några av kommunerna, därav Hällefors, har i samband med beslutet om 
den eventuellt ”nya modellen” samtidigt beslutat att den felaktiga nivån 
egentligen borde skatteväxlas tillbaka. Ekonomichefsgruppen antar att det 
under 2021 kommer att beslutas om ett uppdrag avseende detta.  

 
--- 

 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 14 

Utskottsinitiativ om asfaltering av grusvägar i tätorten, 
dnr KS 21/00004 
 
Vivianne Pettersson (M) har lämnat in ett förslag på utskottinitiativ om 
asfaltering av grusvägar i tätorten. Förslaget går ut på att det årligen, ett antal 
år framåt, ska avsättas pengar till att asfaltera grusvägar. 
 
--- 
 
Under ärendets behandling informerar ordförande Annalena Järnberg (S) 
kring att hon haft en dialog med samhällsstrateg Mikael Pulkkinen kring 
förslaget på utskottsinitiativ från Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar återremiss med motivering att 
förslaget behöver beredas av förvaltningen innan utskottet behandlar förslaget 
igen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
återremissyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras med motivering att förslaget behöver beredas av 
förvaltningen innan utskottet behandlar förslaget igen. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
Tommy Henningsson 
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§ 15 

Utskottsinitiativ ”En levande landsbygd” – inventering 
av ödehus, dnr KS 21/00005 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) har lämnat ett förslag på utskottsinitiativ 
kring en kartläggning och inventering av ödehus på landsbygden. 
 
--- 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och yrkar att förvaltningen 
påbörjar en kartläggning i enlighet med förslaget. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen påbörjar en kartläggning i enlighet med förslaget. 
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§ 16 

Fråga kring användning av brandposter för spolning av 
is, dnr KS 21/00006 
 
Vivianne Pettersson (M) informerar kring att ideella aktörer tidigare spolat is 
för skridskoåkning på ett antal ställen i Hällefors. För detta har vatten från 
brandposterna använts, men nu har aktörerna mötts av förbudsskyltar. 
 
Aktörerna har själva kontaktat samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, men 
fått besked om att de måste ansöka för att få använda vattnet och att 
handläggningstiden är några månader. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om en snabbare lösning för att de ideella 
aktörerna ska kunna spola is.  
 
Kommunchef Tommy Henningsson tar med sig frågan. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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