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Datum

2022-08-16

Plats och tid

Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-14.25

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Kjell Valegren (GL)
Margeurite Wase (C)

Övriga närvarande

Kommunchef Hans Åhnberg
Utvecklingsstrateg Peter Wiker, del av
beredningstid
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Lars-Göran Zetterlund (C) och Allan Myrtenkvist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 22/8 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Malin Bergkvist

Annalena Järnberg

Lars-Göran Zetterlund (C)

Allan Myrtenkvist (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-16

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Malin Bergkvist
Utdragsbestyrkande

2022-09-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-08-16

Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson, från ca
13.20
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Saskia van der Zanden
Bella-Maria Kronman
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
S
M
M
M
V
V
V
SD
C

Christer Olken (S)

Katja Ollila (V)
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Ärenden under beredningstid
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att utvecklingsstrateg Peter
Wiker är inbjuden att föredra extra kring simhallsprojektet samt svara på
frågor kring det informationsunderlag som kommer att behandlas på dagens
möte.
Utvecklingsstrateg Peter Wiker visar ett kortare filmklipp från simhallsbygget
och föredrar, mycket i detta skedde handlar om att ”bygga på”. Kommunchef
Hans Åhnberg tillför kortfattat under föredragningen.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om tidsläget, vilket besvaras av
utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om vad förseningarna beror på nu, vilket
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad som förklarar den långa
förskjutningen som skett sedan maj, där november fortfarande angavs som tid
för när projektet skulle vara färdigt, vilket delvis besvaras av
utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om svårigheten i en ordentlig ekonomisk
redovisning och efterlyser en sådan, vilket delvis besvaras av
utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om hur projektet påverkat entreprenören
och eventuella extrakostnader på grund av omvärldsförändringar, vilket delvis
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om budgeten på 120 miljoner innefattar allt
eller vad som är utöver detta, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om uppskattning av totalkostnad för
simhallsprojektet och kringliggande kostnader så som parkering, vilken
lämnas obesvarad.
Under föredragningen yttrar sig även ordförande Annalena Järnberg (S),
Allan Myrtenkvist (S), Ulrika Jonsson (M), Kjell Valegren (GL) och Fredrik
Dahlberg (SD). Flera vid upprepade tillfällen.
Under föredragningen anländer Vivianne Pettersson (M), cirka 13.20.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och tar frågan om
utformning av en fördjupad ekonomisk redovisning vidare för en diskussion i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-08-16

presidiet innan ett ärende presenteras för kommunstyrelsen i oktober.
--Kommunchef Hans Åhnberg ger en kortfattad återrapport från sommaren.
Överlag har sommaren varit väldigt lugn och hans chefsmedarbetare anser att
verksamheterna har fungerat bra.
Det som har varit svårt är vikarier inom omsorgens verksamheter.
Vidare ser läget med rekryteringar inför hösten på det stora hela lugnt ut med
få vakanta tjänster.
--Kommunchef Hans Åhnberg informerar kring processen med förändringar
inom samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och avvecklingen av
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Processen löper på och möten med
medarbetare som berörs av övergång är inbokade.
Vidare testas förslag på finansieringsmodell och extern hjälp kring
avvecklingen av förbundet har anlitats.
--Kommunchef Hans Åhnberg informerar kring ”nästa kliv” i samarbetet med
RHS Grythyttan. En kurs som fokuserar på självförsörjningsgraden med
Hällefors kommun som bas kommer att starta upp. Studenterna kommer att få
uppdraget av Hällefors kommun där bland annat kommunchef kommer att
medverka. Redovisning av studenternas arbete samt seminarium sker den 3/11
och kommunstyrelsen bjuds in. När de nya studenterna hälsas välkomna
kommer Hällefors kommun också medverka.
Efter beredningstiden ajourneras mötet cirka 10 minuter.
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§ 146 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens
sammanträde, vilket godkänns.

Justerandes sign
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§ 147 Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring förslag på ett
tilläggsärende om godkännande av huvudmannens rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg. Handlingar i ärendet har skickats ut innan mötet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet om godkännande av
huvudmannens rätt till bidrag för pedagogisk omsorg läggs till som sista
beslutsärende på dagordningen, vilket godkänns.

Justerandes sign
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§ 148 Medlemskap och finansiering Leader Bergslagen,
dnr KS 22/00145
Beslutsunderlag
BESLUT Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-2027
BILAGA 1 Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-2027
Meddelande om prioritering Leader Bergslagen
Medfinansieringsintyg-2023-Leader-Bergslagen-orgnummer-802440-0437
Underlag till beslutsfattare om Leader Bergslagen
Underlag till medfinansieringsintyget Leader Bergslagen
Slutrapport Leader Bergslagen 2015
KS 2020-05-20 § 109
Ärendet
Hällefors kommun har sedan 2008 varit en del av Leader-området Bergslagen.
Den programperiod som inleddes 2015, ställdes Leader Bergslagen utan
ekonomiskt stöd. Efter detta beslutade kommunen att kvarstå i organisationen
och fortsatt bidra till finansiering av den med sikte på en ny ansökan inför
nästa programperiod, ett beslut som förnyades senast i kommunstyrelsen
2020-05-20 § 109.
Inför programperioden 2023-2027 finns Leader Bergslagen med bland de
områden som prioriterats och därmed finns ett förslag till finansieringsmodell
som Hällefors kommun måste ta ställning till.
För programperioden 2023-2027 har Leader Bergslagen blivit beviljade
41 237 500 kronor varav 27 629 125 kronor (67%) kommer från EU och
nationella medel. Resten (33%) utgörs av medfinansiering från
medlemskommunerna och är 24 kronor per invånare per år.
För Hällefors kommun innebär det med nuvarande invånarantal ett bidrag
med 165 504 kr/år under åren 2023-2027, totalt 662 016 kr.
Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling
sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom
Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken
och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och
företag.
I slutrapporten från 2015 finns att läsa hur Leader-budgeten fördelades på 400
projekt och delprojekt. Speciellt populära var checkarna ”Snabba pengar” som
föreningar kunde söka för att förverkliga idéer. Dessa checkar kommer Leader
Bergslagen kunna erbjuda i kommande programperiod. Även företag kan söka
projektstöd.
Justerandes sign
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Målen och insatsområdena i Leaderstrategin följer strukturen för Hållbar
utveckling, där de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna möts
och bidrar till hållbar landsbygdsutveckling i Bergslagen genom Leader.
Målet om stärkt entreprenörskap i strategin förväntas ge följande positiva
effekter:
•
Utveckla Bergslagens natur- och kulturhistoriska platser.
•
Utveckla besöksnäringen samt annan företagsamhet.
•
Främja cirkulär konsumtion och resurseffektivitet .
Social konsekvensanalys

Målet Ökad livskvalitet i strategin för Leaderområdet följer den sociala
dimensionen och förväntas bidra till:
• Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, fritidsaktiviteter,
upplevelser och evenemang.
• Öka tillgängligheten avseende infrastruktur och tjänster
Miljömässig konsekvensanalys

Målet Värna om miljön i strategin för Leader-området följer den
miljömässiga dimensionen och målen i strategin harmoniserar med de
globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. De
förväntas även att bidra till:
• Öka kunskapen om Agenda 2030 och agera enligt de globala
hållbarhetsmålen.
• Värna Bergslagens natur.
Ekonomisk konsekvensanalys

Bidraget medför en kostnaden för Hällefors kommun à 165 504 kr/år under
åren 2023-2027, totalt 662 016 under 4 års tid.
Medfinansieringen sker genom kommunstyrelsens medfinanseringskonto.
Förvaltningens förslag till beslut
Medfinansiera Leader Bergslagen med 24 kronor per invånare och år under
tidsperioden 2023-2027.
Summan betalas ut årsvis i förskott och finansieras via kommunstyrelsens
medfinansieringskonto.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om det har skett en utveckling i vad
bidragen går till denna gång med ett mer långsiktigt perspektiv eller om det är
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samma tänk som tidigare, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena
Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vilka som ska driva detta, vilket
delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg och leder till yttrande från
Vivianne Pettersson (M).
Johan Stolpen (V), Vivianne Pettersson (M), Lars-Göran Zetterlund (C),
Ulrika Jonsson (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar alla bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Under ärendets behandling yttrar sig Kjell Valegren (GL), Johan Stolpen (V),
Ulrika Jonsson (M), ordförande Annalena Järnberg (S), Vivianne Pettersson
(M) och Lars-Göran Zetterlund (C).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medfinansiera Leader Bergslagen med 24 kronor per invånare och år under
tidsperioden 2023-2027.
Summan betalas ut årsvis i förskott och finansieras via kommunstyrelsens
medfinansieringskonto.
Exp till
Leader Bergslagen
Camilla McQuire
Jessica Jansson
Mathias Brandt
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§ 149 Utskottsinitiativ om redovisning av antal sökta
förhandsbesked och bygglov i Hällefors kommun, dnr
KS 22/00133
Under allmänna utskottets behandling av ärendet redogör Vivianne Pettersson
(M) för förslag på utskottsinitiativ och yrkar följande;
Att vi får en redovisning av hur många som sökt förhandsbesked på bygglov
2021.
Att vi även får en redovisning av hur många som sökt bygglov 2021.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om årlig redovisning, vilken delvis
besvaras av Vivianne Pettersson (M) och kommunchef Hans Åhnberg samt
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Allan Myrtenkvist (S) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (M) yrkanden, vilka bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att vi får en redovisning av hur många som sökt förhandsbesked på bygglov
2021.
Att vi även får en redovisning av hur många som sökt bygglov 2021.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Cecilia Albertsson (M) tilläggsyrkar att redovisningen sker årsvis.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Cecilia Albertssons (M)
tilläggsyrkande, vilket också bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att vi får en redovisning av hur många som sökt förhandsbesked på bygglov
2021.
Justerandes sign
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Att vi även får en redovisning av hur många som sökt bygglov 2021.
Att redovisningen sker årsvis.
Exp till
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Mikael Pulkkinen
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§ 150 Utskottsinitiativ om redovisning av skogsåtgärder
år 2021 i Hällefors kommuns skogsinnehav, dnr KS
22/00135
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ och yrkar
följande;
Att vi får en redovisning av utförda åtgärder med medföljande ekonomi för år
2021.
Att i den tabell gällande upprättade skogskonton som finns i årsredovisningen
från SBB för år 2021 även skogskonton gällande Hällefors kommun finns
redovisade. Även om inget konto upprättats under året bör de konton som
tidigare upprättats, samt framledes även nya, redovisas årsvis i denna tabell.
Saskia van der Zanden (V) yttrar sig och ställer fråga om nästkommand år,
vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M) och kompletteras av
kommunchef Hans Åhnberg.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (S) yrkanden, vilka bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att vi får en redovisning av utförda åtgärder med medföljande ekonomi för år
2021.
Att i den tabell gällande upprättade skogskonton som finns i årsredovisningen
från SBB för år 2021 även skogskonton gällande Hällefors kommun finns
redovisade. Även om inget konto upprättats under året bör de konton som
tidigare upprättats, samt framledes även nya, redovisas årsvis i denna tabell.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Annalena
Järnberg (S) kortfattat.
Kjell Valegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om varför detta inte har
redovisats tidigare, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg
(S) och Vivianne Pettersson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Justerandes sign
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Att vi får en redovisning av utförda åtgärder med medföljande ekonomi för år
2021.
Att i den tabell gällande upprättade skogskonton som finns i årsredovisningen
från SBB för år 2021 även skogskonton gällande Hällefors kommun finns
redovisade. Även om inget konto upprättats under året bör de konton som
tidigare upprättats, samt framledes även nya, redovisas årsvis i denna tabell.
Exp till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Mikael Pulkkinen
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§ 151 Yttrande över Madelene Jönssons (SD) motion om
löner i Hällefors kommun, dnr KS 21/00247
Beslutsunderlag
Madelene Jönssons (SD) motion, inkom 2021-11-29
KF 2021-11-30 § 161
KS 2022-01-25 § 24
Ärendet
Madelen Jönsson (SD) lämnade i november 2021 in en motion till
kommunfullmäktige gällande löner i Hällefors kommun. Kommunstyrelsen
remitterade motionen för beredning till kommunförvaltningen vid
sammanträde 2022-01-25.
Enligt motionen yrkar Sverigedemokraterna på att förvaltningen ska ges i
uppdrag att ta fram en strategi för att uppnå medianlön för kommunens
anställda och löpande redovisa arbetet under 2022.
Enligt den politiskt beslutade lönestrategin ska lönebildning inom Hällefors
kommun utgå från hela systemet inom vilket löner förhandlas och sätts, det
vill säga det samlade arbetet med arbetsgivarens lönepolitiska frågor.
Hällefors kommuns lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande
arbetsgivare vara konkurrenskraftiga, dels för att behålla personal, dels ur
rekryteringssynpunkt. För att få en bild av kommunens löneläge i förhållande
till omvärlden gör förvaltningen årligen inför löneöversynen statistiska
analyser utifrån löneläget i länets kommuner samt lönestatistik från SKR
(riket, mellansverige och små kommuner).
Lönestatistiken redovisas för ledningsgrupper där bakomliggande faktorer
diskuteras och analyseras, det kan gälla exempelvis rekryteringsmöjligheter
och personalomsättning. Föregående års arbetsvärdering och lönekartläggning
i enlighet med Diskrimineringslagen ingår också som en parameter i analysen.
Politiken informeras årligen om resultatet av lönekartläggningen samt beslutar
om storleken på löneökningsutrymmet för kommande budgetår. Efter
diskussion i ledningsgruppen fördelar HR-chefen utrymmet till respektive
lönesättande chef efter den sammanvägda bedömningen.
2022 års löneöversyn har slutförts i april för majoriteten av medarbetarna, för
några arbetstagarorganisationer slutfördes löneöversynen i maj. Enligt uppgift
kommer vissa kommuner i länet att slutföra sina löneöversyner i juni, vilket
innebär att lönejämförelser kan ske tidigast under hösten 2022 inför beslut om
åtgärder under 2023 års löneöversyn.
Efter vårens budgetkonferensen och budgetdialoger förs diskussioner mellan
tjänstepersoner och politiker om lönebilden och det utgör underlag för beslut
om budgetutrymme för kommande års löneökningar. Under hösten vid
Justerandes sign
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förvaltningens dialog med ekonomiberedningen återkommer förvaltningen
med aktuell statistik och behov av löneökningar.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har redan nu tagit fram och för politiken i
budgetsammanhang redovisat ett exempel på lönejusteringskostnad för tio
utvalda yrkeskategorier omfattande 150 medarbetare. Yrkeskategorierna är
valda utifrån att medianlönen under de senaste år skiljt sig markant från
lönebilden i jämförande kommuner. Beräkningen har gjorts med målet att
komma upp i länskommunernas nivå för medianlöner. Årskostnaden
inklusive sociala avgifter skulle då uppgå till cirka 7,7 mkr om kommunen
skulle åtgärda allt i ett steg, det vill säga inom ett år. Rimligtvis görs
lönejusteringar inom ramen för en långsiktig och flerårig satsning.
Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske i fackliga samverkansgruppen.

Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående anses motionen besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vilka yrkesgrupper som ligger mest
efter i dagsläget, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om löneläge för vaktmästare, vilket delvis
besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med ovanstående anses motionen besvarad.
Justerandes sign
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Dahlberg
(SD) och ordförande Annalena Järnberg (S) samt nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist förtydligar kring formaliafrågor.
Cecilia Albertsson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Johan Stolpen (V)
yttrar sig alla och yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige
Med ovanstående anses motionen besvarad.
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§ 152 Avtalssamverkan med Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommuner kring personliga ombud, dnr
KS 22/00157
Beslutsunderlag
Ärendet
Verksamheten Personliga ombud har bedrivits i projektform 2019–2021 i
Norra länsdelen Örebro län med två personliga ombud. Sedan 1 januari 2022
består verksamheten av ett personligt ombud där Lindesberg och Nora
bedriver verksamhet. Under projektåret 2021 hade personliga ombud kontakt
och förmedlade stöd till totalt sju individer i Hällefors kommun. Personliga
ombud fanns då samlokaliserade med försörjningsstödsverksamheten en dag
per vecka i kommunen och hade nära samverkan med Försörjningsstöd,
arbetsmarknad och Boendestöd.
Hällefors och Ljusnarsberg ingår i dagsläget inte i samverkan kring personliga
ombud. Nora och Lindesbergs kommuner har beslutat att personliga ombud
skall ingå i ordinarie verksamhet från 2023. Syftet med verksamheten är att
kommuner enligt Socialtjänstlagen har ett ansvar (5 kap 7 och 8§§ SoL) för
att söka upp personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga behov
samt erbjuda insatser i form av stöd och service. Det är också kommunens
ansvar att initiera samverkan med andra berörda myndigheter och med
organisationer. Det finns just nu en remiss hos regeringen om en reform som
förespråkar ökad tillgång till personligt ombud för personer med
samsjuklighet, SOU 2021:93, ”Från delar till helhet”.
Syftet med verksamheten var att kommuner enligt Socialtjänstlagen har ett
ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp personer med psykisk
funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd
och service.

Social konsekvensanalys

Kommunen har ett ansvar för uppsökande verksamhet som ska bedrivas
inom ordinarie verksamhet, men för gruppen individer med psykisk
funktionsnedsättning är den uppsökande verksamheten särskilt viktig då
individer annars riskerar att ”falla mellan stolar”. Personliga ombud –
verksamheten har bedrivits i kommunen perioden 2019-2021 med god
samverkan med övrig kommunal verksamhet. Genom verksamheten
bedöms förebyggande arbete för målgruppen stärkas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Prel. Årsbudget för personliga ombuds verksamhet:
Personalkostnader:
Anställning
Personligt ombud
Personligt ombud

Antal timmar Kostnad
Heltid
605 000 kr
Heltid
605 000 kr

Hälften av personalkostnaden finansieras av sökta medel och övriga
personalkostnader fördelas enligt:
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun

51 %
24 %
15 %
10 %

Kostnad för Hällefors kommun per år bedöms bli ca 90 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att verksamheten finansieras inom befintlig
budgetram inom Försörjningsstödsverksamheten.
Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske i lokal samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Att Hällefors kommun tillsammans med Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs
kommun bedriver verksamhet med personliga ombud och att verksamheten
skall ingå i ordinarie verksamhet från och med den 1 januari 2023.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att Hällefors kommun tillsammans med Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs
kommun bedriver verksamhet med personliga ombud och att verksamheten
skall ingå i ordinarie verksamhet från och med den 1 januari 2023.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp till
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Daniel Åhnberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153 Valärenden
Inga valärenden finns att behandla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 154 Godkännande av huvudmannens rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg, dnr KS 22/00142
Beslutsunderlag
Bidrag för pedagogisk omsorg. ANSÖKAN
Skollag (2010:800)
Ärendet
Helena Sandell Enskild Firma har lämnat en ansökan om att bli godkänd för
att ta emot bidrag för pedagogisk omsorg. I enlighet med Skollagen 25 kap.
10 § ska huvudmannen godkännas av kommunen för att få rätt till bidrag.
Ansökan ska enligt kommunens riktlinjer förutom nödvändiga huvudmannaoch verksamhetsuppgifter även innehålla bilagor med information om budget,
vandelprövning, registerutdrag från belastningsregistret, utbildningsbevis och
F-skattesedel.
Verksamheten planeras starta 1 september och 2-4 barn kommer till en början
att finnas i verksamheten. Verksamheten är förlagd till Bredsjö.
Ansökan har befunnits uppfylla de krav som ställs och är i övrigt i god
ordning. Besök på platsen kommer att göras av förvaltningen.
Tillsyn i enlighet med skollagen är i delegeringsordningen delegerad till
utvecklingsstrateg. Tillsyn i enlighet med skollagens 26 kap. 4 § kommer
alltså framledes att ske av utvecklingsstrateg i förvaltningen.
Förvaltningen har ingenting att invända mot att huvudmannen ges rätt till
bidrag, och föreslår alltså att kommunstyrelsen godkänner ansökan.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Förvaltningen lämnar inga synpunkter kring hur insatsen påverkar
folkhälsan, utan konstaterar att Skollagen skriver att kommuner ska
eftersträva pedagogisk omsorg som komplement till förskola. Eftersom
verksamhetsutövaren uppfyller de krav som ställs finns heller inga skäl att
utifrån ett barnperspektiv utreda frågan.
I valet av pedagogisk omsorg är vårdnadshavarens ansvar tydligare än vid
vanlig förskola.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk konsekvensanalys

Ett barn i pedagogisk omsorg ger rätt till bidrag. Bidraget är omkring 100
tkr per år. Det är osäkert om detta är en tillkommande kostnad eller inte,
beroende på att antalet barn i kommunen inte förändras av verksamheten.
Någonstans kommer barnen troligen att behöva omsorg. Utifrån ett
ekonomiskt perspektiv är pedagogisk omsorg mindre kostsamt än
förskoleverksamhet.
Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna Helena Sandell Enskild Firma som huvudman i pedagogisk
omsorg med rätt till bidrag från Hällefors kommun i enlighet med
Skollagen 25 kap. 10 §.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Annalena
Järnberg (S).
Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M), Lars-Göran Zetterlund (C),
Katja Ollila (V), Cecilia Albertsson (M), Johan Stolpen (V), Christer Olken
(S) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar alla bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V) också.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Helena Sandell Enskild Firma som huvudman i pedagogisk omsorg
med rätt till bidrag från Hällefors kommun i enlighet med Skollagen 25 kap.
10 §.

Exp till
Helena Sandell Enskild Firma
Peter Wiker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155 Information från kommunalförbund, gemensamma
nämnder, bolag och BRÅ, dnr KS 19/00033
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Vivianne
Pettersson (M) kring sommarens grönyteskötsel inom bostadsbolaget. Den har
varit bra och bolaget har fått mycket beröm för skötseln.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Kommunstyrelsen har informerats om aktuella remisser och med detta läggs
informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157 Nyttjande av personalförmån, dnr KS 21/00173
Informationsunderlag
KS 2021-10-05 § 158
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2021-10-05 att från och med
kalenderåret 2022 höja friskvårdsbidraget från 800 kronor per år til1 1 300
kronor per år. I samband med det uppdrogs även till förvaltningen att
arbetsgivaren ska verka för att fler nyttjar sitt tilldelade friskvårdsbidrag.
De åtgärder som vidtagits är att information och länkar till kommunens
upphandlade leverantör av friskvårdsadministration - ePassi friskvårdsportal har lyfts fram på internwebben, i Medarbetarhandboken och på startsidan till
personalsystemet självservice. I Medarbetarhandboken finns en tydlig
beskrivning över hur medarbetaren gör för att få tillgång till sitt
friskvårdsbidrag. Alla chefer uppmanas att informera på arbetsplatsträffar om
hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt att påminna medarbetarna och följa
upp uttaget i samband med arbetsplatsträffar.
I den kommuncentrala fackliga samverkansgruppen informeras de fackliga
företrädarna om uttaget av friskvårdsbidraget vid de fyra tillfällen per
kalenderår som är tillika skyddskommitté.
Effekterna av årets informationsinsatser kommer att följas upp i samband med
kalenderårets slut och kommer att redovisas i personalbokslutet för 2022.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Information sker i fackliga samverkansgruppen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig ordförande
Annalena Järnberg (S).
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Exp till
Ann Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158 Uppföljning av strategimedel till det
lönestrategiska arbetet, dnr KS 21/00037
Informationsunderlag
KS 2021-03-23 § 41
Ärendet
Som ett led i att framstå som en attraktiv arbetsgivare har det lönestrategiska
arbetet lyfts fram som ett prioriterat område. Kommunen beslutar årligen om
en lönestrategi och lönepolitiska riktlinjer där lönekartläggning är en del av
underlaget.
Under november månad 2021 genomfördes utvecklingsdagar på temat då
delar av kommunledningen och representanter från HR-enheten deltog.
Tillsammans med en extern processledare genomfördes en utbildning i
lönebildning och lönesättning.
I januari 2022 genomfördes med interna resurser lönepolitiskt seminarium
med alla kommunens chefer i syfte att stärka cheferna i rollen som
arbetsgivarens företrädare i lönesättningsfrågor.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

I syfte att göra en översyn av arbetsvärdering och fördjupa diskussionerna
om lönestrategier beviljade kommunstyrelsen vid sammanträde 2021-03-23
att finansiera insatser under 2021 motsvarande maximalt 100 000 kronor av
kommunstyrelsens strategimedel.
Kostnaden för insatsen uppgick till 31 596,75 kronor. Kostnaderna kunde
begränsas då förvaltningens interna resurser istället användes i större
utsträckning än planerat på grund av svårigheter att tillföra en
tidsbegränsad resurs med efterfrågad expertkompetens.
Facklig samverkan

Information har skett i samverkansgruppen.
---

Justerandes sign

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson.
Utdragsbestyrkande
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Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Exp till
Ann Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159 Simhall, dnr KS 20/00264
Nuläge

Semesterperioden med lite lugnare arbete har precis avslutats. Under
semesterperioden har det arbetats med innerväggar och isolering.
Takmontage pågår, och väderskyddet får som tidigare nämnts sitta kvar tills
tak och ytterväggar är på plats, alltså ytterligare några veckor.
Tidplan

Badhuset bedöms om inga nya bekymmer uppstår vara klart för öppnande
vecka 5.
Ekonomi

En mer omfattande ekonomisk information har efterfrågats till
kommunstyrelsen. Eftersom utgifter bokförs under olika år och verksamheter,
samt delas upp i drift och investering, kan det vara svårt att få en bra
överblick.
Tidigare har projektet rapporterat om fördyringar kring sanering, nytt avlopp
och väderskydd. Stora energiinvesteringar har också tillkommit. Pandemin
och kriget kommer också att medföra fördyringar.
Om ovanstående faktorer inte hanteras så kommer entreprenadsumman
(ursprungligen 109.430 tkr) troligen att hamna nära eller något över
investeringsbudget för badhuset på 120.000 tkr. Kommunens tillkommande
huvudmannautgifter har hållits relativt låga.
Som tillägg ska konstateras att energiinvesteringarna har gjorts för att minska
framtida driftskostnader.
Bortsett från det faktum att krig och pandemi i viss mån fördyrar projektet går
det inte att komma ifrån att hög inflation i kombination med låg räntekostnad
är gynnsam för investeringen.
Övrigt

Mediatrycket är stort på anläggningen. Kommunen försöker som offentlig
aktör vara så positivt tillmötesgående som det bara går.
Anläggandet av konstgräs kommer vara klart i september. Efter att det
material som använts i löparbanorna (rödfyr) visat sig vara mycket förorenat
har ett omfattande arbete kring detta genomförts. SBB har varit mycket
behjälpliga och bra i detta arbete. Förseningen i projektet har mycket tack
vare detta hållits liten.
--Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet har föredragits under beredningstid.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Exp till
Ann Karlsson

Justerandes sign
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§ 160 Delgivningsärenden
A) Tursam: Protokoll årsstämma; protokoll styrelsemöte 2022-05-05
B) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Redovisning av Svenskt
Vattens hållbarhetsindex för Hällefors kommun; investeringsuppföljning
per 2022-04-30 och 2022-05-31; driftuppföljning per 2022-04-30 och
2022-05-31; kommentarer till revisionsrapport; årsredovisning för 2021
C) Länsstyrelsen Örebro: Ankringsförbud i Letälven, Degerfors kommun;
godkännande av förprövning av vilthägn, Älvestorps gård AB; tillfälliga
sjöföreskrifter i Möckeln, Karlskoga kommun
D) Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt: Avslag på Hällefors
kommuns överklagan av förbud att avverka allé, Grythyttan 6:179
E) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 65 2022, taxa
livsmedelsavgifter; protokollsutdrag KS § 174 2022, avtalssamverkan
gemensamma personliga ombud
F) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2022-05-25; protokoll
2022-06-15
G) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2022-04-28
H) SKR: Förbundsavgift 2023
I) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 76/22, revidering av taxa
för markåterställningsarbeten
J) Patientnämnden: Redovisning klagomål på vården som rör barn 2021
K) BRT: Protokoll 2022-06-08
--Med detta har kommunstyrelsen delgivits och informationen läggs till
handlingarna.

Justerandes sign
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§ 161 Delegeringsbeslut, dnr KS 22/00021
A) Kanslichef Mathias Brandt: Avtal om överlåtelse av kanalisation med
Calltech Sverige (som stf kommunchef)
B) Kommunchef Hans Åhnberg: avsiktsförklaring gällande medverkan i
projektet Möjligheternas hus vid Lindholmstorpet; samverkansavtal för
Bergslagsbibblan
C) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal Infosoc rättsdatabaser; avtal med
Barrington Lindh psykologi AB avseende psykologisk
handledning/konsultation; abtal med Region Örebro om skolläkare
D) Rektor Greta Hidén: Beslut om slutlig antagning
E) Fastighetschef Jessica Nilsson: Hyresavtal inhyrning modulbyggnad,
Klockarhagsskolan; anställning idrottsvaktmästare; entreprenadavtal
centralköket; entreprenadavtal Formens hus (luft och takbyte);
entreprenadavtal rivning förskolan Masken
F) Upphandlare Michael Friman: tecknande av en rad ramavtal gällande
vård av barn och unga, i länssamverkan, dnr KS 22/00131
G) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson: Bidrag till BK Trix för inköp
av ultraljudstvätt och spinner, dnr KS 22/00037; bidrag till Sävsjöns
Bygdeförening för Sävsjöns dag, dnr KS 22/00060; bidrag till HIK för
sarg och målburar, dnr KS 22/00082; bidrag till SHOIF för författarbesök,
dnr KS 22/00102; bidrag till konstföreningen Grythyttan för
familjekonstdag, dnr KS 22/00120; bidrag till HAIF för sommarläger
tjejsatsning, dnr KS 22/00132
H) Ekonomichef Jessica Jansson: Omsättning av borgenslån Hällefors
Bostads AB 7,2 mkr; nyupplåning Kommuninvest 25 mkr
--Med detta har kommunstyrelsen informerats om att beslut har fattats i
ovanstående ärenden.

Justerandes sign
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