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§ 49 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 50 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 51 

Fördelning statlig ersättning nyanlända, dnr KS 
21/00157 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18 § 278 
Rapport fördelning statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-09-20 
Redovisning av riktat statsbidrag för schablonersättning nyanlända från 
Migrationsverket åren 2012-2022, daterad 2021-06-23 
 
Ärendet 
Hällefors kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men 
även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga 
till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två 
till tre år. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att modellen har skapat 
bättre ekonomiska förutsättningar för att underlätta kommunens integration 
av nyanlända. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
År 2015 antog kommunstyrelsen en fördelningsmodell för de 
schablonersättningar som kommunen erhöll för att på så vis kunna använda 
inkomsterna under en längre period då det tar längre tid att etablera en 
nyanländ än ett år. Utifrån att kommunen numera erhåller väldigt låg 
ersättning finns inte längre behov av att ha modellen kvar, vilket gör att 
kommunförvaltningen föreslår att den antagna fördelningsmodellen som 
funnits sedan verksamhetsåret 2016 upphävs från och med år 2022.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att den ersättning som kommunen erhåller 
årligen ska i första hand täcka kostnaden för nedanstående kostnader: 
 
1. Integrationshandläggare 530 000 kronor 58 procent 
2. Tolkkostnader  200 000 kronor 21 procent 
3. Samhällsorenteringsutbildning 200 000 kronor 21 procent 
Summa   930 000 kronor 
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Erhåller kommunen mer än 930 000 kronor under ett verksamhetsår ska 
beslut fattas av kommunchef om fördelning av medlen efter samråd med 
skolchef, socialchef och ekonomichef. Erhåller kommunen mindre medel 
ska erhållna medel fördelas procentuellt enligt ovan. 
 
Förvaltningen har sammanställt en redovisning över åren 2012 till 2022 där 
det framgår tydligt att den beslutade modellen har påverkat kommunens 
ekonomiska utveckling positivt där riktade statliga medel kunnat användas 
över en längre tid och möta den kostnadsbild som kommunen har haft. Det 
framgår av raden totala inkomster de inkomster som kommunen faktiskt 
har erhållit av staten årligen. På raden totala intäkter framgår hur 
kommunen valt att periodisera inkomsterna från staten enligt nu gällande 
modell som antogs från år 2016. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Upphäva antagen fördelningsmodell för statlig ersättning för 
nyanlända från och med verksamhetsåret 2022. 
 

- Godkänna kommunförvaltningens förslag till enklare 
fördelningsmodell för de årliga medel som inkommer från och med 
verksamhetsåret 2022. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om ersättning till SFI, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Upphäva antagen fördelningsmodell för statlig ersättning för nyanlända från 
och med verksamhetsåret 2022. 

 
Godkänna kommunförvaltningens förslag till enklare fördelningsmodell för 
de årliga medel som inkommer från och med verksamhetsåret 2022. 
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§ 52 

Yttrande över medborgarförslag om Wahlströmsvägen, 
dnr KS 20/00158 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkom 2020-07-23 
KF 2020-09-22 § 123 
KS 2020-11-10 § 225 

Yttrande 
Medborgarförslaget föreslår att den enkelriktningen på Wahlströmvägen som 
finns idag upphävs när förskolan masken tas ur bruk. Förslagsställaren ser 
fördelar för servicefordon och utryckningsfordon om enkelriktningen tas bort. 
 
Kommunförvaltningen har i samråd med trafikingenjör på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen slagit fast att det inte finns några 
hinder att ta bort enkelriktningen i samband med att förskolans verksamhet 
upphör på platsen. Ett upphävande av den tillfälliga trafikförordning som 
enkelriktningen utgör, ryms inom trafikingenjörens mandat. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer därför att ta bort 
trafikförordningen och skyltning på platsen när förskolan upphör. 

Social konsekvensanalys 
     Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Trafikskyltar ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppdrag. I 
övrigt utgår inga kostnader. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Medborgarförslaget anses bifallet i och med att enkelriktningen tas bort.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget anses bifallet i och med att enkelriktningen tas bort.  
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§ 53 

Finansiering av budget för arbete med deponier, dnr KS 
18/00268 
 
Beslutsunderlag 
KS 2021-05-18 § 79 

Ärendet 
2021-05-18 behandlade kommunstyrelsen ett ärende om deponier. De 
beslutade bland annat om att ge samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i 
uppdrag att hantera deponier i Hällefors kommun. En annan del av beslutet 
var att budgetera 40 000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponier.  
 
Tyvärr framgick det inte av beslut, eller förslag till beslut, hur den 
budgeterade summan skulle finansieras. Kommunförvaltningen återkommer 
därför här med förslag på finansiering. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18 om att budgetera 40 000 kronor 
vardera för år 2021 samt år 2022. I detta ärende föreslås att 
kommunstyrelsens strategimedel används för att finansiera förslaget. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Budgeterade 40 000 kronor för vardera 2021 respektive 2022 finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2021 respektive 2022.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Budgeterade 40 000 kronor för vardera 2021 respektive 2022 finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2021 respektive 2022.  
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§ 54 

Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av 
fastigheter i stort förfall, dnr KS 20/00183 
 
Beslutsunderlag 
Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i stort förfall, inkom 
2020-09-08 
KF 2020-10-27 § 158 
KS 2021-01-26 § 11 

Yttrande 
Motionären föreslår en inventering av förfallna fastigheter inom Hällefors 
tätort samt att åtgärd görs för att fastigheterna rivs.  
 
Kommunförvaltningen har sedan flera år ett antal pågående ärenden rörande 
fastigheter inom kommunen. Det rör sig i dagsläget om ett tiotal fastigheter. 
Enligt plan och bygglagen (PBL) så måste tillsynsmyndigheten följa en viss 
ordning då det gäller förfallna fastigheter enligt nedan: 
  

 Tillsynsbesök genomförs och tillsynsprotokoll upprättas.  
 Därefter finns möjligheten att förelägga fastighetsägaren att göra en 

underhållsutredning där Samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen 
eller kommunförvaltningen utser en certifierad sakkunnig som utreder 
i detalj vad som behöver göras för att rädda byggnaderna. 

 Om fastighetsägaren inte har några pengar eller inkommer med ett 
rivningslov efter underhållsutredningen är genomförd landar 
kostnaden för den sakkunnige hos kommunen. 

 
Alternativt: 
 

 Utfärda ett rivningsföreläggande direkt. Då behöver inspektör utföra 
invändigt besök av byggnaderna tillsammans med en byggrådgivare. 
Anledningen till det är att kommunen måste ange vad fastighetsägaren 
behöver åtgärda för att byggnaden ska uppnå godtagbart skick. 

  Efter rivningsföreläggande är utfärdat behöver man avvakta cirka 1 år 
innan rivningen kan börja, eftersom lagstiftningen kräver att man ger 
fastighetsägaren ”skälig tid” på sig att återställa fastigheten.  

 Rivningen kan bli en kostnad som landar på kommunen om svarande 
inte har några pengar eller andra omsättningsbara tillgångar som kan 
utmätas av Kronofogden.  

 
Ovanstående är de möjligheter som plan- och bygglagen anger. Kommunen 
bör i samförstånd med fastighetsägaren på något sätt spärra av området så att 
inte obehöriga kan ta sig in i fastigheten om den kan anses utgöra fara för 
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allmänheten. De tio pågående ärendena i Hällefors kommun befinner sig i 
olika faser i ovan redovisade tågordningar. 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Om fastighetsägaren inte har likvida medel för att sätta fastigheten i ett 
godtagbart skick och att rivning av fastigheten är den enda lösningen finns 
en risk att kommunen får stå för rivningskostnader. 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om antalet aktuella fastigheter och 
vilken respons kommunen fått från fastighetsägare som har kontaktats, vilka 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
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§ 55 

Utskottsinitiativ om grupp för tillsynsfrågor, dnr KS 
20/00211 
 
Beslutsunderlag 
AU 2020-10-20 § 95 
KS 2020-11-10 § 222 

Ärendet 
2020-11-10 gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur kommunen kan uppnå bättre kommunikation 
och dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i bygglovs- och 
tillståndsfrågor.   
 
Hur frågor gällande bygglov och tillstånd hanteras finns reglerat i plan och 
bygglag samt Livsmedelverkets riktlinjer och tillåter inte särhantering av 
inkomna ansökningar och frågor. Det är viktigt att vara medveten om, ur såväl 
ett rättssäkerhetsperspektiv som lagstiftningsperspektiv, så att forum för 
dialog inte innebär att vissa ärenden prioriteras och/eller handläggs på annat. 
 
Hällefors kommun har på tjänstepersonsnivå samverkan kring uppkomna 
ärende som rör kommunen där Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
har frågor till kommunen. Samverkan har pågått i ca 2 år.  
 
På politisk nivå representeras Hällefors kommun av två ordinarie ledamöter 
och två ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
När ärendet behandlades lyftes Ljusnarsbergs sätt att föra dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fram. Efter samtal med både 
Ljusnarsberg och Samhällsbyggnadsförvaltning Bergslagen så kan konstateras 
att de inte har något annat forum än Hällefors kommun för dessa frågor. 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  
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Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
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§ 56 

Yttrande över ett flertal medborgarförslag om flera 
lättåtkomliga grillplatser, dnr KS 21/00034 och dnr KS 
21/00049 
 
Beslutsunderlag 
Flera medborgarförslag om grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort, 
inkomna 2021-01-21 
KF 2021-02-16 § 19 
KS 2021-03-23 § 55 
Medborgarförslag om fler lättåtkomliga grillplatser i centrala Hällefors, 
inkom 2021-02-26 
KF 2021-04-13 § 41 
KS 2021-05-18 § 85  

Yttrande 
Kommunstyrelsen har remitterat ett flertal medborgarförslag om grillplatser i 
centrala Hällefors till kommunförvaltningen för beredning. 
 
Förslagsställarna vill att kommunen anlägger flera grillplatser i de centrala 
delarna av Hällefors. Några av de platser som föreslås i medborgarförslagen 
är Lindholmstorpet, Mästarnas park och Björkhaga. 
 
I den inledande inventering som kommunförvaltningen har gjort så finns det 
ett flertal centrala grillplatser men även andra grillplatser i nära anslutning till 
de centrala delarna av Hällefors och Grythyttan. I dagsläget så finns det kända 
grillmöjligheter i Mästarnas park, violen området, Krokbornsparken, de 
kommunala badplatserna och Hurtigtorpet.  
 
En faktor som måste tas med är eventuell brandrisk och att då anlägga flera 
grillplatser centralt kan anses som olämpligt. Det finns även en viss risk att en 
ordnad grillplats, nära centrum, blir ett tillhåll för olämpliga aktiviteter.  

Social konsekvensanalys 
Antalet befintliga grillplatser i kommunal regi bör täcka det behov som 
finns. Dock kan ett synliggörande av dessa platser behöva göras via 
kommunens hemsida. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Att iordningsställa en central grillplats kostar uppskattningsvis upp till 100 
000 kronor. Då är markarbeten där hårdgjord yta, anslutningsväg för 
rullstol samt uppställning av utrustning är medräknad. I priset ingår även 
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lös utrustning så som bänkar, grillutrustning och sopkärl avsedda för 
platsen. Till det ska beräknas en årlig driftskostnad på ca 5000 kronor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att bättre marknadsföra de centrala 
grillplatser som finns. 

 
- Med ovanstående anses medborgarförslagen besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) yttrar sig och yrkar att innehållet i tjänsteskrivelsen om 
tillhåll stryks.  
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring formalia 
frågor och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Samtliga ledamöter yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och yrkar att ärendet 
återremitteras med motiveringen att formuleringar om risk för tillhåll ska tas 
bort från yttrandet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på sitt eget 
återremissyrkande, vilket bifalls och därigenom faller övriga yrkanden. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras med motiveringen att formuleringar om risk för tillhåll 
ska tas bort från yttrandet. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
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§ 57 

Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex, 
KS 21/00133 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag  Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2021-06-09 § 
15 

Ärendet 
Hällefors kommun har fått ett förslag från Bergslagens räddningstjänst (BRT) 
om en förändring i tid för den årliga sotningsindexeringen. 
 
I ärendet från BRT framgår att BRT:s medlemskommuner tidigare har 
beslutat att använda första april som datum att justera avgifterna för 
brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika datum för 
justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad 
tydlighet kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen 
justeras vid samma tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att 
första april väljs som detta datum. 
 
Kommunförvaltningen ser inga hinder i att harmoniera indexeringstiderna. 

Social konsekvensanalys 
Tydlighet i när indexeringar ska ske, ger en bättre förståelse från slutkund 
likväl som för utförare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt information från BRT består den totala avgiften för sotning 
respektive brandskyddskontroll av två delar, en grundavgift och en 
kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och brandskyddskontroll är 
kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för 
index används. Kommunförvaltningens rekommenderar att kommunen 
ändrar datum för den årliga justeringen av sotningsavgiften från första juni 
till första april från och med år 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 
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§ 58 

Utredning av vatten- och avloppsfrågor inför 
upphävande av områdesbestämmelser, dnr KS 18/00179 
 
Beslutsunderlag 
Utredning av områdesbestämmelser för Hällefors kommun samt bilagor, 
inkom från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24 
KS 2020-03-03 § 25 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har i uppdrag att ta fram underlag och 
bereda ett ärende till kommunfullmäktige om ett upphävande av nu gällande 
områdesbestämmelser i tio områden: Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, 
Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, Örling, Gränssjön, Södra 
Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron). Av 
dessa så har Stor- och lillsången samt Halvtron lyfts ur denna process då det i 
dessa områden kommer kräva detaljplan som ersättning för en upphävd 
områdesbestämmelse samt utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Dessa tas 
separat då de kräver en annan process. 
 
I arbetet med upphävande av områdesbestämmelserna har det i dialogen med 
Länsstyrelsen Örebro framkommit behovet av att ta fram en heltäckande VA-
plan som reder ut eventuella risker och miljöpåverkan Det för att få svar 
gällande den påverkan ett upphävande eventuellt kan medföra. Kommunen 
behöver även visa på hur upphävandena säkerställer att statusen för 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras. 
 
Utredningen utförs av konsultföretag då den kompentensen inte finns i 
kommunen. Utredningen kommer ske i två steg där fem områden, Sör-Älgen, 
Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen och Torrvarpen utreds initialt. Dessa 
områden är de som ger störst mervärde vid ett upphävande. De övriga fem 
utreds i ett senare skede i egna etapper. Utredningen kommer i ett senare 
skede, efter upphävandeprocessen, också kunna vara ett underlag för den VA-
plan som behöver tas fram. Dialog förs med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i den frågan.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Miljökonsekvensanalys där risker och bedömningar görs för de aktuella 
områdena är direkt nödvändig i upphävandeprocessen.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
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En utredning av konsekvenserna av de aktuella fem områdena beräknas 
kosta 285 000 kronor. Kommunförvaltningens kan konstatera att det inte 
finns några medel att tillfoga för denna utökade kostnad i 
kommunstyrelsens budgetram för verksamhetsåret 2021. 
 
För tillkommande handläggning av ärendena, bistå konsulten i arbetet, 
revidera planhandlingarna och uppdatera fastighetsförteckningarna kommer 
Samhällsbyggnadsnämndens handläggning behöva utökas till ytterligare 
100 000 kr utöver redan budgeterad kostnad för de aktuella områdena. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering 
med 385 000 kronor för utredning av påverkan på vatten. Finansieringen av 
tilläggsbudgeteringen föreslår förvaltningen genomförs genom en 
tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp. Enligt 
nuvarande prognoser för finansförvaltningen beräknas intäkterna bli högre 
än budgeterat vilket gör att utrymme finns för detta.  

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra 
utredning som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden 
samt utreder eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 

- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
- Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under 

verksamhetsåret 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist.  
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Ulrika 
Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra utredning 
som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden samt utreder 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under verksamhetsåret 
2021. 
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§ 59 

Revidering av minoritetspolicy för Hällefors kommun, 
dnr KS 21/00118 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till minoritetspolicy för Hällefors kommun 
KF 2015-09-06 § 124 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Ärendet 
I Hällefors kommun har 14,4 % av kommunens befolkning finsk anknytning. 
Enligt de senaste siffrorna från SCB, 2016-12-31, var det 1027 personer med 
finsk anknytning av den totala befolkningen i Hällefors kommun med 7138 
personer. Hällefors kommun är sedan 1 januari 2012 finskt 
förvaltningsområde.  
 
Lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i 
kraft den 1 januari 2019 och därmed görs nu revidering av ”Minoritetspolicy 
för Hällefors kommun” så att denna stämmer överens med lagstiftningen. 
 
Lagförändringarna innebär bland annat utökade rättigheter vad gäller 
information och inflytande. Några konkreta förändringar är att kommunen 
aktivt måste informera om möjligheten till finsk äldreomsorg och förskola, 
helt eller på väsentlig del på finska. Vidare måste alla kommuner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
 
Syftet med Hällefors kommuns minoritetspolicy är att skapa ett övergripande 
styrdokument som förtydligar det gemensamma regelverket för att utveckla 
och ange en riktning för kommunens minoritetspolitiska arbete. 
 
Finska samrådsgruppen har getts möjligheten att ge synpunkter och önskemål 
om ändringar på reviderad policy via mail mars 2021. Just att samråda med 
den aktuella målgruppen innan beslut fattas har stärkts i samband med 
lagändringen. Finska samrådsgruppens synpunkter kommer också att 
användas i det efterföljande arbetet med att ta fram kommunövergripande 
riktlinjer för arbetet med minoritetsfrågor. 
 
Några av de revideringar som har gjorts i minoritetspolicyn: 

 Stycket ”Minoritetslagen och annan lagstiftning” har lagts till. 
 Text om lagförstärkningen 2019 har lagts till i stycket ”Bakgrund” 
 Stycket ”Ansvarsfördelning” har uppdaterats 
 Information om att sverigefinska samrådsgruppen har getts möjlighet 

att påverka minoritetspolicyns har lagts till 

Social konsekvensanalys 
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Syftet med lagförändringarna och den reviderade policyn är att stärka det 
grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur 
samt att stärka de utökade rättigheter som finns inom 
förvaltningsområdena. Barn och ungdomars inflyttande ska främjas 
särskilt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun får ett riktat statsbidrag på 660 tkr/år. Bidraget ska 
användas, i samråd med minoriteterna, till merkostnader som uppkommer 
med anledning av enskildas rättigheter enligt minoritetslagen och till 
åtgärder för att stödja användningen av finska. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samordnare finskt 
förvaltningsområde Marjo Mäkinen utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av 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 minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
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§ 60 

Medelstilldelning SOFINT, dnr KS 21/00152 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan om medelstilldelning 2022 

Ärendet 
Hällefors kommun har mottagit en förfrågan om medelstilldelning till 
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.  
 
SOFINT är ett samverkansorgan där KNÖL-kommunerna tillsammans med 
regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Förbundets syfte 
är att samverka i rehabiliteringsfrågor, något som sker genom en bred palett 
av aktiviteter. 
 
Efter att kommunstyrelsen 2019 i samband med en genomgång av 
kommunens olika medlemskap beslutat av en utvärdering av SOFINT, har 
återrapporteringen till kommunstyrelsen stärkts, samtidigt som en ny 
förbundsordning och förbättrade revisionsrutiner har antagits. 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget till medelstilldelning för 
innevarande år. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen bedömer att samordningsförbundet innebär en bra 
yta för samverkan med region och stat kring personer långt från 
arbetsmarknaden. För utförligare analyser hänvisas till tidigare rapporter. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till medelstilldelning för 2022 är detsamma som för 2021. För 
Hällefors del innebär det 151 468 kronor. Summan kan komma att 
korrigeras något då förbundsordningen anger att den exakta fördelningen 
styrs av befolkningsmängden i kommunerna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bevilja medelstilldelning till SOFINT 2022. 
 
Finansiering sker via konto för medfinansiering 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och tilläggsyrkar att en 
återrapport från SOFINT med särskild fokus på Hällefors kommun kommer 
till kommunstyrelsen innan årets slut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja medelstilldelning till SOFINT 2022. 
 
Finansiering sker via konto för medfinansiering 
 
En återrapport från SOFINT med särskild fokus på Hällefors kommun 
kommer till kommunstyrelsen innan årets slut. 
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§ 61 

Revidering avgift för borttappade eller förstörda 
barnmedier, dnr KS 21/00138 
 
Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
I höst kommer Hällefors bibliotek att träda in i Bergslagsbibblan som är 
samarbetsprojekt för biblioteken i Nora och Lindesberg och består, förutom 
av ett utvecklingsarbete, av en gemensam bokkatalog och hemsida.  I 
samband med att Hällefors ansluter träder också Ljusnarsbergs kommun in i 
gemenskapen.    
 
De fyra kommunerna bör harmonisera  avgifterna. Utifrån det är förslaget att 
Hällefors bibliotek höjer avgiften för borttappade eller förstörda medier för 
barn från 100 kr till 150 kr.  

Social konsekvensanalys 
Bergslagsbibblan möjliggör en utvecklad biblioteksverksamhet som 
kommer att gynna invånarna i Hällefors. En ökad avgift för barn är givetvis 
inte av godo – men fördelarna överväger – det är inte frekvent 
förekommande att barns medier försvinner eller förstörs.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökad avgift för barn är givetvis inte av godo – men fördelarna med 
Bergslagsbibblan överväger –  det är inte frekvent förekommande att barns 
medier försvinner eller förstörs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
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§ 62 

Projektpengar från Kulturrådet till bibliotekspedagog, 
dnr KS 21/00141 
 
Informationsunderlag 
Ansökan om bidrag till stärkta bibliotek i hela landet, Kulturrådet, KUR 
2021/7930.  

Ärendet 
Hällefors kommun har låga utlåningssiffror när det gäller barn och unga. 
Enligt Kolada ligger barnboksutlånen på 6,8 procent medan liknande 
kommuner, övergripande, hamnar på 15,6 procent. 
 
Kommunförvaltningen ser ett behov av att kraftsamla för att få barn/föräldrar 
och unga att uppsöka biblioteken i kommunen. Biblioteksverksamheten vill 
arbeta läsfrämjande, öka den digitala delaktigheten och erbjuda en varierad 
programverksamhet samt samverka med andra aktörer i lokalsamhället. 
 
För att kunna genomföra den satsningen på barn/föräldrar och unga ser 
kommunförvaltningen att det behövs en personalförstärkning i form av en 
bibliotekspedagog. En bibliotekspedagog ska utveckla det kvalitativa arbetet 
och bredda verksamheten. Bibliotekspedagogen ska ha sin naturliga hemvist 
på biblioteket men ska också verka uppsökande.  
 
Kommunförvaltningen har därför ansökt om bidrag från kulturrådets projekt 
Stärkta bibliotek. Syftet med Stärkta bibliotek är att utöka utbud och 
tillgänglighet till folkbibliotek. Medlen ska användas till att projektanställa en 
bibliotekspedagog i åtta månader.  

Social konsekvensanalys 
Hällefors kommun har högst andel barn i landet som växer upp i hushåll 
under inkomststandard. En riktad satsning på barn/föräldrar och unga 
skulle vara av gagn för många i Hällefors. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
För att genomföra satsningen har kommunförvaltningen ansökt om bidrag 
av Kulturrådet på 310 000 kronor som har beviljats 2021-06-16. 
 
Att projektanställa en bibliotekspedagog i åtta månader innebär en 
personell förstärkning som inte påverkar kommunens nettokostnader för 
verksamheten då kostnadsökningen finansieras av riktat bidrag.  
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om bibliotekspedagogens placering på 
biblioteket istället för på skolan, vilket besvaras av bibliotekschef Karin 
Lundmark. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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