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Datum

2020-03-03

Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 13.15-16.30

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Madelene Jönsson (SD)
Maria Jansson Andersson (GL)
Ritha Sörling (V)
Bella-Maria Kronman (V) tom kl 15.00
Maja Loiske (V)
Margeurite Wase (C)

Övriga närvarande

Sara Linge, KPMG, beredningstid
Ekonomichef Jessica Jansson,
beredningstid
Kommunchef Tommy Henningsson
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Vivianne Pettersson (M) och Allan Myrtenkvist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret tisdag 10/3 2020 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Mathias Brandt

Annalena Järnberg §§ 23-34 , Johan Stolpen §§ 35-48

Vivianne Pettersson (M)

Allan Myrtenkvist (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Mathias Brandt
Utdragsbestyrkande

2020-04-02

23-48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-03

Beslutande

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Annalena Järnberg, ordf.
§§ 23-34
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson §§ 23-36

S
S
S
M
M
M

Johan Stolpen, ordf §§ 3548
Katja Ollila
Alf Wikström
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

V
V
V
SD
C

Ritha Sörling (V) §§ 35-48
Christina Kuurne (S)

Tobias Nygren (C) §§ 37-48

Utdragsbestyrkande
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Ärenden under beredningstid
Camilla McQuire, nyanställd näringslivsstrateg, presenterar sig kort.
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring Örebro universitets
utredning av campus Grythyttan och hur kommunen agerar i frågan. Det har
hållits dialoger på såväl förvaltnings- som politisk nivå. Kommunchef ger
exempel på hur kommunen kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för
campus Grythyttan.
Ordförande Annalena Järnberg (S) kompletterar kring den pågående politiska
processen.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande tappade skatteintäkter vilken
lämnas obesvarad.
--Ekonomichef Jessica Jansson informerar kort kring 2019 års utfall för
kommunstyrelsen. Ett överskott inom investeringar om ca 9,8 mkr medan
driften utföll med ett underskott om 9,1 mkr.
För kommunen som helhet ett överskott om 214 tkr, alltså i det närmaste noll,
men soliditeten är nu på + 1,2 %
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande likviditet vilken besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Ekonomichef informerar också kortfattat kring uppföljning av genomförda
åtgärder 2019.
Prognosen 2020 pekar på att investeringarna är i balans, medan driften pekar
på ett underskott om 6 989 tkr.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande sönderkörda spår i Hurtigtorpet
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy
Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande hur kommunens beslut om
teknisk verksamhet fattats vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson
och kommunchef Tommy Henningsson.
Ekonomichef ger en snabb genomgång av skolchefens- respektive
socialchefens ansvar, som prognostiseras till noll respektive underskott om 10
mkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-03-03

--Kommunchef Tommy Henningsson informerar kort om arbetet med statligt
servicekontor i kommunen, om sociala innovationer, social dumpning och
Lake Resort.
--Sara Linge, KPMG, presenterar utifrån en powerpointpresentation en
förstudie av genomlysning av samverkan mellan KNÖL-kommunerna.
En kort bakgrund och presentation av KPMG:s uppdrag ges. Betonas att
medlemskommunerna i allt väsentligt är överens om styrkor och svagheter i
samhällsbyggnad Bergslagen.
Vidare ges en kort presentation om förutsättningarna för vidareutveckling av
samarbetet. Kommunchef Tommy Henningsson kompletterar kring planerat
fortsatt arbete. KNÖL-KS 6 maj en viktig avstämningspunkt.
Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Annalena Järnberg (S),
Tobias Nygren (C), Vivianne Pettersson (M) och Johan Stolpen (V) yttrar sig.
--Kommunchef Tommy Henningsson informerar kort kring kommunens
förhållningssätt kring Corona-viruset.
Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase (C) yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Godkännande av kallelsen till dagens sammanträde
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att intern åtgärdsplan 2020 ska utgå
vilket bifalls.
Med detta fastställs dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i
Hällefors kommun, dnr KS 18/00179
Beslutsunderlag
KS 2018-08-28 § 169
Uppdragsbeskrivning utredning kring områdesbestämmelser daterad 2019-0225
Utredning av områdesbestämmelse för Hällefors kommun samt bilagor,
inkom från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24
Ärendet
Bakgrunden till ärendet är att kommunen blivit kontaktad av ägare av
fritidshus som fört fram önskemål om att bygga ut sina fritidshus, men
begränsats av rådande områdesbestämmelser. Aktuella områdesbestämmelser
är från 1980- och 1990-talet och det finns ett behov av att anpassa dessa till
dagens förutsättningar.
Kommunstyrelsen gav 2018-08-28 kommunförvaltningen i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för nya områdesbestämmelser.
Kommunförvaltningen gav därefter Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att genomföra en utredning av nu gällande områdesbestämmelser.
Kommunförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
formulerade i februari 2019 en uppdragsbeskrivning för en utredning om
områdesbestämmelser, där fritidsbebyggelse regleras. Syftet med utredningen
var att klargöra vilka områdesbestämmelser som kan revideras så större
byggrätter kan tillåtas. Det med eventuellt yterliggare påföljande krav
alternativt att påvisa områden som istället behöver detaljplaneras.
Utredningen skulle också tydliggöra vad eventuella förändringar av
områdesbestämmelser innebär i relation till behovet att säkerställa en hållbar
utveckling.
I Hällefors kommun finns tolv områdesbestämmelser. Denna Utredning
omfattar tio stycken av dem; Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, NorrÄlgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, Örlingen, Gränssjön, Södra Torrvarpen,
Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron).
Områdesbestämmelserna för Loka brunn och Skifferverket i Grythyttan
utredes inte, då de främst reglerar kulturmiljö och inte fritidsbebyggelse
Hällefors kommun har många sjöar och för sitt läge en unik, ofta orörd natur.
Naturen är värdefull inte minst för en hållbar och livskraftig utveckling i
kommunen.
Naturvärdena gör till lika delar Hällefors kommun attraktivt som boendeplats
som det kan försvåra för människor att bo och leva i kommunen. Möjligheten
att kunna bygga och bo stort nog och på vackra platser är en kommunal
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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angelägenhet. Detta behöver inte innebära en konflikt utan beror på hur
byggnationen regleras.
Utredningens tio områdesbestämmelser uppfattas alla ha som främsta syfte att
reglera landskapsbilden i respektive område genom att begränsa
exploateringsgraden. I praktiken syns att exploateringen ändå kan påverka
landskapsbilden mycket, beroende på gestaltningen av byggnader och
anläggningar runt dem.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen konstaterar att behovet av
strategiska dokument har blivit uppenbart under utredningen. Där det handlar
om en riktlinje eller policy kring synen på byggnation på olika slags platser
inom kommunens landsbygd. För att kunna tillgodo se en hållbar utveckling
vid förändring eller upphävande av bestämmelserna eller vid ett nollalternativ, är det av stor betydelse att det finns kompletterande dokument att
vända sig till inför bygglovförfarande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ser i sin utredning fyra möjliga
alternativ för fortsättningen av processen. Alternativet att enbart upphäva
områdesbestämmelserna eller ett så kallat nollalternativ, där ingen förändring
sker, avfärdas i utredningen. Två alternativ till fortsättning har utkristalliserat
sig som mest lämpliga, nämligen;
1. Upphäva samtliga tio områdesbestämmelser genom en gemensam
planprocess. Parallellt, som ersättning, tas ett strategiskt dokument fram, t
ex riktlinjer eller en arkitekturpolicy, bland annat i syfte att reglera
landskapsbilden och därmed ersätta behovet av bestämmelser. Det
innefattar att kommunen måste anta det strategiska dokumentet innan
upphävandet av områdesbestämmelser vinner laga kraft.
2.

Revidera ett urval av områdesbestämmelser. Revidering görs lämpligtvis
område för område i skilda planprocesser eftersom nya bestämmelser
anpassade till platsen kan behöva formuleras.

Kommunförvaltningen bedömer alternativ 1 som det lämpligaste alternativet
som är praktiskt att genomföra. Dels av kostnadsskäl och dels sett ur ett
rimligt tidsperspektiv. Alternativ 1 ger även en harmonisering gentemot
närliggande kommuner.
Ekonomi

Kostnader för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av
områdesbestämmelser beräknas till ca 100 000 kronor. Förvaltningen
föreslår att finansiering sker via kommunstyrelsens strategimedel för
verksamhetsåret 2020.
Folkhälsa
Justerandes sign
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö

Framtagandet av det strategiska dokumentet är viktigt för att möjliggöra ett
bygglov i dessa områden likväl som det säkerställer att det som byggs gör
minsta möjliga påverkan på miljö och omgivning. Oftast har val av färg
och form på huset större betydelse än kvadratmetertalet på huset.
Medborgarperspektiv

En harmonisering av bygglovsprocesserna i strandnära lägen gent emot
Hällefors kommuns kringliggande kommuner ger likvärdiga förutsättningar
för fastighetsägare.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att ta fram ett
strategiskt dokument som blir rådande i bygglovsprocesser i strandnära
läge.

-

Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att parallellt
påbörja processen att upphäva 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).

-

Det strategiska dokumentet ska antas i kommunfullmäktige i Hällefors
kommun innan områdesbestämmelserna ovan upphävs av
kommunfullmäktige i Hällefors kommun.

-

Finansiering för framtagande av strategiskt dokument samt upphävande av
områdesbestämmelser på maximalt 100 000 kronor sker genom
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2020.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vidare tillför nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kring
ärendegången i beslutsförslaget.
Vivianne Pettersson (M) och Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor kring
syftet med ett strategiskt dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om miljöhänsyn och utseende inte
Justerandes sign
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regleras vid bygglovsförfarandet, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vem som beslutar om det strategiska
dokumentet, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist samt kommunchef Tommy Henningsson.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om hur det ser ut i kommunerna
Filipstad och Ludvika som saknar områdesbestämmelser och strategiskt
dokument, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Margeurite Wase (C), Alf
Wikström (V) och Bella-Maria Kronman yttrar sig alla under ärendets
behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar på 5 minuters ajournering, vilket
bifalls vartefter förhandlingarna återupptas.
Kommunchef Tommy Henningsson och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen
kompletterar sina föredragningar.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig och ställer fråga om risk för VA-ansvar, vilket
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om möjlighet att vid ett senare tillfälle
ta fram ett strategiskt dokument, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att första beslutssatsen utgår, att
”parallellt” tas bort ur andra beslutsatsen och att tredje samt fjärde
beslutsatsen i förvaltningens förslag skrivs om så att bara de delar som avser
områdesbestämmelser finns kvar.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att påbörja
processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio områden: SörÄlgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön,
Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och
Älgviken (Halvtron).
Områdesbestämmelserna ovan ska upphävas av kommunfullmäktige i
Hällefors kommun.
Justerandes sign
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Finansiering för upphävande av områdesbestämmelser på maximalt 100 000
kronor sker genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret
2020.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M) att ”påbörja” i första beslutssatsen ändras till ”verkställa”, samt att arbetet
ska vara slutfört senast 31 maj.
Johan Stolpen (V) ansluter till Vivianne Petterssons (M) yrkande.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande Torrvarpen vilken besvaras av
ordförande Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Vivianne Petterssons (M) ändringsyrkanden vilket
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att verkställa
processen att upphäva nu gällande områdesbestämmelser i tio områden: SörÄlgen, Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön,
Örling, Gränssjön, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och
Älgviken (Halvtron). Arbetet ska vara slutfört senast 31 maj 2020.
Områdesbestämmelserna ovan ska upphävas av kommunfullmäktige i
Hällefors kommun.
Finansiering för upphävande av områdesbestämmelser på maximalt 100 000
kronor sker genom kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret
2020.
Exp till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 26

Strategi för turism och besöksnäring i Hällefors
kommun, dnr KS 20/00034
Beslutsunderlag

KS beslut 2017-11-28 Ansökan om regionala tillväxtmedel för förstudie/pilotstudie
rörande turistisk utvecklingspotential Hällefors kommun. § 280
Rapport förstudie december 2018
Näringslivsstrategi, daterad 2019-xx-xx
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019
KS 2019-01-29 § 16

Ärendet

Kommunförvaltningen fick 2019-01-29 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en
turiststrategi där försstudien om turistisk utvecklingspotential används som ett
underlag och att samarbetet kring arbetet med destinationsutveckling utvecklas.
Hällefors kommun är en del av Destination Bergslagen. Destinationsarbete är en
samverkan mellan följande kommuner, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och
Nora, arbetet drivs genom Tursam ekonomisk förening där medlemmarna idag består
av de 4 kommunerna.
Besöksnäringen är en uttalad nationell framtidsbransch, så även inom Hällefors
kommun flera företag inom den lokala besöksnäringen har en god lönsamhet och
tillväxt. Att besöksnäringen tillhör kommunens tillväxtbranscher bekräftas av
Bisnodes näringslivsanalys från december 2019.
För att kunna driva en offensiv gemensam turismutveckling i Destination Bergslagen
behövs en tydlig inriktning för det lokala turism och besöksnäringsarbetet i Hällefors
kommun.
Faktaunderlag och rapporter har hämtats från SKL, från förstudie gällande
turismutveckling i Hällefors kommun, 2018 och region Örebro läns nya Kulturplan.
Strategin har också kopplats till den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län.
Under hösten 2019 antog kommunstyrelsen en Näringslivsstrategi för Hällefors
kommun. Strategin för turism och besöksnäring är kopplad till Näringslivsstrategin
genom att besöksnäringen utgör en viktig del av näringslivet.
Utgångspunkter i framtagandet av strategin har varit att:
•
•
•
•
Justerandes sign

Strategin ska avse hela kommunorganisationen, inklusive kommunala bolag.
Strategin ska vara enkel att läsa och kommunicera kommunicera.
Strategin ska bidra till och möjliggöra utveckling av turism och
besöksnäring. Besöksnäringen består av företag men även av föreningar som
driver och utvecklar besöksnäring i Hällefors kommun.
När företag kan utvecklas och växa finns förutsättningar för att skapa nya
arbetstillfällen och skatteintäkter.
Utdragsbestyrkande
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Till strategin ska det kopplas en årlig handlingsplan som förvaltningen tar fram.
Syfte med strategin
Syftet med turism- och besöksnäringsstrategin är att stärka kommunens
attraktionskraft för besökare. Att genom att bygga attraktionsvärden göra fler
intresserade av att bo, leva och verka i Hällefors kommun. Utveckling inom
besöksnäringens ska vara hållbar och ge attraktiva upplevelser för besökare och
boende året om. Turismen ska vara en självklar del i kommunens planering och
verksamhet.
Effektmål
•
•
•
•

Antalet besökare ska fördelas jämnare över året
Omsättningen i besöksnäringen ska öka
Tillväxten inom besöksnäringen ska generera minst 10 nya arbetstillfällen
Antalet gästnätter ska öka med 10%

Strategins fokusområden ska vara:
•
•
•
•
•

Naturturism och outdoor upplevelser
Kulturturism
Gastronomi mat- och dryckeshantverk
Event och möten
Utveckling av kulturella och kreativa näringar

Strategiska utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Samverkan
Information, kommunikation och marknadsföring
Värdskap
Platsutveckling
Kompetensförsörjning

Ekonomi
För att möjliggöra strategin förutsätts att det årligen budgeteras för årliga
aktiviteter i kommunorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens
verksamhetsmål och den årliga verksamhetsplanen.
Folkhälsa
Strategins inriktning bidrar i hög grad direkt och indirekt till folkhälsan genom att
stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda utbildning på hemmaplan för att
matcha behovet av arbetskraft och kompetens och att det finns ett brett utbud av
arbetstillfällen inom kommunen.
Miljö
Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva och utveckla
En hållbar besöksnäring i Hällefors kommun.
Justerandes sign
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Medborgarperspektiv
Strategins prioriterade målområden har alla direkt och indirekt ett
medborgarperspektiv genom att stärka kommunens attraktionskraft, att erbjuda
utbildning och arbetstillfällen på hemmaplan. Förbättrad tillgänglighet,
information och kommunservice till och vid besöksmål ger ett mervärde för alla
medborgare.
Samverkan

Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och
redovisas för kommunstyrelsen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt.
Vivianne Pettersson (M), Bella-Maria Kronman (V), Alf Wikström (V) och
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig alla utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med
näringslivsrådet och redovisas för kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att formuleringen ”om än försvagat” ska
strykas gällande Grythyttan, samt att första punkten på sidan 5 ska strykas.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande boenden i mellanprislägen vilken
lämnas obesvarad.
Justerandes sign
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Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande omsättning som effektmål vilken
lämnas obesvarad.
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande strategins giltighetstid vilken besvaras
av kommunchef Tommy Henningsson.
Tobias Nygren (C), Johan Stolpen (V) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att
yrka.
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar på två minuters ajournering vilket beviljas.
Därefter återupptas förhandlingarna.
Lars-Göran Zetterlund (C) förtydligar den senare delen av sitt yrkande enligt
följande: ny formulering ska vara ”risken för att inte lyckas med att stärka
varumärket Grythyttan ytterligare”.
Katja Ollila yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer
därefter bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med de av LarsGöran Zetterlund (C) yrkade ändringarna vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att anta förslaget till turism och besöksnäringsstrategi för Hällefors kommun
med följande förändringar: skrivningen ”om än försvagat” gällande
Grythyttan stryks, samt första punkten sidan 5 ändras till ”risken för att inte
lyckas med att stärka varumärket Grythyttan ytterligare”.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med
näringslivsrådet och redovisas för kommunstyrelsen.
Exp till
Camilla Mc Quire

Justerandes sign
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§ 27

Yttrande över medborgarförslag om att göra
Hedlingsvägen till återvändsgata, dnr KS 17/00102
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2017-03-22
KF 2017-04-27 § 55
KS 2017-05-23 § 132
Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB2019-681, inkom
2019-12-23
Ärendet
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
att göra Hedlingsvägen till en återvändsgata. Förslagsställaren önskar stänga
av genomfarten på Hedlingsvägen för att minska den buskörning i trafiken
som förekommer i centrala Hällefors kvällar och helger.
Ärendet har skickats till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande.
I deras yttrande så ser de inte att en enkelriktning eller avstängning av
Hedlingsvägen som en lösning. Att stänga av en väg kommer endast att flytta
problem till angränsade vägar. Vidare lyfter samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att frågan i första hand är en polisiär angelägenhet.
Kommunförvaltningen delar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens bild.
Dessutom så utgör stängda vägar i samhället ett hinder för
blåljusverksamheten. Därför föreslår kommunförvaltningen ingen
enkelriktning eller avstängning av Hedlingsvägen. Däremot överlämnas
inkomna synpunkter och klagomål till polisen för fortsatta åtgärder, då frågan
ligger inom deras ansvarsområde.
Ekonomi

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

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av
Hedlingsvägen.
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till
polisen för fortsatta åtgärder.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--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.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av
Hedlingsvägen.
Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till
polisen för fortsatta åtgärder.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Cecilia Albertsson (M) yrkar på att Hedlingsvägen ska enkelriktas.
Ritha Sörling (V) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer allmänna utskottets förslag mot
Cecilia Albertssons (M) yrkande och finner att utskottets förslag vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
Inte gå vidare med förslaget att enkelrikta alternativt stänga av
Hedlingsvägen.
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Kommunförvaltningen lämnar över inkomna synpunkter och klagomål till
polisen för fortsatta åtgärder.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson och Ulrika Jonsson, båda (M),
till förmån för Cecilia Albertssons (M) yrkande.
Exp till
Mikael Pulkkinen
Förslagsställaren

Justerandes sign
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§ 28

Yttrande över medborgarförslag om handikapplatser vid
sport- och bowlinghall, dnr KS 19/00240
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2019-08-30
KF 2019-09-17 § 137
KS 2019-10-08 § 237
Ärendet
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
handikapparkering utanför sport- och bowlinghallen.
Medborgarförslaget bygger på att öka tillgängligheten till bowlinghall och
sporthall för den som är rörelsehindrad. För att göra detta så önskas
handikappsparkeringar närmast besöksentrén i sporthallen.
Enligt plan och bygglag så ska tillgängligheten tillgodoses, därför har
kommunförvaltningen i dialog med samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
åtgärdat detta med att markera två parkeringsplatser där det endast är tillåtet
att parkera om handikappstillstånd finns.
Ekonomi

Skyltningen är gjord av samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och detta
ingår i deras grunduppdrag, vilket innebär att förslaget inte inneburit några
utökade kostnader för kommunförvaltningen.
Folkhälsa

Tillgänglighet ökar människors fysiska och sociala hälsa.
Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen tillför.
Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig båda utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses med genomförd åtgärd som bifallet.
Exp till
Förslagsställaren

Justerandes sign
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§ 29

Yttrande över medborgarförslag om att skapa en
allaktivitetspark utomhus för alla åldrar, dnr KS
17/00105
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkom 2017-03-30
KF 2017-04-27 § 52
KS 2017-05-23 § 131
Yttrande
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om
att skapa en utomhus allaktivitetspark för alla åldrar. Hällefors kommun har
under 2018 renoverat lekparken vid Lindholmstorpet samt under 2019 uppfört
ett utegym vid Hurtigtorpet.
Det har ännu inte skett någon utvärdering av dessa objekt vilket bör göras
innan ytterligare investeringar görs i aktivitetsobjekt.
Ekonomi

Kommunförvaltningens förslag till beslut om att inte uppföra ytterligare en
aktivitetspark innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Folkhälsa

Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se
användningsfrekvens.
Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Justerandes sign
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Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Inte uppföra ytterligare en aktivitetspark.
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.
Exp till
Förslagsställaren
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§ 30

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

För att möjligöra en anslutning av resterande (uppskattat) ca: 400
fastigheter med fastboende måste i dagsläget en kombination av trådlös
teknik och fiber användas då avstånden mellan de återstående fastigheterna
kan vara väldigt långa. Om den beräkningsmodell används som generellt
brukas nationellt skulle kostnaden uppskattas till 15 -20 miljoner kr
beroende på olika förutsättningar och vilken teknik som används.
Då kommunen inte har några möjligheter att med egna medel ansvara för
att fiberstrukturen byggs ut till samtliga fastigheter i Hällefors, förlitar sig
kommunen på ett samarbete med marknaden och att statliga eller EU medel
tillförs. För att uppnå detta bevakar kommunen med representant de olika
forum som har medel och söker aktivt samt bevakar möjligheten till
samförläggningsprojekt med marknadens elleverantörer. För att uppnå
största möjliga effekt och inflytande kommer ett fortsatt arbete ske enligt
beskrivet ovan.
Folkhälsa

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

Vid förläggning av fiber grävs kanalisation ner enligt regelverk och
återfylls vilket ger minimal miljöpåverkan då detta oftast sker i befintliga
vägar. När det gäller mobilt är påverkan mestadels relaterad till radiotrafik.
Justerandes sign
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Om en mobil utbyggnad blir aktuell kommer fler master byggas vilket
regleras i bygglov.
Medborgarperspektiv

I motionen lyfts viken av att det finns samma möjligheter och
förutsättningar oavsett var i kommunen personer bor.
Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om en specifik fiberanslutning, vilket
delvis besvaras av Alf Wikström (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson kortfattat.
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Med ovanstående yttrande anses motionen besvarad.
Exp till
KF
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§ 31

Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL)
motion angående vård- och omsorgsboende i
Grythyttan, dnr KS 19/00086
Beslutsunderlag
Motionen inkom 2019-04-02
KF 2019-04-23 § 59
KS 2019-05-22 § 135
Yttrande
Det finns en efterfrågan av fler vård- och omsorgsboendeplatser och det är
viktigt att kunna erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för
äldre med god tillgänglighet och säkerhet.
Ett politiskt ställningstagande gällande ombyggnation enligt Länsgårdens
fastighet Gillershöjden har skett utifrån en tidigare utredning om ökat behov
av platser, Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun.
Hällefors kommun har beslutat att ingå ett 25-årigt hyresavtal med
Länsgården om 36 platser som förutsättning för att de ska bygga. I samband
med det avvecklas Nya Björkhaga som vård- och omsorgsboende. Totalt blir
det en ökning med tio platser i vård- och omsorgsboende i kommunen, från 84
till 94 boendeplatser. Därmed bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser
vara tillgodosett till och med 2039.
Länsgården är den ledande aktören inom förvaltning och utveckling av lokaler
samt boenden för särskilda behov i Region Örebro. Det innebär att där finns
kompetens, kontakter och erfarenhet och Länsgården bygger alltid i
anslutning till vårdcentraler. Genom beslutet att använda Länsgården säkras
förmodligen Hällefors vårdcentral inför framtiden. Närheten till vårdcentral,
resecentrum och kommersiell service i centrum är en fördel för boende och
anhöriga.
Ekonomi

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

Genom att erbjuda lämpligt boendealternativ främjas folkhälsan.
Justerandes sign
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Miljö

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

Länsgårdens fastighet Gillershöjdens lägenheter ligger centralt och i nära anslutning
till resecentrum, vilket underlättar för besökande från annan ort att använda sig av
lokaltrafik.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i
Grythyttan avslås.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V).
Tobias Nygren (C) yrkar att motionen ska bifallas.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande statistikunderlag vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande tillgängliga avdelningar på
Sörgården vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar överläggningen och ställer
förvaltningens förslag mot Tobias Nygrens (C) yrkande och finner att
förvaltningens förslag vinner bifall.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i
Grythyttan avslås.
Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M) till
förmån för Tobias Nygrens (C) yrkande.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen om en vidare utredning kring ett vård- och omsorgsboende i
Grythyttan avslås.
Mot beslutet reserverar sig Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M),
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Vivianne Pettersson (M).
Exp till
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§ 32

Internationaliseringsprojekt VST inom Erasmus+, dnr
KS 20/00024
Beslutsunderlag
Ärendet
Inom ramen för vuxenutbildningens och gymnasiesärskolans nätverk finns
sedan länge ett samarbete för en välfungerande och effektiv yrkes- och
vuxenutbildning i Region Örebro län.
I nätverket har identifierats en nytta med att utveckla det internationella
utbytet för att stärka yrkeselevernas ställning på arbetsmarknaden. Syftet med
att inkludera större delen av yrkesutbildningen i Örebro län i ett internationellt
Erasmus+ projekt, där Region Örebro län tar ansvar för koordinering, är att
påbörja ett långsiktigt engagemang inom internationell samverkan för
yrkesutbildningen och kompetensförsörjningen i Örebro län som ska gynna
organisationerna samt skolledare, lärare och elever.
Aktiviteterna bygger på det identifierade behovet av att fler elever har
möjligheter till anställning och egen försörjning efter avslutad utbildning.
Utifrån de två skolor i Portugal respektive Italien som utlovat att vara
mottagande organisationer är möjligheterna för att uppnå detta noggrant
undersökta.
Åtgärderna är uppdelade i aktiviteter för fyra centrala deltagargrupper:
rektorer, lärare och elever och elevassistenter. I projektet ska skolledare och
lärare jobbskugga sin motsvarande kollega i mottagande land. Eleverna ska
genomföra en praktikperiod i mottagande land. För Hällefors del är
elevassistenter inte aktuellt då detta bara avser gymnasiesärskolan.
Projektets genomförande bidrar till hela regionens kvalitetshöjning inom
områdena vuxenutbildning och gymnasiesärskola. För Hällefors del omfattas
bara området vuxenutbildning.
Projektet kommer att stärka utbildningssektorn via internationell samverkan
och de erfarenhetsutbyten.
Projektet ska vidare hitta metoder för tydligare koppling mellan SFI och
yrkesutbildning och APL-platser. Projektet syftar också till att ytterligare
identifiera företags och offentlig sektors efterfrågan på god och matchande
arbetskraft.
Ekonomi
Justerandes sign
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Hällefors kommuns insats i projektet består i arbetstid för skolledare och
lärare under jobbskuggning samt föreberedelsetid. Regionen söker medel
ur Erasmus+ vilket innebär att övriga kostnader, exempelvis resor och logi,
bekostas genom projektmedel och inte belastar Hällefors.
Vad som möjligen kan uppstå är vikariekostnader under den vecka lärarna
genomför jobbskuggning, men sannolikt kan detta lösas schematekniskt.
En viss summa finns också avsatt i projektet för vikarier.
Om projektfinansiering genom Erasmus+ inte beviljas, kommer projektet
inte att genomföras.
Folkhälsa

Projektet riktar sig till elever inom yrkesvux, där erfarenheten av att vistas i
andra europeiska länder är lägre än hos medborgarna i allmänhet. Projektet
bedöms stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden vilket är en
viktig faktor ur folkhälsoperspektiv.
Miljö

Resor kommer att genomföras med flyg vilket har negativ miljöpåverkan.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte identifierat några särskilda aspekter ur detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Hällefors kommun deltar som samarbetspartner i VST-projektet inom
Erasmus+.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun deltar som samarbetspartner i VST-projektet inom
Erasmus+.
--Justerandes sign
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föresrar Johan Stolpen (V)
kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Hällefors kommun deltar som samarbetspartner i VST-projektet inom
Erasmus+.

Justerandes sign
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§ 33

Antagning till Gymnasieskolan 2020, dnr KS 20/00031
Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800, 15 kap. Sveriges Riksdag
Gymnasieförordning (2010:2039) 7 kap. Sveriges Riksdag
Ärendet
Skollagen föreskriver att huvudmannen ska ansvara för antagningen till de
olika utbildningar som anordnas av huvudmannen i gymnasieskolan.
Uppdraget har tidigare varit delegerat till välfärdsutskottet, men måste 2020
hanteras av kommunstyrelsen, som varandes gymnasieskolans huvudman.
Kommunstyrelsen måste alltså välja representanter till att ingå i en
antagningsnämnd inför gymnasievalet 2020.
Förvaltningen föreslår att antagningsorganisationen ska bestå av två
representanter från majoriteten och en från oppositionen (tre personer).
Ekonomi

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag
Två politiker från majoriteten och en från oppositionen utses att fatta beslut
om antagning till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.
Välfärdsutskottet föreslår de tre representanterna till kommunstyrelsen.
---
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Under välfärdsutskottet nominerar ordförande Johan Stolpen (V) sig själv och
Kent Grängstedt (S).
Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv.
Ordförande Johan Stolpen ställer proposition på nomineringarna vilka bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M) utses att fatta
beslut om antagning till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M) utses att fatta
beslut om antagning till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.
Exp till
Greta Hidén
Valda
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§ 34

Val av ledamöter för Tursam i Bergslagen ekonomisk
förening, dnr KS 20/00035
Beslutsunderlag
Stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening.

Ärendet
Tursam i Bergslagen ekonomisk förening har reviderat sina stadgar vid
ordinarie föreningsstämma 2019. Till ordinarie föreningsstämma 2020 ska
enligt reviderade stadgar nya styrelseledamöter utses.
Citat ur Stadgar (reviderade 2019-05-03):
§ 13 Styrelse
Styrelsen ska bestå av en ordförande och 7, Styrelseledamöter. Varje medlem
ska utse en politisk representant och en tjänsteman från kommunledningen till
styrelsen. Därutöver utser varje medlem en suppleant. Styrelsen utser inom sig,
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare
som behövs. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennas ställe. Styrelseledamöter utses av medlemskommunerna för fyra år i
följd. För att styrelsen ska kunna vara beslutande krävs att minst en
representant från varje medlemskommun närvarar vid omröstning.

Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören till ordinarie styrelseledamöter och
näringslivsstrateg till suppleant i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening,
716453–1993
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören till ordinarie
styrelseledamöter och näringslivsstrateg till suppleant i Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening, 716453–1993

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson
(M) fråga gällande anledning till stadgeändringen vilken besvaras av
ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Justerandes sign
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Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören till ordinarie
styrelseledamöter och näringslivsstrateg till suppleant i Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening, 716453–1993

Exp till
Tommy Henningsson
Annalena Järnberg
Tursam
Efter ärendets avgörande utgår ordförande Annalena Järnberg (S) och
kommunchef Tommy Henningsson.
Johan Stolpen (V) inträder som ordförande och Ritha Sörling (V) inträder som
tjänstgörande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

35(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-03

§ 35

Utskottsinitiativ gällande utvärdering av verksamheten
boendestöd, dnr KS 20/00038
Ordförande Johan Stolpen (V) väcker följande initiativ och föredrar det.
Med anledning av politiskt beslut om införande av taxa, samt en
organisatorisk förändring i verksamheten, finns skäl för kommunstyrelsen att
särskilt följa upp verksamheten för att säkerställa kvalitén.
Förslag
Förvaltningen uppdras att utvärdera verksamheten boendestöd utifrån följande
frågeställningar och presentera det som ett faktaunderlag till
kommunstyrelsen.
- vilka kompetenser har vi i verksamheten; saknar vi något?
- hur jobbar verksamheten med individuella mål, planer och uppföljningar för
stödmottagarna?
- hur väl följs biståndsbesluten (i hur hög utsträckning får stödmottagarna det
som de betalar för)?
- hur ser verksamhetens samarbete med regionen ut?
- bedömer förvaltning utifrån ovanstående att det finns några
utvecklingsbehov i verksamheten? Hur planeras de att tillgodoses? Vilka
ekonomiska konsekvenser är kopplat till detta?
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga gällande reduceringar inom verksamheten vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren. Vivianne Pettersson (M) ställer följdfråga vilken
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Ann-Louise
Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna initiativet
vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen uppdras att utvärdera verksamheten boendestöd utifrån följande
frågeställningar och presentera det som ett faktaunderlag till
kommunstyrelsen.
- vilka kompetenser har vi i verksamheten; saknar vi något?
Justerandes sign
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- hur jobbar verksamheten med individuella mål, planer och uppföljningar för
stödmottagarna?
- hur väl följs biståndsbesluten (i hur hög utsträckning får stödmottagarna det
som de betalar för)?
- hur ser verksamhetens samarbete med regionen ut?
- bedömer förvaltning utifrån ovanstående att det finns några
utvecklingsbehov i verksamheten? Hur planeras de att tillgodoses? Vilka
ekonomiska konsekvenser är kopplat till detta?
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V) kortfattat.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om tidigare initiativ vilken besvaras
av ordförande Johan Stolpen (V).
Katja Ollila (V) yrkar bifall till välfärdsutskottets förslag med tillägg för att
återrapport ska ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på välfärdsutskottet
med Katja Ollilas (V) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen uppdras att utvärdera verksamheten boendestöd utifrån följande
frågeställningar och presentera det som ett faktaunderlag till
kommunstyrelsen.
- vilka kompetenser har vi i verksamheten; saknar vi något?
- hur jobbar verksamheten med individuella mål, planer och uppföljningar för
stödmottagarna?
- hur väl följs biståndsbesluten (i hur hög utsträckning får stödmottagarna det
som de betalar för)?
- hur ser verksamhetens samarbete med regionen ut?
- bedömer förvaltning utifrån ovanstående att det finns några
utvecklingsbehov i verksamheten? Hur planeras de att tillgodoses? Vilka
ekonomiska konsekvenser är kopplat till detta?
Återrapport ska ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Exp till
Ingrid Holmgren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

37(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-03

§ 36

Utskottsinitiativ gällande barnkonventionen och
kommunens barnrättsarbete, dnr KS 20/00037
Ordförande Johan Stolpen väcker följande initiativ och föredrar kring det.
Barnkonventionen är antagen som lag i Sverige från och med årsskiftet.
Barnkonventionen är sedan tidigare bekant för de verksamheter i kommunen
som arbetar specifikt med barn. Nytt är att alla kommunens verksamheter och
beslut ska beakta barnrättsperspektivet. För att det ska få genomslag krävs en
bred förankring i kommunens ledning.
”Det är regionens eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att
alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i
barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en övergripande policy för
hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska
utvärderas.” (barnombudsmannen.se)
Fullmäktige bör fatta ett beslut, genom en policy eller liknande, som
definierar strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet och
implementeringen av barnkonventionen.
Vi som kommun har ett stort ansvar, och viktig och intressant uppgift, i att
barns rättigheter synliggörs och att barns röster blir hörda.
Förslag
Förvaltningen uppdras att ta fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för
kommunens strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt
barnkonventionen.
--Ulrika Jonsson (M) yrkar på 3 minuters ajournering vilket beviljas varefter
förhandlingarna återupptas.
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till ordförandes initiativ.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna initiativet
vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Förvaltningen uppdras att ta fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för
kommunens strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt
barnkonventionen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) bifall till välfärdsutskottets förslag.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på välfärdsutskottets
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen uppdras att ta fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för
kommunens strategier, prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt
barnkonventionen.
Exp till
Tommy Henningsson
Efter ärendets avslut utgår Cecilia Albertsson (M) kl 16.20, Tobias Nygren
(C) inträder.
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§ 37

E-sportutbildning i Hällefors KS 19/00311
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen E-sportgymnasium, Rapport KS 19/00311
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-11-19, § 280.
Ärendet
Välfärdsutskottet lämnade från sammanträde 20 oktober ett utskottsinitiativ
angående e-sport vid gymnasieskolan. Kommunstyrelsen biföll på
sammanträde 19 november initiativet. Förvaltningen fick därmed i uppdrag att
utreda möjligheten att erbjuda e-sportsutbildning i Hällefors.
E-sport är en förkortning av "elektronisk sport" och ett samlingsnamn för alla
tävlingar som utförs i en virtuell miljö.
Det finns idag ett 40-tal skolor som erbjuder e-sport specifikt i sin
marknadsföring. I Örebro erbjuder t ex Grillska gymnasiet e-sport som profil
inom sin idrottsprofilering för elever som går el- och energiprogrammet eller
estetiska programmet. Profilen är i enlighet med reglerna för profiler
uppbyggd på samma sätt som vid Pihlskolan.
Det verkar ännu inte finnas några särskilda varianter mot e-sport. Det beror
troligen främst på att det helt enkelt inte funnits tid att utveckla kurser, ansöka
om varianter och få igång verksamhet.
Det är inte troligt att Pihlskolan skulle få en ansökan om särskild variant mot
e-sport godkänd. Som läget är just nu är det tveksamt om någon
gymnasieskola kan få en ansökan godkänd, främst för att en nationell
efterfrågan på e-sportare inte kan befästas.
På Pihlskolan finns idag möjlighet till idrottprofil. Det är mycket troligt att esport skulle kunna rymmas inom den, på samma sätt som andra sporter och
vid andra skolor.
Kommunen behöver fundera kring vad det är som behövs i kommunen och i
näringslivet. Kompetensförsörjning är ett hett ämne, och kommunen bör då
ställa sig frågan hur många e-sportare som behövs i kommunens näringsliv,
eller vilken typ av biprodukt av utbildningen som ska leda till
anställningsbarhet?
Det finns idag en blåljusprofil vid Pihlskolan. Profilen inrättades nyligen, och
väcker ett ökande intresse från elever även i andra kommuner. Det finns inom
blåljusprofilen möjlighet för skolan att nischa mot digital säkerhet. Redan
idag finns ämnet ”människans säkerhet” inom profilen, och ämnet med
Justerandes sign
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tillhörande kurser innefattar digitalisering, och kan troligen förstärkas mot
detta.
Det är också så att förvaltningen och skolan, även om det fanns motiv, inte
har kapacitet att med bibehållen kvalitet kunna utveckla blåljusprofilen, driva
idrottsprofil (med e-sport och mountainbike) utveckla restaurang- och
livsmedelsprogrammet mot föreslagna mål och dessutom ansöka om och
inrätta en särskild variant mot e-sport samtidigt.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att tillhandahålla esportutbildning i kommunen redan finns och kan utvecklas, dock inte genom
särskilda insatser på programnivå gentemot skolverket.
Rapporten lämnas till gymnasieskolan för vidare hantering.
Ekonomi

Att bedriva ett arbete för att skapa en särskild variant mot e-sport skulle
innebära avsevärda kostnader för Pihlskolan.
Folkhälsa

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

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

En fungerande gymnasieskola med ett väl underbyggt utbud av program
och inriktningar har positiv inverkan på invånarna.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

utskottsinitiativet anses med ovanstående rapportering
besvarat

--Under välfärdsutskottets behandling föredrar ordförande Johan Stolpen (V)
och utvecklingsstrateg Peter Wiker ärendet.
Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
Justerandes sign
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Utskottsinitiativet anses med ovanstående rapportering besvarat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson
(M), Fredrik Dahlberg (SD), Johan Stolpen (V), Katja Ollila (V), Ritha
Sörling (V), Lars-Göran Zetterlund (C) och Maja Loiske (V).
Johan Stolpen (V) yrkar på två minuters ajournering vilket bifalls. Därefter
återupptas förhandlingarna.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar överläggningen och tilläggsyrkar
att välfärdsutskottet ska uppdras att följa upp initiativets intentioner mot
gymnasieskolan.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag med
det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Utskottsinitiativet anses med ovanstående rapportering besvarat.
Välfärdsutskottet ska uppdras att följa upp initiativets intentioner mot
gymnasieskolan.
Exp till
VU
Tina Lanefjord

Justerandes sign
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§ 38

Tina Pirttijärvis (SD) motion om webbsända
fullmäktigemöten, dnr KS 19/00343
Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-14 § 8 rubricerade motion till
kommunstyrelsen för beredning.
Vivianne Pettersson (M) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning.
Fredrik Dahlberg (SD) ansluter till Vivianne Petterssons (M) yrkande.
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande tidigare motioner som behandlat frågan
vilken besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Tommy Henningsson
Malin Bergkvist
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§ 39

Vivianne Petterssons (M) motion om borttagande av
maxarea vid om-, ut- eller nybyggnation av fritidshus,
dnr KS 20/00011
Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-14 § 9 rubricerade motion till
kommunstyrelsen för beredning.
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska avskrivas med
hänvisning till dagens beslut om upphävande av områdesbestämmelser vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avskrivs.
Exp till
Vivianne Pettersson
Samhällsbyggnadsnämnden + bilaga.
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§ 40

Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder
och bolag, dnr KS 19/00033
Vivianne Pettersson (M) ger en kort återrapport från Hällefors Bostads AB.
Bolaget och styrelsen har varit på studieresa. En intresseanmälan gällande
nybyggnad av boenden kommer att skickas ut.
Katja Ollila (V) rapporterar från Bergslagens räddningstjänst. BRT kommer
att ingå i en större räddningsregion där flera räddningstjänster deltar. Syftet är
att ha en beredskap för större insatser där de enskilda räddningstjänsternas
resurser är otillräckliga. Lars-Göran Zetterlund (C) kompletterar
informationen.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 41

Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Inga remisser att rapportera.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 42

Kostnad Per Brukare (KPB), dnr KS 20/00030
Informationsunderlag
Ensolutions prognos av Äldreomsorg, Hällefors kommun 2019-2038
Ensolutions, slutpresentation KPB 2018, Individ och familj
Ensolutions, slutpresentaton KPB 2018, Äldreomsorg, funktionsnedsättning
Ärendet
Undertecknad har fått i uppdrag av välfärdsutskottets ordförande att redogöra
för verksamhetens användande av kostnad per brukare (KPB), Ensolution.
Omsorgen har sedan 2012 använt sig av KPB inom område, äldreomsorg, LSS,
psykisk funktionshinder, barn o unga, försörjningsstöd samt vuxna missbrukare.
Under våren samlas årlig statistik samt ekonomi in för leverans till Ensolution, som
därefter bearbetar insamlade filer. Controllern ansvarar för att leverera ekonomi
filer, systemansvariga levererar statistik från resp. område. Efter detta sker en
validering tillsammans med Ensolution av det inskickade materialet,
cheferna/systemansvariga validerar statistik, controllern validerar ekonomin. Efter
validering arbetar Ensolution med kalkylmodell. Ytterliggare validering av
kalkylmodellen sker då Ensolution träffar chefer samt controller. Efter den
valideringen arbetas det fram en slutpresentration som sedan presenteras för
samtliga under ett 3 timmars pass. Politiken har tidigare bjudits in, men avböjt. I
slutprestationen ingår insats och brukarmix analys, produktivitetsanalys,
konsumtionsanalys, resultatanalys, prognos samt förslag på fortsatt arbete för att nå
en optimal nivå. Planering för detta arbete sker via en projektplan.
Resultatet av KPB har används som underlag i Äldreplan, rapport vård- och
omsorgsboende samt av KPMG vid granskning av omsorgens verksamheter.
Krav på hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande
Det ställs allt högre krav på kommunens socialtjänst att verksamheten ska
bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet har
genomgått och genomgår stora förändringar. Åldrande befolkning, förändrade
målgrupper för personer med funktionsnedsättning, stora skillnader i
kommunernas utbud av insatser inom individ och familjeomsorg samt en
efterfrågan som ökar snabbare än utbudet.
Verksamhetsuppföljning ur ett brukar-/medborgarperspektiv
Kostnad per brukare beskriver verksamheten ur ett
brukar/medborgarperspektiv. Andra system exempelvis databasen Kolada,
RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) beskriver nyckeltal, ur ett
produktionsperspektiv och fokuserar främst på att följa upp olika
organisatoriska enheter eller delverksamheter. Ingen validering av levererat
materialet görs heller av ”experterna” i verksamheten dvs.
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verksamhetsansvariga chefer och ekonom. Vid jämförelse av resultat för år
2018 mellan KPB, Kolada och RKA (koll på äldreomsorgen) kan man se
skillnader på uträkningar vilket påverkar utfallet:
Brytpunkt:

KPB: 840 086 kr

RKA 949 912 kr

Kostnad/ hemtjänst timme: KPB: 549 kr

RKA: 937 kr

Kostnad/hemtjänstbrukare: KPB: 206 899

RKA: 467 948

Kostnad/brukare SÄBO

KPB: 556 564

RKA: 954 750

Beviljad htj tim/brukare

KPB: 31,41

RKA: 44,8

Individrelaterad uppföljning med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)
Metoden (KPB) baseras på SKL:s principer för KPB. All data kalkyleras och
sammanställs i en gemensam databas med hjälp av IT-verktyget CostPerform.
Resultatet blir en modell för individrelaterad uppföljning som utgår från
brukaren och följer vilken vård och omsorg som ges till olika målgrupper. Hur
ser vår insatsmix ut? Vilka grupper kräver stora resurser? Vilka är våra
ytterfall? Vad kännetecknar de brukare som är mest kostnadskrävande? Hur
ser utvecklingen ut för dessa individer? Vilket resultat skapar våra insatser?
Hur förhåller sig dessa till kostnaderna? Ju högre precisionen är i den
verksamhetsstatisk och de kostnadsmått som används, desto bättre är
förutsättningarna för att beslut som tas ska leda till en mer effektiv
verksamhet. Gemensamma termer och begrepp för uppföljningen av
socialtjänsten gör det enklare för kommunen att jämföra sin verksamhet mot
andra kommuner. Kostnad Per Brukare (KPB) skapar en bra struktur och
grund för hur statistik/verksamhet/kostnader hänger ihop, vilket underlättar
för leveransen av individstatistik till Socialstyrelsen. Utifrån erfarenheterna
med analyser i de olika kommunerna har en analysmodell utvecklats utifrån
fyra olika typer av analyser:
1.

Insats- och brukarmixanalys
Syftet är att undersöka om verksamheten valt mest kostnadseffektiv strategi för insatsmix i
förhållande till brukarnas behov. Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare kräver
stora resurser? Fler ytterfall än andra kommuner?

2.

Produktivitets analys
Syftet att jämföra verksamhetens produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k.
nyckeltalsjämförelse. Kostnader för insatserna per timma/dygn i förhållande till andra
kommuner? Vad beror detta på?
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3.

Konsumtionsanalys
Syftet är att jämföra kostnaden per invånare, dvs. relatera kostnaderna till både invånare och
brukare. Ger verksamheten mer/mindre insatser i kommun i förhållande till andra kommuner?
Hur ser medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller
på verksamhetens produktivitet?

4.

Resultatanalys
Kostnad per resultat. KPB kombinerat med resultat
Resultatet ger bättre förutsättningar att analysera både verksamhet, enhet samt
på individnivå, detta för att kunna arbeta mera kostnadseffektivt i förhållande
till budget och kvalité.
Resultat 2018
Resultat och rekommendationer för fortsatt arbete inom samtliga områden
redovisas i slutpresentationen som bifogas informationsärendet
Ekonomi

Konsultkostnad projektet KPB för socialchefens ansvarsområde förutom
arbetsmarknadsenheten år 2019 var 256,0 tkr vad avser:
17 arbetsdagar = 224,0 tkr
Teknisk drift, Cost perform = 32,0 tkr
Folkhälsa

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

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

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att beslut tas utifrån fakta som är
baserat på statistik/varsamhetsvalidering/ekonomivalidering.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske.
---
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren utförligt.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande inrapportering av statistik vilken
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Maja Loiske (V) ställer frågagällande hur underlagen används i verksamheten
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande tidigare års underlag vilken besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren och kanslichef Mathias Brandt.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kostnadsutvecklingen efter 2015
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande rekommendationerna från Ensolution
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg AnnLouise Eriksson.
Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 43

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2020, dnr KS 19/00211
Informationsunderlag
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2019
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2020
• Taxor och avgifter, ersättningar 2020
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).
Kommunfullmäktige tog den 2019-12-10 beslut om justering av taxa/avgifter
inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt prisbasbelopp och gav
kommunförvaltningen i uppdrag att återkoppla utfallet efter justering.
Ekonomi

I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2020.
Prisbasbeloppet för år 2019 var 46 500 kr
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr
Förbehållsbelopp
Boendeförhållande, ålder
Ensamboende
Sammanboende
60 år och under

2020 kr/mån
5339
4511
534

2019 Kr/mån
5249
4435
525

Ökning i kr
90
76
9

Maxtaxa
2020 kr/mån
2125

2019 kr/mån
2089

Ökning i Kr
36

Timtaxa för hemtjänst, boendestöd samt kommunal hälso- och sjukvård
Timmar
1
2
3
4
5
Justerandes sign
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6 tim och mer

2125 MAXTAXA

Folkhälsa

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

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

Information och samverkan kommer att ske innan beslut.
--Med detta har välfärdutskottet informerats. Informationen vidarebefordras till
kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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§ 44

Lönekartläggning 2019, dnr KS 20/00026
Informationsunderlag
Lönekartläggning 2019, Rapport för jämställda löner
Lönekartläggning 2019, Nyckeltal
Värderingsresultat 2019
Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 229 Aktiva åtgärder mot diskriminering
Kommunstyrelsen 2019-11-19 § 266 Lönestrategi 2020-2024 samt
lönepolitiska riktlinjer för 2020
Ärendet
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort en lönekartläggning och
löneanalys av 2019 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 82 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 100,6 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.
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 2019.
Ekonomi

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.
Folkhälsa

Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den
upplevda hälsan hos kommunens anställda.
Miljö

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

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

Information och samverkan har skett/kommer att ske i centrala
samverkansgruppen innan ärendet når kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om placering av
måltidspersonal i värderingsboxarna, vilket besvaras av HR-chef Ann
Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
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Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om lägsta samt högsta löner för
undersköterskor, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 45

Sammanställning 2019 års föreningsbidrag, dnr KS
20/00015
Informationsunderlag
Sammanställning föreningsbidrag 2019
Ärendet
Kultur- och fritidschef fattar på delegation beslut om föreningsbidrag för
offentliga arrangemang och aktivitetsbidrag. Bidragens syfte är att stimulera
föreningslivet att genomföra offentliga arrangemang och aktiviteter i
kommunen.
Under 2019 har 12 ansökningar om föreningsbidrag inkommit. 7 stycken
ansökte om aktivitetsbidraget och 5 stycken för offentliga arrangemang. 10
stycken beviljades bidrag (under 2018 beviljades 6 stycken bidrag). 2 stycken
fick avslag.
Ekonomi

Av de budgeterade 100 000 kr har 66 500 kr betalats ut i föreningsbidrag.
Folkhälsa

Kultur- och fritids aktiviteter och evenemang är positivt för folkhälsan
oavsett om du är publik, funktionär eller deltagare.
Miljö

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

Bidraget stöttar det ideella föreningslivets initiativ och engagemang
samtidigt som invånarna i Hällefors får ta del av de arrangemang och
aktiviteter som genomförs.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om alla som sökt bidrag finns med i
redovisningen, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Justerandes sign
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 46

Månadsrapport för kommunstyrelsen februari 2020, dnr
KS 20/00023
Ekonomichef Jessica Jansson har tillställt kommunstyrelsen ett underlag med
drift- och investeringsprognos för 2020, samt en uppföljning av
kommunstyrelsens interna åtgärdsplan 2019. Materialet har föredragits under
beredningstid.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 47

Delgivningsärenden
A) KSO Annalena Järnbergs brev till universitetsstyrelsen angående behov av
utredning av campus Grythyttan, dnr KS 20/00351
B) SKR: Meddelande från styrelsen nr 1-4 2020; cirkulär 20:05, 20:06
C) Polisen: Tillståndsbevis för Grythyttans vår- och höstmarknad
D) Revisorerna: Lekmannagranskning av Hällefors Bostads AB:s styrning
och uppföljning av hållbarhetsarbete
E) DO: Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier
F) Länsstyrelsen Örebro län: Geografisk utvidgning av naturreservatet
Dunderklintarna i Lekebergs och Örebro kommuner
G) Kommunförvaltningen: Samverkansprotokoll 2020-01-14
H) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Budget 2020 och
verksamhetsplan 2021-2022
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 48

Delegeringsbeslut, dnr KS 20/00020
A) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson enligt bilaga med
anmälningsdatum 2020-01-24
B) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 202001-31
C) Enhetschef Raija Sundin enligt bilaga med anmälningsdatum 2020-01-24
D) Enhetschef Astrid Berglund enligt bilaga med anmälningsdatum 2020-0129
E) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal om skolskjutsar 2020-07-01 – 2026-06-30
F) KSO Annalena Järnberg: Beslut om flaggning 16-17 oktober
G) Fastighetschef Jessica Nilsson enligt bilaga med anmälningsdatum 202002-07
H) Kommunchef Tommy Henningsson: Serviceavtal gällande hjärtstartare i
Hällefors kommun; projektavtal mellan Hällefors kommun och
Länsgården fastigheter AB, Gillershöjden 18:1; Verksamhetsövertagande
Hurtigtorpet
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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