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Datum

2022-02-15

Plats och tid

Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-15.20

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Revisor Marianne Andersson
Revisor Sture Beckman
Kommunchef Hans Åhnberg
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Christina Kuurne (S) och Ulrika Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret tisdag 22/2 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Susanne Grundström
Justerare
Christina Kuurne (S)

Ulrika Jonsson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-02-15

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-03-17
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Datum

2022-02-15

Beslutande
Annalena Järnberg
Johan Stolpen
Robert Örtlund
Fredrik Dahlberg
Allan Myrtenkvist
Lars-Göran Zetterlund
Katja Ollila
Vivianne Pettersson
Susanne Grundström, ordf.
Tina Pirttijärvi
Ritha Sörling
Håkan Bergström
Kjell Walegren
Per Karlsson
Margurite Wase
Uta Riedel
Maja Loiske
Johnny Dahlberg
Ulrika Jonsson
Peter Ström
Bella Kronman
Morteza Naderi
Tobias Nygren
Jacob Neerings
Gabriella Rönn Larsson
Gunilla Josefsson
Elisabeth Rådström Paavonen
Daniel Hagsten
Christina Kuurne
Saskia van der Zanden
Wilhelm Tham

Justerandes sign

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

---

Lotta Nässén (S)
--Madelene Jönsson (SD)

Christer Olken (S)

----Cecilia Albertsson (M)

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

2022-02-15

Ärenden under beredningstid
Revisorernas nyvalda ordförande Marianne Andersson presenterar sig kort.
Marianne är nominerad på moderaternas mandat, men är politiskt oberoende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§1

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde enligt följande:
Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och
ersättare 2022-02-04.
Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens digitala anslagstavla
2022-02-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Ledamöternas frågestund, dnr KS 22/00040
Kjell Walegren (GL) ställer fråga gällande kommunfullmäktiges tillfälliga
beredning för centrumutveckling (”centrumberedningen”) vilken besvaras av
ordförande Susanne Grundström (S) och beredningens ordförande Johan
Stolpen (V). Noteras att beredningen kommer att sammankallas inom kort.
--Wilhelm Tham (GL) ställer fråga gällande vilka som bjuds in till kommunens
företagarfrukostar vilken besvaras utförligt av kommunstyrelsens ordförande
Annalena Järnberg (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Allmänhetens frågestund, dnr KS 22/00041
Inga frågor ställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Alf Wikströms (V) avsägelse av uppdragen som ledamot
i kommunstyrelsen och ersättare i direktionen för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS
22/00011
Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Exp till
Alf Wikström
KS
Förbundet
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§6

Annalena Järnbergs (S) avsägelse av uppdraget som
ombud i stämma för Hällefors Bostads AB, dnr KS
21/00282
Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Exp till
Annalena Järnberg
BoAB
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§7

Ulrika Jonssons (M) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, dnr KS
22/00029
Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Exp till
Ulrika Jonsson
VB
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§8

Katja Ollilas (V) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen, dnr KS 22/00035
Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Exp till
Katja
KS
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§9

Håkan Bergströms (S) avsägelse av uppdraget som
ersättare i myndighetsnämnden för skola och omsorg,
dnr KS 22/00028
Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Exp till
Håkan
MN
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 10

Val av begravningsombud, dnr KS 21/00009
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Val av ny representant i region Örebro läns specifika
samverkansråd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning, dnr KS 21/00250
Valberedningens förslag

Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Hällefors.

Exp till
Ulrika Jonsson
Regionen
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 12

Val av ny ersättare för representant i region Örebro läns
specifika samverkansråd för kultur, dnr KS 21/00250
Valberedningens förslag

Uta Riedel (S), Sikfors 14, 712 93 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Uta Riedel (S), Sikfors 14, 712 93 Hällefors.

Exp till
Uta Riedel
Regionen
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 13

Val av ersättare i styrelsen för samordningsförbundet i
norra Örebro län, SOFINT, dnr KS 21/00251
Valberedningens förslag

Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors.

Exp till
Christina Kuurne
SOFINT
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

16(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-02-15

§ 14

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämma för
Hällefors Bostads AB, dnr KS 21/00251
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 15

Val av representant i region Örebro läns specifika
samverkansråd för social välfärd, vård och omsorg, dnr
KS 21/00251
Valberedningens förslag

Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors.

Exp till
Lotta Anderberg
Regionen
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 16

Val av personlig ersättare för Annalena Järnberg (S) i
Mälardalsrådet, dnr KS 21/00251
Valberedningens förslag

Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.

Exp till
Allan Myrtenkvist
Mälardalsrådet
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

19(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-02-15

§ 17

Val av ersättare för ombud vid föreningsstämma i
Kommuninvest ekonomisk förening, dnr KS 21/00251
Valberedningens förslag

Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.

Exp till
Allan Myrtenkvist
Kommuninvest
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 18

Val av ledamot tillika vice ordförande i
myndighetsnämnden för skola och omsorg, dnr KS
21/00259 och KS 21/00260
Valberedningens förslag

Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors.

Exp till
Håkan Bergström
MN
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 19

Val av vice ordförande i valberedningen, dnr KS
21/00262
Valberedningens förslag

Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan.
Kommunfullmäktiges beslut
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan.

Exp till
Ulrika Jonsson
VB
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-02-15

§ 20

Val av ombud vid bolagsstämma för Hällefors Bostads
AB, dnr KS 21/00282
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 21

Val av ledamot i kommunstyrelsen, dnr KS 22/00011
Valberedningens förslag

Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, 712 34 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, 712 34 Hällefors.

Exp till
Saskia van der Zanden
KS
Laila Sandberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 22

Val av ersättare i direktionen för
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS
22/00011
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 23

Val av styrelse för Hällefors Bostads AB
Valberedningens ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för det arbete som
pågått med att nominera ny styrelse för bostadsbolaget. I dagsläget finns inget
klart förslag och därför yrkar Allan Myrtenkvist (S) att inga val till styrelsen
ska förrättas idag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Inga val till styrelsen förrättas idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 24

Val av ersättare i myndighetsnämnden för skola och
omsorg, dnr KS 22/00028
Valberedningens förslag

Lotta Nässén (S), Knuthöjden 3, 712 93 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Lotta Nässén (S), Knuthöjden 3, 712 93 Hällefors.

Exp till
Lotta Nässén
MN
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 25

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, dnr
KS 22/00029
Valberedningens förslag

Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors.

Exp till
Vivianne Pettersson
KS
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 26

Val av ledamot i kommunstyrelsen, dnr KS 22/00035
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Nominering till uppdrag i Småkom, dnr KS 22/00042
Valberedningens förslag

Hällefors kommun lämnar inga nomineringar.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors kommun lämnar inga nomineringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 28

Medborgarförslag om att kommunen ska köpa lokal till
ungdomar som kör traktor eller bil, dnr KS 22/00002
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-01-04.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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2022-02-15

§ 29

Medborgarförslag om åtgärder vid
återvinningsstationer, dnr KS 22/00043
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-02-15.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 30

Vivianne Petterssons (M) motion om företagare i lokala
brottsförebyggande rådet BRÅ, dnr KS 22/00014
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-01-25
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 31

Interpellationsdebatt, Lars-Göran Zetterlunds (C)
interpellation om barnomsorg på landsbygden, dnr KS
19/00046
Lars-Göran Zetterlund (C) redogör för rubricerade interpellation och
kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för det
skriftliga svar som bilagts dagens handlingar.
Bella Kronman (V), Fredrik Dahlberg (SD) och Vivianne Pettersson (M)
yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningarna och
förklarar därefter interpellationsdebatten avslutad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

34(75)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-02-15

§ 32

Inomhusmiljö Formens hus, dnr KS 22/00031
Beslutsunderlag
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 1”, 2021-05-07
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 2”, 2021-08-17
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 2”, 2021-11-02
”Kostnadsberäkning Formens hus - utredning av inomhusmiljö”, 2022-01-11
”Kapitalkostnader planerat underhåll Formens hus 2022”, 2022-01-21
Ärendet
Efter att klagomål på inomhusmiljön i Formens hus framförts har en stor
utredning genomförts med syfte att komma till rätta med problemen. Arbetet
har skett systematiskt. Inledningsvis gjordes en rad prover såväl på luft, så
kallad screen air, som på byggmaterial. Då dessa prover inte visade några
avvikelser genomfördes en noggrann okulär besiktning av fastigheten. Några
skador som misstänktes orsaka symptomen uppmärksammades och
åtgärdades, men trots detta kvarstod symptomen hos personalen. En konsult
med sakkunskap inom området inomhusmiljö och ”Sjuka hus” engagerades då
i fallet.
Symptomen var, med några få undantag, koncentrerade till personer med
arbetsplats på det översta våningsplanet. Golvkonstruktionen är utformad på
samma sätt på alla våningsplan och bedömdes därför inte vara orsaken till
problemen. Prover på material i ytterväggar visade inga avvikelser.
Misstankarna riktades då mot yttertaket över kontorsutrymmena, det vill säga
de gamla byggnadskropparna, som heller inte var korrekt utfört då
konstruktionen inte var ventilerad. Blöt mineralull har dessutom visat sig vara
orsaken till en stor majoritet av alla fall med ”Sjuka hus”-symptom. Det finns
heller inga andra kända material i byggnaden som skulle kunna orsaka den här
typen av hälsoproblem.
För att verifiera misstankarna skapades ett övertryck i byggnaden med hjälp
av ventilationsanläggningen. Detta för att förhindra eventuell dålig luft från
takkonstruktionen att ta sig ner i vistelsezonen i huset. I och med denna åtgärd
minskade symptomen hos personalen vilket ytterligare stödde teorin om att
felkällan identifierats. Takkonstruktionen kompletterades med fungerande
luftning och frånluftsfläktar installerades i samtliga vindsutrymmen ovanför
kontorsutrymmena. Detta bedömdes vara en åtgärd som skulle fungera över
tid även om den definitiva lösningen skulle vara att så småningom byta all
isolering i takkonstruktionen.
Efter att frånluftsfläktarna på vindarna driftsattes förvärrades dock
personalens symptom. Konsulten drog då slutsatsen att problemen orsakas av
taket över den tillbyggda huskroppen. Vattenläckage har förekommit i
anslutning till i princip samtliga lanterniner. Isoleringen i takkonstruktionen
Justerandes sign
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har blivit blöt och avger skadliga emissioner eller partiklar. I och med
driftsättningen av frånluftsfläktarna på vindarna över de gamla huskropparna
ökade luftflödet från taket över tillbyggnaden, vilket bidrog till att symptomen
förvärrades.
Problemen kan inte åtgärdas med mindre än att den skadade isoleringen på
taket över den tillbyggda delen av huset byts. I samband med detta föreslås
lanterninerna sättas igen för att undanröja risken för framtida läckage samt för
att minska energiförbrukningen. För att ändå bibehålla husets karaktär behålls
själva kupolerna. Invändigt behöver artificiellt ljus ersätta dagsljusinsläppet
som försvinner med igensatta lanterniner. Ytterväggen på den tillbyggda
delen behöver åtgärdas på motsvarande sätt då läckage förekommit även där
på grund av undermålig takavvattning. Även isolering i taket över de gamla
byggnadskropparna behöver bytas liksom invändig isolering i tilluftkanalen i
ventilationen för att säkerställa att allt skadat material elimineras.
Ventilationsaggregaten i huset har i dagsläget en mycket liten
värmeåtervinning och huset förbrukar stora mängder energi per kvadratmeter.
För att åtgärda detta föreslås ventilationsaggregaten bytas ut till aggregat med
roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 85 %. Det skulle minska
energiförbrukningen med uppskattningsvis drygt 20 % motsvarande cirka 92
000 kWh per år.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Investering i nya ventilationsaggregat med en betydligt bättre
energiåtervinning än de som i dagsläget betjänar huset skulle ge ett lägre
energibehov i fastigheten motsvarande cirka 92 000 kWh/år och därmed en
lägre miljöpåverkan från byggnaden. I samband med att isolering i det
västra taket byts ökas även isoleringstjockleken med cirka 10 cm. Det
tillsammans med att lanterninerna sätts igen kommer att bidra till att
reducera energibehovet i fastigheten ytterligare.
Ekonomisk konsekvensanalys

En kalkyl har upprättats för de nödvändiga åtgärderna för inomhusmiljön.
Denna ger en investeringsutgift om totalt 7,2 mkr. Avskrivning och
internränta för denna investering uppgår till 315 tkr per år. Eftersom
kommunen behöver uppta lån för att finansiera utgiften ökar
räntekostnaderna med 72 tkr per år givet en räntesats på 1 %. Totalt ökar
driftkostnaderna med 387 tkr per år till följd av investeringen. Med
färdigställande per sista september blir effekten för 2022 cirka 97 tkr.
Åtgärderna kan genomföras med start i april och beräknas vara
färdigställda per sista september 2022. Under byggtiden behöver personal
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evakueras till andra lokaler. Bostadsbolagets lokaler på Kyllervägen 37
samt Bergslagsvägen 5 skulle fungera för ändamålet. Kostnad för dessa
under perioden mars – oktober uppgår till 839 tkr. Den totala
driftkostnadsökningen under 2022 till följd av åtgärderna uppgår således
till omkring 936 tkr .
Investeringsutgift för nya ventilationsaggregat med bättre energiprestanda
uppgår till cirka 1,2 mkr. Avskrivningar, internränta och ränta på lån för
denna del av investeringen uppgår till totalt 72 tkr per år. Hur stor effekt
ökad isolering och igensättning av lanterniner ger har dock inte beräknats.
Hänsyn har heller inte tagits till energiprisernas kostnadsutveckling. Det
innebär att uppgifter om kostnadsbesparing per år med anledning av
åtgärderna är redovisad i underkant. Den årliga kostnadsbesparingen för det
minskade energibehovet beräknas till cirka 125 tkr per år med dagens
energipriser. Nettobesparingen för investeringen uppgår alltså till cirka
53 tkr per. Under 2022 skulle nettobesparingen uppgå till drygt 13 tkr.
Facklig samverkan

Facklig samverkan äger rum den 7 februari 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

-

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering
ge kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna
åtgärder.

-

De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband
med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år
2022.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för
investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.

-

Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom
upptagning av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande kostnad för plåtbeläggning av
tak vilken lämnas obesvarad.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kommunstyrelsens
planeringsreserv vilken besvaras av Johan Stolpen (V).
Justerandes sign
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande konsultens ansvar för
uppgifterna i rapporterna vilken besvaras utförligt av kommunchef Hans
Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upphandlingsunderlag vilken
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Kjell Walegren (GL) ställer fråga gällande material på yttertaket vilken
besvaras utförligt av kommunchef Hans Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande material i takkonstruktionen
vilken lämnas obesvarad.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer
bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge
kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.
De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband
med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år
2022.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för investering
inom fastighetsförvaltningen år 2022.
Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning
av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Lars-Göran
Zetterlund (C) fråga gällande kostnad för plåtbeläggning av tak vilken
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att kostnadsförslag för
plåtbeläggning bör tas in i samband med upphandling. Till yttrandet ansluter
sig Kjell Walegren (GL), Fredrik Dahlberg (SD), Bella Kronman (V), Tobias
Nygren (C) och Cecilia Albertsson (M).
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande hur beräkningen är gjord vilken
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Justerandes sign
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Kommunchef Hans Åhnberg tillför sakupplysningar.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hantering av alternativa
upphandlingar och eventuellt förändrade driftskostnader vilken besvaras av
ordförande Susanne Grundström (S).
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer fråga gällande utökad budget utan
föregående beredning vilken delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg
och kanslichef Mathias Brandt.
Annalena Järnberg (S) yrkar att tilläggsbudgetering och lånetaket ska utökas
till 10 mkr.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar på 30 minuters ajournering vilket
bifalls, varefter förhandlingarna återupptas.
Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Lars-Göran Zetterlund (C) och
Fredrik Dahlberg (SD) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Gunilla Josefsson (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) förklarar att hon inte är beredd att ställa
förslag gällande vilken takbeläggning som ska upphandlas dels eftersom
frågan inte är beredd, dels för att det är en detalj- och verksamhetsfråga som
kommunfullmäktige inte ska ta ställning i. Däremot godkänns att ett särskilt
yttrande tas till protokollet.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag
med förändring i enlighet med Annalena Järnbergs (S) yrkande vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge
kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.
De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband
med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år
2022.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10,0 miljoner kronor för
investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.
Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning
av nya lån till högst 10,0 miljoner kronor.
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Exp till
Jessica Nilsson
Jessica Jansson
Hans Åhnberg
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§ 33

Översyn av politisk organisation för Hällefors kommun,
dnr KS 21/00080
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna i
fullmäktige under 2021 arbetat med en översyn av Hällefors kommuns
politiska organisation.
Arbetet har bedrivits med ambitionen att en organisation ska vara satt och
beslutad inför valet 2022. Genom att organisationen sätts inför ett val, är
tanken att den ska uppfattas som rättvis och legitim av både majoritet och
opposition, oavsett vilket utslaget i valet blir. En organisation som är tydlig
redan en bit in i valåret förväntas också underlätta för partierna i arbetet med
att nominera kandidater till olika uppdrag.
Diskussionerna har under året varit breda och omfattat bland annat
återinförande av en traditionell nämndorganisation, de olika presidiernas
roller, myndighetsnämndens roll och funktion och arvodesfrågor.
Vid de möten som har hållits har också de alternativa organisationsformer
som finns i form av bolag och kommunalförbund diskuterats. Eftersom
utredningar pågår gällande dessa just nu, så har gruppledarna valt att inte ta
ställning eller lämna förslag i dessa frågor.
Det finns bland partierna en förhållandevis bred samsyn kring att den
nuvarande nämndorganisationen i grunden ska bibehållas, även om ett antal
svagheter har identifierats och diskuterats.
För att stärka kommunstyrelsens utskott och göra utskottsuppdragen mer
attraktiva, uppmanar gruppledarna kommunstyrelsen att överväga en utökad
delegering till utskotten. Då förändringen av nämndorganisationen haft
avsedda effekter, bedöms det utgöra en liten risk att på detta sätt
”decentralisera” beslutsrätten.
Oppositionsrådet är en funktion som bedöms ha fungerat väl, och den föreslås
kvarstå oförändrad. Däremot föreslås att vice ordförande i kommunstyrelsen
får sitt arvode kopplat till just den funktionen och att vice ordförande tillika
ska vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare upplever att deras roll kan utvecklas. Till
mandatperioden 2022-2026 föreslås de därför fungera som en fast beredning
med ansvar för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
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Det finns anledning att se över arvodesbestämmelserna i samband med denna
revidering av organisationen. Gruppledarna föreslår att fullmäktige tillsätter
en tillfällig beredning med detta uppdrag. Beredningen ska arbeta skyndsamt
med sikte på att ett förslag finns lagt till fullmäktigesammanträdet 31 maj
2022. Förslaget ska inte vara fördyrande, däremot kan exempelvis
sammanträdesarvoden växlas mot fasta arvoden och vice versa.
Social konsekvensanalys

Genom att i god tid sätta en organisation som är brett förankrad, blir
rekrytering och nominering av förtroendevalda enklare. Förslaget är
framtaget i avsikt att ingen, oavsett socioekonomiska förutsättningar, ska
uppleva att det finns hinder för att åta sig ett förtroendeuppdrag i Hällefors
kommun.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Inget av de lagda förslagen bedöms innebära någon fördyring av
kommunens politiska verksamhet.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring vad som menas med utökad
delegering till utskotten, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
kommunfullmäktiges presidiums förslag på beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
--Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktiges
gruppledare – eller vid behov någon annan respektive parti utser - ska fungera
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som tillfällig beredning för arvodesbestämmelser. Sammankallande ska vara
fullmäktiges presidium.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag
med det egna tillägget vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
Gruppledarna eller annan person respektive parti utser ska utgöra tillfällig
fullmäktigeberedning med uppdrag att se över arvodesbestämmelserna
tillsätts. Fullmäktiges presidium är sammankallande. Återrapport med
beslutsförslag, som inte ska vara fördyrande, ska finnas till
kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.

Exp till
KS
Ann Karlsson
Gruppledarna
Presidiet
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§ 34

Revidering av kultur- och fritidspolicy för Hällefors
kommun, dnr KS 21/00280
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av Kultur- fritidspolicy för Hällefors kommun,
KF 2016-12-13 § 187
Ärendet
Syftet med Kultur- och fritidspolicyn är att skapa ett övergripande
styrdokument som är vägledande i alla kommunens verksamheter med frågor
som rör kultur- idrott och fritidsfrågor. Policyn ska också inspirera till
samarbeten såväl internt som externt, ökad delaktighet och en utveckling av
kultur- idrott och fritidsyttringar som bidrar till Hällefors – en attraktiv
kommun.
Målsättningen är att kultur- och fritidsfrågorna ingår i det
kommunövergripande arbetet och i de politiska prioriteringarna där kulturenidrotten och fritiden som lokaliseringsfaktor, samt betydelsen för god
livskvalitet, framhålls för boende, näringsliv och besökare. Kultur- idrott och
fritid är en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i
kommunen.
Policyn har arbetats fram med stöd av tidigare Kultur- och fritidspolicy, som
fortfarande är vägledande i många delar, och med flera olika aktörer inom
kultur- idrott och fritids området. Den centrala arbetsgruppen har bestått av
cheferna för kultur- och fritid, kulturskolan och biblioteket samt kommunens
representant i regionens politiska samverkansgrupp för kultur tillika
kommunfullmäktiges ordförande.
Övriga representanter/organisationer som medverkat med synpunkter är
Örebro Läns bildningsförbund, RF-SISU Örebro län, och kommunens
samordnare för finskt förvaltningsområde (nationella minoriteter och
minoritetsspråk). Även ansvarig chef för besöksnäringen har inkommit med
synpunkter.
Några exempel på de revideringar som gjorts:
- I de nationella styrdokumenten 2.1 har Agenda 2030 tillkommit och
statens mål med folkbildningen.
- Uppdateringar har gjorts i de olika regionala styrdokumenten 2.2
och av kommunens mål och visioner 2.3
- I kommunens olika riktlinjer och planer, 2.3, har minoritetspolicyn och
kultur i äldreomsorgen tillkommit
- Under 2.4, definierade områden, har ”exempel på olika prioriterade
områden” uppdaterats som etableringen av nya badhuset
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-

För att förutom kulturens betydelse även tydliggöra idrottens betydelse i
policyn har området ”Främja ett starkt föreningsliv för idrotten”
tillkommit
Social konsekvensanalys

En meningsfull, aktiv och varierad fritid med många föreningar och
mötesplatser för kultur-idrott och fritids upplevelser, är en framgångsfaktor
för ett hållbart samhälle och en attraktiv kommun att leva, bo, besöka och
verka i.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kultur- och fritidspolicyn bidrar bland annat till att sätta fokus på ett
område som inte är lagstadgat men som är av stor betydelse för många av
kommunens invånare och även besökare. Att utveckla mötesplatser, stödja
och uppmuntra evenemang samt olika upplevelser är en prioriteringsfråga
och kan medföra ekonomiska utmaningar på såväl kort- som lång sikt och
hanteras i den årliga budgetprocessen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och
fritidschef Kicki Johansson utförligt.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring tidigare lägre deltagandegrad bland
flickor och om det gått att se någon ökning här, vilket besvaras av kultur- och
fritidschef Kicki Johansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), Vivianne
Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S).
Kommunchef Hans Åhnberg och nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist tillför i formaliafrågor.
Cecilia Albertsson (M) önskar få med i protokollet att man bör ha med
jämställdhetsperspektivet övergripande och genusperspektivet, vilket
godkänns som en protokollsanteckning.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att gå igenom
policyn på föreningsrådet, vilket besvaras av kultur- och fritidschef Kicki
Johansson och kommunchef Hans Åhnberg.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att antagen kultur- och
fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att berörda aktörer ges
möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
Antagen kultur- och fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att
berörda aktörer ges möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Kjell Valegren
(GL) och ordförande Allan Myrtenkvist (S).
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför sakuppgifter.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
Antagen kultur- och fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att
berörda aktörer ges möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
--Justerandes sign
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
Antagen kultur- och fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att
berörda aktörer ges möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.

Exp till
Kicki Johansson
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§ 35

Taxor och avgifter Äldre- och funktionshinderomsorg
2022, dnr KS 22/00007
Beslutsunderlag
Meddelandeblad, uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2022
Ärendet
Förvaltningen ska årligen göra en översyn, prisjustering och eventuell revidering
av taxor och avgifter. För prisjustering används prisindex för kommunal
verksamhet, PKV, för samtliga indexreglerade taxor och avgifter. Maxtaxa för
vård- och omsorgsavgifter beräknas utifrån regeringens fastställda prisbasbelopp
och fastställs på nationell nivå. Maxtaxan för år 2022 är 2 170 kronor,
prisbasbeloppet höjs med 700:- vilket ger en ökning av taxan med 1,470%
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och
funktionshinder-omsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
knutna till prisbasbeloppet.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut tas i KS
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justera taxa/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justera taxa/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Justera taxa/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022.
Exp till
Daniel Åhnberg
Jessica Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2022, dnr KS 22/00008
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande bidragsår
under januari månad. I samband med det lämnas uppgift till kommunerna om
slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna för 2022 har presenterats.
Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i
förordningen.
Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2022 till den 31
december 2022. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år
2022 från 50 340 kronor till 52 410. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas
från 1 januari år 2022.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak*
3%
2%
1%

dock högst
1 572 kr
1 048 kr
524 kr

2%
1%
1%

1048 kr
524 kr
524 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka något.
Folkhälsa
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

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

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Kent
Grängstedt (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.

Exp till
Tina Lanefjord
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 37

Förslag till taxa för tillsyn av individuell mätning och
debitering, IMD , dnr KS 21/00281
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-12-15 §
185
Bilaga Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD 2022-0301
Ärendet
Enligt lag 2014:267 om energimätning i byggnader är det den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan – och byggområdet
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen
fullgörs. I Hällefors är den aktuella nämnden samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen.
Den 1 juli 2022 träder regler om individuell mätning och debitering, IMD i
kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet
som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för
flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller
väsentlig ändring av befintlig installation. Kravet på IMD är en följd av EU:s
direktiv om energieffektivisering.
Ekonomi

Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över IMD. Boverkets
föreskrifter innehåller metod för att beräkna lönsamhet och närmare
beskrivning av undantag. Det är viktigt att notera att kommunen får ta ut
avgift för byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om energimätning i
byggnader. Det skiljer mot byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och
bygglagen, som inte får avgiftsbeläggas. Förslag till timtaxa för tillsyn av
IMD är 980 kronor/timma i enlighet med övriga timtaxor.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet är i dagsläget inte
anpassad, resursmässigt, för att kunna omhänderta det nya tillsynsområdet.
Beslut om taxa för tillsynsområdet behöver fattas av samtliga fullmäktige
för att nämnden ska ha möjlighet att arbeta med tillsynsuppdraget,
alternativt att omprioriteringar görs av pågående tillsynsarbete.
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas.
Folkhälsa

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

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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta föreslagna taxeändringar i sin helhet.

-

Taxan börjar gälla från och med 2022-03-01

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V)
fråga om det är en ny taxa, vilket besvaras av nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagna taxeändringar i sin helhet.
Taxan börjar gälla från och med 2022-03-01
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta föreslagna taxeändringar i sin helhet.
Taxan börjar gälla från och med 2022-03-01

Exp till
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Förslag till ny taxa gällande planverksamhet, dnr KS
21/00268
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 §
151
Bilaga Taxa för planverksamhet
Ärendet
En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019 och började
gälla från 1 januari 2020. Taxan för planverksamheten har dock inte
reviderats sedan nya plan – och bygglagen trädde i kraft 2011.
Ekonomi

Det nya förslaget utgår precis som bygglovstaxan på att nedlagd tid
debiteras. I samband med planstart räknas uppskattad tidsåtgång fram,
utifrån planens komplexitet. Tiden multiplicerar med timtaxan och
genererar således plan-kostnaden.
En grundkostnad för samtliga planer tillkommer på 50 000 kronor. I taxan
för planverksamheten finns även aktualiserade kostnader för ansökan om
planbesked och ett ställningstagande att negativa planbesked endast ska
debiteras 60 procent av kostanden.
Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planavgift utgår från
de tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer sig inte från hur den i
dagsläget gällande taxan är uppbyggd.
Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på 980 kronor/
timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Timtaxan för planarkitekter har inte reviderats tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens övriga tjänstepersoners
timtaxa. För att bättre kunna anpassa verksamheten med rätt bemanning
behöver kostnadstäckningsgraden för planarkitekter höjas, vilken en
revidering av timtaxan bidrar till.
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas,
med justeringen att den antas att gälla från 1 mars 2022 istället.
Folkhälsa

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö

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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta föreslagen taxa för planverksamhet, med justeringen att den börjar gälla
från och med 2022-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagen taxa för planverksamhet, med justeringen att den börjar gälla
från och med 2022-03-01.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta föreslagen taxa för planverksamhet, med justeringen att den börjar gälla
från och med 2022-03-01.

Exp till
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Förslag till ny timtaxa gällande kart- och
mätverksamheten, dnr KS 21/00271
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 §
149
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt
kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det
möjlighet att finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 760 kronor
det ska jämföras med övrig verksamhet som har en timtaxa på 980 kronor.
Det går ej att fastslå när denna timtaxa fastställdes. Timtaxan för kart- och
mätverksamheten motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning som
genomförs och behöver därför justeras.
Ekonomi

Föreslagen förändring, från samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, av
avgifterna för kart- och mätverksamheten. Är följande:
• Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden bergslagens kart- och
mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 januari 2022.
• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje
kalenderår(avgiftsår) besluta om att höja timtaxan med den
procentsats för den prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före
avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/ timme.
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas,
med förändringen att taxan föreslås börja gälla från 2022-03-01.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarperspektiv

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Timtaxa för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och mätverksamhet
ska vara 815 kronor från den 1 mars 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår(avgiftsår)
besluta om att höja timtaxan med den procentsats för den prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/
timme.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund
(C) fråga om de måste anta taxejusteringarna, vilket delvis besvaras av
kommunchef Hans Åhnberg samt nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Timtaxa för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och mätverksamhet
ska vara 815 kronor från den 1 mars 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta om att höja timtaxan med den procentsats för den prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/
timme.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Timtaxa för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och mätverksamhet
ska vara 815 kronor från den 1 mars 2022.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta om att höja timtaxan med den procentsats för den prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/
timme.

Exp till
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign
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§ 40

Förslag till taxa gällande bygglov, nybyggnadskartor
och utstakning, dnr KS 21/00269
Beslutsunderlag
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 § 150
Bilaga taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ett förslag till taxa
för bygglov, framtagande av nybyggnadskartor, utstakning samt andra till
dem kopplade arbetsuppgifter. Taxan är kommunens medel för att ta betalt för
handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt planoch bygglagen, PBL.
Ekonomi

Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter. Bygglovstaxan har tidigare saknat skrivning kring
hur indexjustering ska ske. Detta är tillagt i taxan. Revidering är även gjord
kring ärendeavslut som tidigare var en timme och är nu justerat till 0,5
timma. Detta på grund av att en större del av processen är digitaliserad.
Taxan har utökats med att även innefatta nybyggnadskarta och utstakning.
Timtaxan för kart och mätningsingenjör har inte reviderats i samband med
att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny beräkning av
timtaxan har gjorts och förslaget är att timtaxan revideras från 760 kronor
till 815 kronor, enligt det nya underlaget.
Revideringen av timtaxan i kombination med den nya taxe-modellen
medför inte några större förändringar av avgifterna för kart- och
mätverksamheten. Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på
taxeändringar antas.
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm, med justeringen att
den börjar gälla från och med 2022-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm, med justeringen att
den börjar gälla från och med 2022-03-01.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm, med justeringen att
den börjar gälla från och med 2022-03-01.

Exp till
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och
Wilhelm Thams (GL) motion om lokalt omhändertagande
av Gyltboanläggningens lakvatten, dnr KS 20/00042
Beslutsunderlag
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion inkom
2020-02-17
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen direktionen
2020-06-12 § 46
Ärendet
Motionärerna önskar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att
lokalt omhänderta lakvatten vid Gyltbo återvinningsanläggning via biologisk
rening. Detta i syfte att minska energianvändningen och miljöpåverkan. År
2019 pumpades totalt 11000 kubikmeter lakvatten till avloppsreningsanläggningen Fjällbo till en total kostnad om 1 100 000 kronor.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har yttrat sig kring motionen och ser
positivt på förslaget. I utredningen bör ett antal delar ingå så som provtagning
av lakvatten, recipentvärdering, reningsmetoder, ekonomi och placering.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon djupare miljömässig
konsekvensanalys. Men det är troligt att det finns stor potential till både
stora energi- och miljövinster i förslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ser inte att utredning ryms inom
befintlig budget utan önskar tilläggsbudgetering på 100 000 -130 000
kronor för driften år 2022 om detta ska genomföras. Beroende på vilken
kostnad en annan typ av omhändertagande än dagens modell så finns det
potential till kort återbetalningstid. Förvaltningen föreslår att förbundet
lyfter behovet av medel i samband med kommunens budgetprocess för
verksamhetsåret 2023 till att genomföra en utredning.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid
Gyltbo återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess
2023.
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-

Med ovanstående anses motionen besvarad.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid Gyltbo
återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess 2023.
Med ovanstående anses motionen besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om formuleringen
”besvarad” istället för ”bifallen”, vilket besvaras av Johan Stolpen (V) och
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid Gyltbo
återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess 2023.
Med ovanstående anses motionen besvarad.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid Gyltbo
återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess 2023.
Med ovanstående anses motionen besvarad.

Exp till
Mikael Pulkkinen
Samhällsbyggnadsförbundet
Motionärerna
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§ 42

Fredrik Dahlbergs (SD) motion om discgolfbana, dnr KS
21/00249
Rubricerade motion remitterades 2021-11-30 § 160 av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Allan
Myrtenkvist (S) för förslaget och det uppdrag som finns kring
medborgarbudget för området Violen.
Katja Ollila (V) yrkar att motionen avslås.
Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till Katja Ollilas (V) yrkande.
Cecilia Albertsson (M) begär ajournering i fem minuter, vilket godkänns.
När sammanträdet återupptas yrkar Cecilia Albertsson (M) att motionen ska
anses besvarad med det arbete som pågår med medborgarbudget för området
Violen.
Madelene Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Madelene
Jönssons (SD) yrkande och finner att det avslås.
Därefter ställer ordförande Allan Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på Cecilia
Albertssons (M) och finner att det avslås.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer sedan bifall mot avslag på Katja
Ollilas (V) yrkande, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Fredrik Dahlberg
(SD) att motionen ska bifallas.
Katja Ollila (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Susanne Grundström (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Fredrik
Dahlbergs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag vinner
bifall.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg, Tina Pirttijärvi och Madelene
Jönsson, samtliga (SD), till förmån för Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande.

Exp till
Fredrik Dahlberg
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§ 43

Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per
2021-08-31, dnr KS 21/00230
Informationsunderlag
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2021-10-20 § 31
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2021-08-31
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021, daterat 2021-10-21
Ärendet
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2021-08-31.
Medlemskapet i Räddningsregion Bergslagen (RRB) har fallit ut mycket väl
för BRT. Fem personer från Bergslagens Räddningstjänst (BRT) arbetar i
olika befattningar inom RRB:s operativa ledningsorganisation. Inom snar
framtid blir det ytterligare en. Räddningsregionen har under tidig vår och
sommar arbetat hårt med att få till stånd en stark gemensam operativ
stabsfunktion i syfte med att kunna hantera framför allt skogsbränder.
Med anledning av deltagandet i RRB har förbundet förändrat sin
insatsledarorganisation. Förändringen har gjorts på prov sedan 1 juni 2020
och en permanent organisationsförändring beslutades från 1 juni 2021.
Utökningen med två brandmän pool på stationerna Kristinehamn och
Karlskoga har fallit väl ut och förutom minskade övertidskostnader så är
vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen, möjligheten att kunna
täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får
en ökad kvalitet.
Pandemin fortsätter att påverka även den uttryckande verksamheten.
Larmfrekvensen är något lägre än normalt och de olyckor som har
inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som före pandemin,
däremot har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas
in, skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en
kvalitetsförsämring för BRT.
En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska
bedrivas i förbundets samtliga medlemskommuner. Projektet med att
Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där
trygghetslarm finns placerade också gör en översiktlig kontroll av
brandskyddet är i gång.
Social konsekvensanalys
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för
verksamhetsåret 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för
verksamhetsåret 2021.
Ekonomisk konsekvensanalys

BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 3,1 miljoner kronor,
vilket är 3,0 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 1,0 miljoner
kronor bättre än föregående års delårsrapport. Detta beror främst på reavinster
för försäljning av anläggningstillgångar, lägre kostnader för inköp och lägre
personalkostnader då förbundet haft färre larm under perioden.
För helår 2021 prognostiserar BRT ett överskott på 0,3 miljoner kronor för de
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga,
Kristinehamn och Storfors.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Förbundsstab
Räddningstjänst
Skyddsavdelning
Larmcentral
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningen bedömer,
utifrån delårsrapporten, att måluppfyllelsen är god inom förbundet. Av
redovisningen framgår att samtliga tre finansiella mål prognostiseras att
uppfyllas och att samtliga av verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk
hushållning är uppfyllda utifrån delårsutfallet och den samlade prognosen för
året är att måluppfyllelsen kommer att vara god.
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-,
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader.
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 5,0 miljoner kronor i
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till
43,0 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 34 procent.
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg kortfattat.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen
vidarebefordras till kommunfullmäktige.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 44

Information om ärendehantering från slutenvården 2021,
dnr KS 22/00009
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden
hemma utifrån patientens behov.
281 respektive 267 ärenden från slutenvården hanterades under 2019 och
2020. Föregående år, 2021 hanterades 314 ärenden en ökning med 15% mot
året innan. Det har lett till en hög arbetsbelastning på omsorgens personal i
samtliga led för att möjliggöra en god planering för en säker hemgång.
Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar
till en vecka det innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats
som inneliggande på sjukhus när data inhämtades 2022-01-02, se
rödmarkerade siffror i bilagan.
Koordinatorn beskriver att det är ett hårt tryck på kommunen gällande att ta
”hem” patienter, sjukhusen snabbar på utskrivningsprocessen. Riskbedömning
har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen
av vårdplatser på sjukhusen. Minskningen av vårdplatser innebär att fler svårt
sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra platser på sjukhus, hälso- och
sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet runt men med reducerad
personal.
Social konsekvensanalys

Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning.
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad,
patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa
vårdgivare säkras.
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes
behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under
semestern. Sommaren liksom jul- och nyår är de största identifierade
riskområden som verksamheten har inom den kommunala hälso-och sjukvården.
Baspersonalen med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna
vikarier många gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den
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legitimerade personalen har minimibemanning och att inom kommunala
verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och
riskerna försvårar arbetet med säker vård.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612).
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som
utskrivningsklar.
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har
skett under 2021.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar Cecilia Albertsson (M)
sig utan att yrka.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige för information.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 45

Behov av vård- och omsorgsboende 2021, dnr KS
21/00165
Informationsunderlag
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende 2021
Ärendet
Under 2021 hade 52 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL,
vård och omsorgsboende. Av dessa individer har:
- 52 fått erbjudande om plats
- 46 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende
- 29 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende
- 2 individer bor / har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och
omsorgsboende
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats
- 1 individ avled på korttidsboende, hade beslut på vård- och omsorgsboende
Ej verkställda beslut enligt SoL

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen
sker efter varje kvartal. Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt
beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så
kallad återrapportering.
Under 2021 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att
rapportera till IVO.
Social konsekvensanalys

IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden. Personer som har
fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället avstå på grund av coronaviruset,
oftast med uppbackning från anhöriga. Det är framförallt anhöriga, men också enskilda
äldre som inte vill flytta på grund av smittspridning. Trenden från 2020 om att
hemtjänsttagare väljer att inte ansöka om särskilt boende upplevs kvarstå.
Det har inte funnit något behov av att upprätta en kohortavdelning. Kohortvård innebär att
när det finns bekräftad Covid-infektion hos flera patienter skapas lämpligtvis en kohort.
Det innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela på vårdrum, hygienutrymme
och personal. Dvs kohorten är isolerad i relation till övriga patienter, exempel på detta
Milan Covid-enhet i Grythyttan.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för sanktionsavgifter.
Under 2021 riskerade kommunen inga sanktionsavgifter.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson (M)
fråga gällande ökningen vilken besvaras av MA Ann-Louise Eriksson.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige för information.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 46

Delgivningsärenden
A) Länsstyrelsen Dalarnas län: Inspektionsprotokoll efter inspektion hos
Bergslagens överförmyndarnämnd
B) Förvaltningsrätten i Karlstad: Avvisande av överklagan av fullmäktiges
beslut om styrelse i BoAB
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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