
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(98) 

Datum  
2018-11-27  

 
Kommunstyrelsen   
 
Plats och tid Kommunledningskontoret, Pyramiden, kl. 10.00–11.50 samt 13.00–16.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Margeurite Vase (C) 
Ali Reza Haidari (S), från 13.00 

 

Övriga närvarande Tommy Henningsson, kommunchef 
Mikael Pulkkinen, del av möte, samhällstrateg 
Jessica Nilsson, del av möte, fastighetschef 
Jessica Jansson, del av möte, ekonomichef 
Kicki Johannson, del av möte, kultur- och fritidschef 
Kerstin Simberg, beredningstid om biblioteket 
Gabriela Kloth, del av möte, näringslivsstrateg 
Peter Wiker, del av möte, utvecklingsstrateg 
Kristina Nordling, nämndsekreterare 
Malin Bergkvist, nämnd- och utredningssekreterare 

 

Justerare Allan Myrtenkvist (S) och Fredrik Dahlberg (SD)  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret tisdag 4/12 2018 kl.16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 229-265 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Annalena Järnberg  
   
 Justerare 
 Allan Myrtenkvist Fredrik Dahlberg  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-27 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-05 Datum då anslaget tas ned 2018-12-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Torbjörn Saxin S Kent Grängstedt (S) 
 Thomas Lönn S  
 Maria Jansson Andersson GL  
 Christina Johansson M Vivianne Pettersson (M) 
 Per Karlsson M Kjell Valegren (GL) 
 Johan Stolpen V  
 Ritha Sörling V  
 Fredrik Dahlberg SD  
 Lars-Göran Zetterlund C  
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Ärenden under beredningstid 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar att beredningstidens ärende om 
VA-fond utgår idag. Vidare informerar ordförande om att det finns ett 
extraärende om detaljplanearbete för GC-väg och att beredningstiden istället 
ägnas åt detta ärende. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen redogör för bakgrunden till att ärendet 
behöver behandlas samt föredrar det. Föredragningen kompletteras av 
ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om förvaltningens bedömning av att 
genomföra ärendet under aktuell tidsperiod och politikens möjlighet att 
underlätta processen, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om alternativ dragning, vilket besvaras av 
samhällstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om dialog med region Örebro län, 
vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen.  
 
Allan Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Lars-Göran Zetterlund 
yttrar sig. 
 
--- 
 
Fastighetschef Jessica Nilsson föredrar kring hantering av lokalfrågor och i 
synnerhet ärendet om lokalförsörjningsplan som finns på kommunstyrelsens 
dagordning. Kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om såväl biblioteket som individ- och 
familjeomsorgen ryms i gamla kommunhuset, vilket delvis besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om paviljongen på Hällevi, vilket 
delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kostnader för externa 
hyror och övriga hyreskostnader, vilket delvis besvaras av Jessica Nilsson. 
 
Fredrik Dahlberg yttrar sig. 
 
--- 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar kring den utredning förvaltningen tagit 
fram kring Hällefors folkets hus och kommunchef Tommy Henningsson 
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tillför. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist förtydligar kring allmänna 
utskottets behandling av ärendet. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M) och Johan Stolpen (V) 
yttrar sig. 
 
--- 
 
Under kommunchef Tommy Henningssons information kring pågående 
processer informerar ekonomichef Jessica Jansson kring strategisk plan och 
budget. Ekonomichef Jessica Jansson förtydligar förvaltningens behandling 
av dokumentet och vad som avser politiska prioriteringar från den nya 
majoriteten.  
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om utökad ram, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson samt leder till yttranden från Vivianne 
Pettersson (M) och Ritha Sörling (V). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om IFO:s kostnader för s.k. ”social 
dumpning” och Kjell Valegren (GL) ställer fråga om minskade medel från 
Migrationsverket. Frågorna leder till en bred diskussion där ett flertal av de 
närvarande ledamöterna yttrar sig och ekonomichef Jessica Jansson besvarar 
fråga om medel från Migrationsverket. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring ett antal pågående 
processer inom förvaltningen. Nämligen familjecentral, konferens om rätt till 
heltid, oklart ekonomiskt läge i ärenden utifrån den oklara 
regeringssituationen, plattform för digitaliserad kommun, konstgränsplan, 
kris- och beredskapsövning SONJA, dialog med ÖLIF, uppdrag från 
ekonomiberedningen, dialoger med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
övertagande av lokalvården, infrastukturhandläggare samt jämställdhetsarbete 
i samverkan med folkhälsoteamet.  
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om konstgräsansökan till allmänna 
arvsfonden, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.  
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om processen i ärendet om att överta 
lokalvården, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.  Svar 
föranleder yttrande från Lars-Göran Zetterlund (C), Johan Stolpen (V), Allan 
Myrtenkvist (S) och ordförande Annalena Järnberg (S) och en bred diskussion 
om kommunalförbundets roll. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om krismejlista, vilket förvaltningen tar 
med sig. 
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Lars-Göran Zetterlund (C) uppmärksammar vikten av att information går ut 
till ledamöterna när möteshandlingarna uppdateras efter första publicering. 
 
Under kommunchef Tommy Henningssons information yttrar sig även Ritha 
Sörling (V), Annalena Järnberg (S). 
 
Efter punkten ajourneras mötet till 13.00, för lunch. 
 
--- 
 
Kommunchef Tommy Henningsson inleder och förklarar ärendets bakgrund 
och syftet med dagens beredningstid. Han betonar att ett beslutsärende om 
biblioteksverksamheten kommer till kommunstyrelsen i januari. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om vad som menas med att avtalet med 
entreprenören upphör, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson presenterar Kerstin Simberg, som har 
i uppdrag att skriva en utredning om biblioteksverksamheten, och inleder 
föredragningen. Kerstin Simberg föredrar sedan kring sitt uppdrag och 
redogör för exempel från sin rapport. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om erfarenheter från bibliotek som drivits på 
entreprenad och därefter återgått i kommunal regi, vilket delvis besvaras av 
Kerstin Simberg. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) och Ritha Sörling yttrar sig. 
 
--- 
 
Kommunchef Tommy Henningsson inleder kring turismstrategi samt 
informerar att det även i denna fråga kommer ett beslutsärende till 
kommunstyrelsen i januari.  
 
Näringslivsstrateg Gabriela Kloth föredrar kring ett strategiskt arbete med 
besöksnäringen och förstudie kring turistisk utvecklingspotential.  
 
Lars- Göran Zetterlund (C) ställer fråga om internationell marknadsföring, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson som även tillför 
kring förstudien. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Kjell Valegren (GL) och Lars-Göran Zetterlund (C) 
yttrar sig. 
 
Efter beredningstidens slut ajourneras mötet i cirka 15 minuter.  
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§ 229 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 230 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att ärendet Vård- och 
omsorgsboende i Hällefors kommun finns upptagen två gånger på 
dagordningen och att ärendepunkt 35 därför utgår. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett extraärende om 
detaljplanearbete för GC-väg Hällefors Grythyttan läggs till dagordningen, 
vilket bifalls. 
 
Med ovanstående förändringar fastställs dagordningen. 
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§ 231 
Lokalförsörjningsplan för 2019-2028 dnr KS 18/00244, 
samt utskottsinitiativ om utredning av ändamålsenliga 
och samordnade lokaler för trygghetsboendet, samt 
måltidsituationen på Sörgården i Grythyttan, dnr KS 
18/00244 respektive 18/00210 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-24 § 48 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun daterad 2018-10-15 
 
Ärendet 
Kommunens nu gällande lokalförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 
i april. Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument som bland annat 
syftar till att optimera användandet av kommunens ekonomiska resurser och 
på så sätt bidra till en god ekonomisk hushållning. Kommunförvaltningen har 
under en längre tid arbetat med flera olika processer, som berör lokaler i 
någon mån, utan tydlig riktning. Förvaltningen ser därför ett behov av 
revidering av befintlig plan och att uppdrag kopplade till lokalbeståndet 
förtydligas och konkretiseras.  
 
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens 
verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för 
kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga 
kommunnyttan uppnås.  
 

Ekonomi 
Kommunens kostnader för outnyttjade lokaler uppgår i dagsläget till 
omkring 1,7 mkr per år, vilket inte är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. Flera av de åtgärder som föreslås i planen innebär kostnader 
eller utgifter av engångskaraktär men är nödvändiga för att sänka 
kommunens framtida driftkostnader. Förvaltningen föreslår att ett antal 
utredningsuppdrag genomförs av förvaltningen för att kunna definiera 
framtida driftkostnader som de olika förslagen genererar. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljö 
Optimering av lokalutnyttjande innebär inte bara positiva effekter för 
kommunens ekonomi. Även miljön gynnas då energiåtgång kan minimeras. 
  
Medborgarperspektiv 
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Lokaler som används i kommunala verksamheter påverkar medborgarna 
och deras upplevelse av verksamheternas kvalitet som helhet. Det är därför 
av vikt att belysa medborgarperspektivet vid alla typer av 
lokalförändringar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 

2019-2028. Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av 
möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter, som idag 
bedrivs i externa lokaler, i gamla kommunhuset. I utredningen ska såväl 
ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter belysas. Utredningen 
finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med 
maximalt 300 000 kronor. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram 

för platsen där Godtemplargården idag är placerad. 
Gestaltningsprogrammet ska tillsammans med en ekonomisk kalkyl för 
genomförande presenteras för kommunstyrelsen senast i april 2019. 
Kostnader för utredningen finansieras kommunstyrelsens strategimedel år 
2019 med maximalt 50 000 kronor.    

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering för 

utveckling av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen finansieras 
med fastighetsenhetens medel för planerat underhåll för år 2019. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet utreda gata- parkverksamhetens långsiktiga 
lokalbehov i Hällefors. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen 
i samband med nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.   

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 

samutnyttjande av dusch- och omklädningsrum i ishallen samt, om det 
bedöms möjligt, upprätta en kalkyl för rivning av delar av 
sanitetsbyggnaden på Hällevi samt renovering av dusch- och 
omklädningsrummen i ishallen Kalkylen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i februari 2019. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt utifrån en Powerpoint presentation som distribueras 
till ledamöter och ersättare. Kommunchef Tommy Henningsson kompletterar 
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föredragningen. 
 
Ordförande Christina Johannson (M) ställer fråga om nyligen gjorda 
investeringar i Godtemplargården påverkat fastighetens bokförda värde, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om alternativ till rivning av 
Godtemplargården och utredning av dessa alternativ, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga kring hur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen själva ser på sin lokal och sitt 
lokalbehov i Hällefors, vilket delvis besvaras av Allan Myrtenkvist (S) och 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Christina Johannson (M) ställer fråga om avtalet med 
biblioteksverksamhet i externa lokaler, vilket besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om vilka lokaler som avses när individ- 
och familjeomsorgens verksamhet berörs, vilket besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ritha Sörling (V), Allan Myrtenkvist (S) 
och ordförande Christina Johansson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Anta förliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 

2019-2028. Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av 
möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter, som idag 
bedrivs i externa lokaler, i gamla kommunhuset. I utredningen ska såväl 
ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter belysas. Utredningen 
finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med 
maximalt 300 000 kronor. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram 

för platsen där Godtemplargården idag är placerad. 
Gestaltningsprogrammet ska tillsammans med en ekonomisk kalkyl för 
genomförande presenteras för kommunstyrelsen senast i april 2019. 
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Kostnader för utredningen finansieras kommunstyrelsens strategimedel år 
2019 med maximalt 50 000 kronor.    

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering för 

utveckling av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen finansieras 
med fastighetsenhetens medel för planerat underhåll för år 2019. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet utreda gata- parkverksamhetens långsiktiga 
lokalbehov i Hällefors. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen 
i samband med nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.   

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 

samutnyttjande av dusch- och omklädningsrum i ishallen samt, om det 
bedöms möjligt, upprätta en kalkyl för rivning av delar av 
sanitetsbyggnaden på Hällevi samt renovering av dusch- och 
omklädningsrummen i ishallen Kalkylen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i februari 2019. 

 
--- 
 
Ordförande Christina Johansson (M) inleder med att redovisa för ärendets 
gång och överlämnar sedan ordet till socialchef Ingrid Holmgren som föredrar 
ärendet muntligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) nämner att frågan om matlådor för de äldre på 
Sörgården i Grythyttan även togs upp på bildningsutskottets möte och yrkar 
att ärendet lyfts upp till beslut. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga angående att ärendet tas i samband med 
lokalförsörjningsplanen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga angående ombyggnation av Fyrklövern 
och att beslut behöver tas omgående, vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren. 
   
Ordförande Christina Johansson (M) uttrycker sig angående att ärendet först 
låg som ett beslutsärende och sedan blev ett informationsärende, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar att allmänna utskottet har 
antagit lokalförsörjningsplanen som är ett levande dokument och att 
Sörgården ingår i den planen. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(98) 

Datum  
2018-11-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande Christina Johansson (M) nämner att omsorgsutskottet har väntat 
länge avseende Grythyttan och yrkar att ärendet ska skickas vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om lokalförsörjningsplanen som 
planeringsdokument och ärendet avseende underlag, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Christina Johansson (M) uttrycker sig angående utskottets roll i att bereda 
ärenden för kommunstyrelsen och behov för påskyndad hantering. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om hur budgeten för 2019 påverkas, vilket 
besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att beslut tas om att processen ska påskyndas 
avseende Sörgården i enlighet med föredragningen och att det tas med i 
budgetarbetet inför 2019. 
 
Torbjörn Saxin (S) uttrycker att åtgärder avseende Sörgårdens kök och 
sanitetsutrymmen har diskuterats i flera år utan att något har hänt. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att det i beslutet står med att planering och 
genomförande igångsätts och tas med i budgetprocessen för 2019. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar att omsorgsutskottet 
beslutar föreslå kommunstyrelsen:  
 
- att som en del av lokalförsörjningsplanen skyndsamt påbörja 

planeringsprocessen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, 
samt måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan.  

 
- att processen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 

måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, tas med i budgetarbetet 
inför 2019.  

 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 
- att som en del av lokalförsörjningsplanen skyndsamt påbörja 

planeringsprocessen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, 
samt måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan.  

 
- att processen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 

måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, tas med i budgetarbetet 
inför 2019.  
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--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Annalena 
Järnberg (S) för allmänna utskottets förslag till beslut. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om beslutsordning utifrån att omsorgsutskottet 
lämnat ett förslag på tillägg i ärendet, vilket besvaras av ordförande Annalena 
Järnberg (S), nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och 
kommunchef Tommy Henningsson.  
 
Maria Jansson Andersson (GL) ställer fråga om möjligheten till snabbare 
hantering av matsituationen, vilket besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottet samt omsorgsutskottets förslag till beslut, vilka båda bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av 
möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter, som idag bedrivs i 
externa lokaler, i gamla kommunhuset. I utredningen ska såväl ekonomiska 
som verksamhetsmässiga aspekter belysas. Utredningen finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med maximalt 300 000 kronor. 
Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2019.  
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram för 
platsen där Godtemplargården idag är placerad. Gestaltningsprogrammet ska 
tillsammans med en ekonomisk kalkyl för genomförande presenteras för 
kommunstyrelsen senast i april 2019. Kostnader för utredningen finansieras 
kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med maximalt 50 000 kronor.    
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering för 
utveckling av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen finansieras med 
fastighetsenhetens medel för planerat underhåll för år 2019. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförbundet utreda gata- parkverksamhetens långsiktiga 
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lokalbehov i Hällefors. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen i 
samband med nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.   
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
samutnyttjande av dusch- och omklädningsrum i ishallen samt, om det 
bedöms möjligt, upprätta en kalkyl för rivning av delar av sanitetsbyggnaden 
på Hällevi samt renovering av dusch- och omklädningsrummen i ishallen 
Kalkylen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i februari 2019. 
 
att processen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 
måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, tas med i budgetarbetet inför 
2019.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 
2019-2028. Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 
att som en del av lokalförsörjningsplanen skyndsamt påbörja 
planeringsprocessen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 
måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan.  
 
 
Exp till 
Jessica Nilsson 
Ingrid Holmgren 
Jessica Jansson 
Tommy Henningsson 
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§ 232 
Rapport Folkets Hus Hällefors, dnr KS 18/00238 
 
Informationsunderlag 
Rapport Folkets hus Hällefors, daterad 2018-06-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande Folkets hus i 
Hällefors för att ge en faktamässig bild över hur stor kostnad kommunen har 
till Föreningen Folkets Hus i Hällefors samt skulder föreningen har till 
kommunen som inte regleras. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen sammantaget har en 
kostnad på 2,5 miljoner kronor för hyra och driftbidrag till föreningen. 
Dessutom har föreningen ett amorterings- och räntefritt lån till kommunen på 
totalt 12,3 miljoner där föreningens tillgångvärde för fastigheten enbart 
uppgår till 11,8 miljoner kronor.  
 
Enligt tillägg till revisionsberättelse 2014 framkommer att föreningens 
negativa balans mellan anläggningstillgångarnas värde och belåningen är ett 
problem för kommunen och att det även leder till en gradvis försämrad 
balansräkning för föreningens del.   
 
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. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson och 
fastighetschef Jessica Nilsson tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Christina Johansson (M) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionerna och yrkar 
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att ärendet lyfts till ett beslutsärende, vilket godkänns av samtliga närvarande. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att kommunförvaltningen får i 
uppdrag att påbörja en dialog i samråd med föreningen för att hitta en 
långsiktig lösning som gagnar båda parter. 
 
Under ärendets behandling påtalar ordförande Christina Johansson (M) att 
Älvestorps bygdegård inte längre finns kvar och Allan Myrtenkvist (S) påtalar 
ett antal skrivfel i rapporten. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att 
dessa revideras, vilket bifalls. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på sitt 
första yrkande vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottets beslut 
 
Påtalat faktafel och uppmärksammade stavfel i rapporten revideras. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att påbörja en dialog i samråd med 
föreningen för att hitta en långsiktig lösning som gagnar båda parter. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att påbörja en dialog i samråd med 
föreningen för att hitta en långsiktig lösning som gagnar båda parter. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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§ 233 
Utredning av förutsättningarna för namnbyte från 
Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans kommun, 
dnr KS 16/00257 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-
Grythyttans kommun, dnr KS 13/00199 
KS 2017-06-20 § 154 
Utredning av namnbyte 
 
Ärendet 
Under 2013 inkom ett medborgarförslag med innebörden att kommunen borde 
överväga ett namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans 
kommun, vilket kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att 
utreda. 2017-06-20 § 154 förnyades och förtydligade kommunstyrelsen detta 
uppdrag i samband med behandlingen av ärende om turistbyråtjänster 
besöksnäring i Hällefors kommun. 
 
Kommunförvaltningen har sammanställt en utredning kring namnbyte av 
kommunen, med fokus på ärende- och beslutsgång och ekonomi. Det finns 
anledning att betona att effekterna av ett namnbyte är mycket svåra att 
förutspå, varför det politiska momentet och den politiska viljan är avgörande 
faktorer för ställningstagandet. 
 
Förvaltningen föreslår att processen tar sin början i ett förankringsarbete i de 
lokala partiavdelningarna. 
 

Ekonomi 
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av ett namnbyte. I 
ett första skede handlar det om en tämligen omfattande administration i 
samband med utredning och ansökan, något som till största delen borde 
kunna göras med befintliga resurser. I vissa delar kan behov finnas av att ta 
extern hjälp.  
 
Ärendet kan också föra med sig sekundära kostnader för 
medborgardialoger och i förlängningen eventuella krav på folkomröstning 
vilket har genomförts två gånger i Ljusnarsbergs kommun. De 
folkomröstningar som på senare tid genomförts i Sverige har kostat mellan 
ca 160-550 tkr beroende på om de förlagts i samband med annat val eller 
inte. 
 
Om ett namnbyte genomförs innebär detta direkta kostnader för exempelvis 
omskyltning av verksamhetslokaler, fordon och annat vilket 
kommunförvaltningen uppskattar till ca 400 tkr. Utöver det handlar det om 
ambitionsnivå: ska allt befintligt material (till exempel kontorsmaterial) 
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bytas ut eller kan det fasas ut succesivt? Överväganden av den typen 
påverkar i hög grad kostnaden. 
 
De vinster som kan förväntas av ett namnbyte är mycket svåra att bedöma. 
Genom Grythyttans starka namn, är det troligt att kommunen blir lättare att 
placera geografiskt och mentalt vilket skulle utgöra en fördel då det gäller 
att attrahera företagare, arbetskraft, turister och andra. Det skulle också 
innebära en förbättrad möjlighet för kommunens företagare att profilera sig 
genom namnet. 
 
Vidare kan det förväntas att namnbyte, eftersom det är en så ovanlig 
händelse, skulle innebära en medial uppmärksamhet som vore gynnsam för 
kommunen. Sett i marknadsföringsvärde, skulle detta sannolikt vara 
betydande, men är svårt att sätta en siffra på. 
 
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 
Ett namnbyte är en fråga som sannolikt berör medborgarna i hög grad. I 
någon mån kan frågan beredas genom fakta och mer eller mindre sannolika 
antaganden, men i ännu högre grad handlar frågan om namn om känslor, 
traditioner, identifikation och åsikter. Av den anledningen är det av största 
vikt att ordentlig medborgardialog förs i ett tidigt skede. 
 
Ett brett folkligt stöd minskar också sannolikheten för överklaganden och 
folkinitiativ. Det är också en styrka i ansökan att kunna påvisa att det finns 
ett grundmurat stöd för namnbyte. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Frågan om namnbyte remitteras till kommunfullmäktiges partier för 
synpunkter. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidsperspektiv för partiernas remisstid, 
vilket föranleder en bred diskussion bland samtliga närvarande 
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utskottsledamöter och kompletterande information från kommunchef Tommy 
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och 
tilläggsyrkar att ärendet återkommer till kommunstyrelsen i maj 2019 efter 
genomförd partiremiss. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Frågan om namnbyte remitteras till kommunfullmäktiges partier för 
synpunkter. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i maj 2019 efter genomförd 
partiremiss. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om sista svarsdag för partierna för att ärendet 
ska kunna behandlas på kommunstyrelsen i maj 2019, vilket delvis besvaras 
av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att sista svarsdag ska framgå i 
utskick till partierna. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut med sitt eget tilläggsyrkande vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Frågan om namnbyte remitteras till kommunfullmäktiges partier för 
synpunkter. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i maj 2019 efter genomförd 
partiremiss. 
 
Sista svarsdag ska framgå i utskick till partierna. 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktiges partier 
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Kommunfullmäktige 
Mathias Brandt 
Malin Bergkvist 
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§ 234 
Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets 
och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, dnr KS 
18/00248 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 18:33 från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Ärendet 
Den 20 september 2018 träffade Sveriges Kommuner och Landsting och 
Sobona en Huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd. 
 
Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll med bilagor. 
 
Avtalsperioden omfattar tiden 2018-04-01-2021-03-31 och är inte 
uppsägningsbart. Avtalet innehåller inga nivåer för löneökningar. Inga 
ändringar har gjorts i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), det 
innebär att AB 14 i lydelse 2018-07-01 fortsätter att gälla. Avtalet innehåller 
tydliga skrivningar gällande arbetsmiljö och kompetensförsörjning, bland 
annat ställs krav på ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning i 
nära dialog med lokala fackliga företrädare. De områden som lyfts fram är 
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning. 
 
De centrala parterna har gett sin syn i en förnyad bilaga, Bilaga 4a – 
förtroendeskapande arbete. 
 

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. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker innan Kommunstyrelsen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18 från och med 
2018-04-01. 
 
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
18 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om vad som avses med 
riksorganisationen i den andra beslutsatsen, vilket besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ”riksorganisationen” ersätts 
med ”Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets riksorganisationer”. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med sin egen yrkade förändring, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18 från och med 
2018-04-01. 
 
Efter framställan från Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets 
riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal – LOK 18 – i enlighet med det 
centrala förhandlingsprotokollet. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18 från och med 
2018-04-01. 
 
Efter framställan från Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets 
riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal – LOK 18 – i enlighet med det 
centrala förhandlingsprotokollet. 
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Exp till 
Ann Karlsson 
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§ 235 
Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2019, dnr KS 
18/00247 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2005-04-19 gällande lönepolitiskt program 
Förslag till lönepolitiska riktlinjer 2019 samt lönestrategi daterad 2018-10-15. 
Kommunstyrelsen 2018-03-06 § 72 Lönekartläggning 
 
Ärendet 
I enlighet med det lönepolitiska programmet har årliga lönepolitiska riktlinjer 
för 2019 samt lönestrategi tagits fram. Det lönepolitiska programmet, de årliga 
riktlinjerna och lönestrategin samt de centrala löneavtalen viktiga 
styrdokument för lönesättande chefer i den årliga löneöversynsprocessen. De 
centrala löneavtalen har öppnat upp för ett ökat ansvar för den lokala 
lönebildningen.  
 
Förvaltningen föreslår, utifrån lönestatistik och omvärld samt svårigheter att 
rekrytera och behålla personal, att särskilda prioritera sjuksköterskor och 
lärare i 2019 års löneöversyn.  
 
Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, utfallet, speglar 
kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas resultat och 
rekryteringssituation. Löneökningsnivåerna 2019 är centralt fastställda endast 
för Kommunal till cirka 2,3 procent.  
 
Av Hällefors kommuns årliga riktlinjer framgår värdegrund, 
lönesättningsprinciper, kriterier, mål och tidplan för 2019 års löneöversyn samt 
en långsiktig strategi. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till central lönepott för verksamhetsåret 
2019 är 6 502 tkr. Av dessa medel inkluderas utfallet för januari- mars 
2019, 4 900 tkr avsätts till 2019 års löneöversyn för perioden april-
december. Siffrorna inkluderar PO-påslag på 39,17 procent. 
.   
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 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
 
Samverkan 
Arbetstagarorganisationerna har informerats inom ramen för kommunens 
samverkanssystem.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslaget till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2019 samt lönestrategi. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utifrån en Powerpoint presentation som distribueras till ledamöter 
och ersättare. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om lärarnas löneökning i år 
är budgeterad, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om prioriteringen gäller alla lärare, vilket 
delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om principen att utbildning ska löna sig 
vid lönesättning kontra hur det ser ut i verkligheten, vilket delvis besvaras av 
HR-chef Ann Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson samt 
föranleder yttrande från ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om prioritering av undersköterskor, vilket 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslaget till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2019 samt lönestrategi. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
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Anta förslaget till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2019 samt lönestrategi. 
 
 
Exp till 
Ann Karlsson 
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§ 236 
ANDTS-policy för Hällefors kommun, dnr KS 18/00286 
 
Beslutsunderlag 
ANDTS-policy 2018-2021, Hällefors kommun  
 
Ärendet 
 
Inledning och bakgrund 
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är 
ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande 
nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen (prop. 2002/03:35). Alkohol, narkotika, dopning 
och tobak leder till stora skadeverkningar varav kommunen har ett stort 
ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt förebyggande arbete - Ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Det krävs ett fungerande och 
långsiktigt samarbete mellan kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt civilsamhälleaktörer vilket denna 
policy vill ta sikte mot. Policy dokumentet har tagits fram av folkhälsoteamet 
i norra Örebro län, omsorgen, bildning och Hr- enheten. 
 
Hällefors kommuns ANDTS-policy 
Utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna, med tillägg kring spel 
om pengar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och anger 
 riktningen i kommunens arbete. Beskriver gemensamma utgångspunkter och 
prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet i Hällefors kommun och skall 
fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens förvaltning, nämnder och 
verksamheter för att uppnå det övergripande målet för Sveriges ANDT-politik om 
ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt det folkhälsopolitiska 
målet att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Alla insatser 
genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Barn och unga ska 
skyddas mot eget och andras bruk av ANDTS, vilket utgör grunden för det 
hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.  
 
Policyns övergripande mål- och insatsområden  
För att omsätta policyns övergripande och långsiktiga mål, krävs att målen 
konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet som bygger på 
lokala behov och förutsättningar i Hällefors kommun. Handlingsplanerna skall 
innefatta tre olika preventionsnivåer: 

• Universell prevention riktar sig till en hel population. 
• Selektiv prevention riktar sig till subgrupper där risk för att utveckla ett 

problematiskt missbruk är större än i andra grupper 
• Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande 

missbruk  
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Hällefors kommuns policy utgår från de fem regionala målen med tillhörande 
insatsområden: 
  
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.  

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt 
minska.  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån 
sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.  

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av 
sitt eget eller andras bruka av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
minska.  
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gått igenom ANDTS policyn och stödjer denna, 
BRÅ kom överens om att överlämna policyn vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen kommer inom befintlig budgetram ta fram handlingsplaner 
för ett aktivt förebyggande arbete inom ANDTS området. 
 
Folkhälsa 
ANDT är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa för att nå det 
övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förebyggande insatser inom ANDTS ger bättre förutsättningar för 
medborgarna att nå ett hälsosamt liv.  
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att ANDTS policyn antas. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
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Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Att ANDTS policyn antas. 
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§ 237 
Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun, dnr 
KS 18/00287 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 med basåret 2017 
 
Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att återinföra en analys utifrån nyckeltal 
hämtade från Kolada har kommunförvaltningen sammanställt ett förslag till 
nyckeltalssammanställning för år 2018 med basåret 2017. 
Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier utom Grythyttelistan och 
Sverigedemokraterna varit representerade/delaktiga under 
ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska 
bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökat kunskapsnivå och 
en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att 
nyckeltalssammanställningen ska beredas inför kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 
Ekonomiberedningen anser att nyckeltalssammanställningen är bra och 
intressant, och föreslår att det vid nästa års genomgång avsätts mer än två 
timmar då det är ett material som skapar mycket frågeställningar och 
diskussioner som är viktiga för deltagarna för att få förståelse för materialet.  
 
Beredningen föreslår att kommunförvaltningen framöver kompletterar 
utredningar och tjänsteskriveselser med fakta utifrån Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada) och jämförbara kommuner för att politikerna 
ska få löpande analyser under året. Beredningen ser gärna att avsnittet 
infrastruktur m m utvecklas med mer nyckeltal och analyser utifrån 
jämförbara kommuner och att personalavsnittet lyfts ut helt utifrån att det 
införs ett personalbokslut från och med verksamhetsåret 2018. Dessutom 
föreslår beredningen att de verksamhetsområden som avviker mycket i 
jämförelse med andra utvecklas med ytterligare analyser och nyckeltal, så 
som äldreomsorg, ekonomiskt bistånd 
 
Inför budgetkonferens och budgetdialogen för verksamhetsåret 2020 kommer 
denna sammanställning att vara utgångspunkt för tjänstemännen för att ha en 
röd tråd från uppvisat resultat till behov. 
 
 

Ekonomi 
Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors 
kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens 
ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen 
över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels 
göra jämförelser med andra kommuner.  
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Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser 
till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors 
kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa 
utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.  
 
De flesta nyckeltalen har hämtats från Kolada som drivs och utvecklas av 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell 
förening stiftad av staten och Sveriges kommuner och landstings (SKL).  
 
För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att 
uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har 
tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom 
räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, 
trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser 
är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka 
förklaringar som tänkbara till uppkomna skillnader.  
 
I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett 
resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla 
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön 
färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på 
något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om 
man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall 
resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, 
vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 
 
För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i 
Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och 
kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se). 
 
Folkhälsa 
För redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
 
Miljö 
För redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
 
Medborgarperspektiv  
För redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
 
 
 
 

http://www.kolada.se/
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 godkänns. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på 
ekonomiberedningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 godkänns. 
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§ 238 
Ansökan om bidrag, Örebro läns 
nämndemannaförening, dnr KS 18/00148 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2018-05-07 
 
Ärendet 
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med 
en ansökan om bidrag om 2700 kronor. 
 
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står 
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst 
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra 
valkorporation för nämndemännen. 
 
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som 
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan 
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning 
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på 
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i 
bilagorna. 
 
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att 
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är 
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i 
sina uppdrag bör åligga domstolen. 
 

Ekonomi 
Sökt bidrag är 2700 kronor 
 
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 
Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla 
demokratiska samhällen. Att de förtroendevalda nämndemännen som 
tillsammans med yrkesdomare utövar den dömande makten har 
medborgarnas förtroende är nödvändigt för det svenska rättssystemet.
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
 
 
Exp till 
Örebro läns nämndemannaförening 
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§ 239 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
2019, dnr KS 18/00245 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Sedan 2018-01-01 är kravet på annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden i ortspressen borttaget. Förändringen är kopplad till kravet på 
varje kommun att ha en digital anslagstavla för kallelser, justeringar och annat 
som tidigare anslagits på en fysisk anslagstavla. Syftet är att förenkla för 
medborgarna att följa kommunens demokratiska processer, oavsett var 
medborgaren befinner sig. Anslagstavlan ska vara neutral i förhållande till 
kommunens styre och politik i övrigt. 
 
En annan anledning till att annonseringskravet tagits bort är ortspressens 
minskade spridning i lokalsamhället, vilket leder till att annonseringen inte 
har samma täckningsgrad som den tidigare haft. 
 
Hällefors kommun har sedan 2018-01-01 haft en digital anslagstavla vilken 
har fungerat väl. Den rapport över kommunens hemsida och hur den används, 
gjordes tyvärr för tidigt för att kommunförvaltningen ska kunna bedöma hur 
välbesökt anslagstavlan är. 
 
Kommunen har under 2018 även annonserat fullmäktiges sammanträden i NA 
efter att tidigare ha använt tre olika kanaler. Minskningen av annonsering i 
fysisk press har inte inverkat negativt på antalet besökare vid fullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen föreslår att ingen annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden sker i lokalpressen under 2018, men att en ”årsannons” med 
sammanträdesdatum för 2019 publiceras på samma sätt som tidigare.  
 

Ekonomi 
Förvaltningens förslag minskar annonskostnader med ca 12 000 kronor 
jämfört med innevarande år. 
 
Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att medborgarna är informerade om 
och känner att de har inflytande över hur kommunen styrs. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunfullmäktige är kommunens enda folkvalda församling och tillika 
högsta beslutande organ. Det är också en på många sätt unik institution på 
så sätt att medborgarna direkt kan ställa frågor till de folkvalda och även 
väcka ärenden i angelägna frågor. Att ha kännedom om fullmäktiges 
sammanträden är grundläggande för en väl fungerande demokrati och 
kommunförvaltningen bedömer att kommunens anslagstavla fungerar väl 
som kanal för detta. 
 
Med detta sagt är det naturligtvis viktigt att kommunfullmäktiges 
presidium och kommunförvaltningen löpande utvärderar den information 
och de kanaler som används. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2019 annonseras inte i ortspress. 
 
En årsannonsering med sammanställning över sammanträdesdatum görs på 
samma sätt som tidigare år. 
 
Kommunförvaltningen utvärderar tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium annonseringen senast i slutet av 2019. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd-och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om var årsannonseringen tidigare publicerats, 
vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2019 annonseras inte i ortspress. 
 
En årsannonsering med sammanställning över sammanträdesdatum görs på 
samma sätt som tidigare år. 
 
Kommunförvaltningen utvärderar tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium annonseringen senast i slutet av 2019. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund 
(C) att annonsering sker i ortspress, NA och Filipstadstidningen, inför varje 
sammanträde. 
 
Vivianne Pettersson (M), Ritha Sörling (V) och Maria Jansson Andersson 
(GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för propositionsordningen, där att-
satserna behandlas var för sig, vilket bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först Lars-Göran Zetterlunds (C) 
yrkande mot allmänna utskottets föreslaga första att-sats. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) finner att allmänna utskottets förslag till 
beslut vinner bifall. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på 
allmänna utskottets föreslagna andra att-sats vilket bifalls. 
 
Avslutningsvis ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på 
allmänna utskottets föreslagna tredje att-sats vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2019 annonseras inte i ortspress. 
 
En årsannonsering med sammanställning över sammanträdesdatum görs på 
samma sätt som tidigare år. 
 
Kommunförvaltningen utvärderar tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium annonseringen senast i slutet av 2019. 
 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 240 
Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter, dnr KS 18/00234 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2018-09-19 § 146 
Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del 
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa. 
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.  
 

Ekonomi 
Självkostandsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att 
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svara mot 
kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller.  

 
Nämnden nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med 1 januari 2014 
och var då 820 kronor. Genom indexuppräkning så är timtaxan idag 830  
kronor. Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning 
som genomförs. Detta har fått till följd att förvaltningen ligger efter med 
tillsynsuppdragen. 

 
Konsekvenserna av en taxehöjning är att nämndens intäkter kommer att 
öka, vilket möjliggör för nämnden att bibehålla eller öka den kompetens 
och de uppdrag inom kontroll och tillsyn som nämnden ska göra. 
 
Nämnden föreslås att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det enligt PKV 
som finns publicerad på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018.  
 
PKV tas fram av SKL och är avsett att användas för kommunerna som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Timtaxan höjs i steg om 
jämna 10 kr/tim.  

 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Miljö 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den ökade timtaxan kommer 
leda till mer tid för exempelvis tillsyn. Kommunförvaltningen bedömer i 
sin tur att det kan ha positiva effekter för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

  
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen 
på 960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 

 
- Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kr/tim.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför nuvarande timtaxa ej täcker 
kostnaderna samt dess prisnivå i förhållande till prisnivån i närliggande 
områden vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Johan Stolpen (V), Christina Johansson 
(M), Allan Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen på 960 kronor 
antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det 
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innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 
kr/tim. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen på 960 kronor 
antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 
kr/tim. 
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§ 241 
VA-taxa för Hällefors kommun, dnr KS 18/00240 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-09-21 § 117 och § 118 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
anläggnings- och brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2019. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2018-09-21 att godkänna förslaget till 
VA-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
ska framgå.  
 

Ekonomi 
Förslag till brukningstaxa för VA 2019 Hällefors kommun. 
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 
I årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• kostnadsökning med 3 % på personal-, entreprenad-och övriga drift 

och underhållskostnader. 
• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie-, laboratorie-

och energikostnader 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,5 % 
• Befintliga investeringar med 1,75 % 

 
Prognosen visa en höjning med 4 % 2019 (bilaga 1). I delårsrapporten 2018 
framgår att VA-fonden, som är en skuld som kommunen har till 
abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare års överskott, uppgick 
till cirka 5,8 miljoner kronor. Beräknat resultat för VA fonden under 
prognostiden redovisas i bilaga 1 
 
 
Förslaget innebär endast en höjning på den fasta avgiften, den rörliga 
avgiften är oförändrad. Vidare innebär det att flerbostadshus, industri och 
övriga fastigheter får en större höjning än villataxan av den fasta avgiften. 

 
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150m3/år får en ökning 
med 204kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7490kr/år inkl. moms. 
 
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås bli oförändrade. 
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Förslag till anläggningstaxa för VA 2019 (§5-13) för Hällefors kommun. 
Föreslagen ändring av anläggningstaxan för 2019 innebär en höjning med  
3 %. Förslaget innebär att priset frö en normalvilla med tomtyta på 800 
kvadratmeter, som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet för vatten, 
spillvatten och dagvatten blir 143 724 kronor, en höjning med 4 158 
kronor. Höjningen beror på ökade material-, entreprenörs- och 
personalkostnader. 
 
Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick VA-fonden, som är en skuld som 
kommunen har till abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare års 
överskott, till 4,99 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
I förslaget till ny VA-taxa har hänsyn tagits till de utsläppsvillkor som 
förbundet har att följa och de krav som måste tillgodoses i enlighet med 
Miljöbalken.   
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
-  Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas.  
 
- Taxorna ska gälla från och med 2019-01-01. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om användning av VA-
fond, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och ekonomichef 
Jessica Jansson samt Allan Myrtenkvist (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) väcker frågan om föredragande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen önskas till kommunfullmäktige, 
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vilket leder till yttrande från Johan Stolpen (V) och Ritha Sörling (V). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om avskrivningstider för 
anläggningstillgångar vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas.  
 
Taxorna ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas.  
 
Taxorna ska gälla från och med 2019-01-01. 
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§ 242 
Avfallstaxa för Hällefors kommun 2019, dnr KS 18/00240 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-09-21 § 125 
Förslag till avfall och slamtömningstaxa Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till avfall 
och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019. Direktionen beslutade på 
sammanträde 2018-09-21 att godkänna förslaget till avfall och 
slamtömningstaxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 

Ekonomi 
Förslaget innebär att avfallstaxan blir oförändrad. För att bli enhetligt av 
valbara storlekar på avfallskärl inom Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen kommer: 
 
• 140 l kärl införas för restavfall och bland avfall. 
• 190 l kärl att avvecklas dvs. 190 l kärl går inte att välja efter 20181231. 
 
Behov har uppkommit att få återfyllnad av rent vatten i samband med 
tömning av vissa typer av enskilt avlopp. Vilket medfört att en ny avgift 
införts i förslaget. 
 
• Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning, med pris 1000kr/tillfälle. 
 
Vid tiden för delårsrapporten 2018 uppgick avfallsfonden, som är en skuld 
som kommunen har till abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare 
års överskott, till cirka 8,3 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för folkhälsan. 

 
Miljö 
Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnits några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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– Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
– Taxan ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag  till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(98) 

Datum  
2018-11-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 243 
Utskottsinitiativ utredning debitering av tillsynsavgifter, 
dnr KS 18/00267 
 
Utifrån diskussioner under föregående ärende i § 91 yrkar Allan Myrtenkvist 
(S) att utskottet väcker ett utskottsinitiativ om debitering av tillsynsavgifter, 
vilket ett enigt utskott står bakom.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att möjligheten att fakturering av 
taxan ska följa utförd tjänst, enligt ”Rättviksmodellen”, utreds. Allan 
Myrtenkvist (S) anslutse sig till yrkandet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Utreda möjligheten att fakturering av taxan ska följa utförd tjänst, enligt 
”Rättviksmodellen”.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Utreda möjligheten att fakturering av taxan ska följa utförd tjänst, enligt 
”Rättviksmodellen”.  
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
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§ 244 
Revidering av samverkansavtal 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för hantering 
av byggsanktionsavgifter, dnr KS 18/00235 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2018-09-19 § 147 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för tillsyn enligt plan och 
bygglagen (PBL) och plan och byggförordningen (PBF) för samtliga fyra 
samverkanskommuner. Nämnden har antagit en tillsynsplan för 2018, där det 
framgår hur tillsynen ska bedrivas. Idag har nämnden en bygglovshandläggare 
som arbetar med tillsyn. 
 
Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan startbesked 
eller tagit i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift. Dock har varken nämnden eller 
samverkanskommunerna beslutat hur sanktionsavgifterna ska hanteras. 
 
Som en konsekvens av detta får kommunerna inte ta betalt för tillsynen och 
istället bekostas de av skattemedel. Förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen är att göra ett tillägg i samverkansavtalet, under avsnittet ekonomi 
och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet. Tillägget som 
föreslås är " Byggsanktonsavgifter för tillsyn enligt PBL och PBF tillfaller 
nämnden”. 
 

Ekonomi 
Förslaget är att de sanktionsavgifter som inkommer går till nämnden, för att 
ge en kontinuitet i arbetet med tillsyn. Det eventuella överskottet som blir 
går tillbaka till kommunerna efter årets avräkning. Det i likhet med den 
rutin som finns för återbetalning i samverkansavtalet idag. 
 
När det kommer till storleken på eventuella sanktionsavgifter beskriver 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att de inte kan bedöma den. 
Det utifrån att tillsynsarbetet pågått en kort tid och att det är beroende på 
vilka typer av ärenden som handläggs. 

 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen beskriver att 
sanktionsavgifterna skulle ge möjlighet till kontinent i arbetet med tillsyn. 
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Något som kommunförvaltningen i sin tur bedömer kan ha positiva effekter 
på miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samverkansavtalet revideras i enlighet med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens föreslagna tillägg. 
 
Revideringen gäller från och med 1 januari 2019. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen. Kommunchef Tommy Henningsson och ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om behovet av att införa 
detta tillägg i samverkansavtalet, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samverkansavtalet revideras i enlighet med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens föreslagna tillägg. 
 
Revideringen gäller från och med 1 januari 2019. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(98) 

Datum  
2018-11-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samverkansavtalet revideras i enlighet med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens föreslagna tillägg. 
 
Revideringen gäller från och med 1 januari 2019. 
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§ 245 
Förvaltning och drift av idrotts- och 
motionsanläggningarna Hurtigtorpet och ishallen, dnr 
KS 18/00243 
 
Beslutsunderlag  
Kommunala motionsanläggningar 2012, dnr 274.11/820 
Rapport idrotts- och motionsanläggningar, daterad 2018-10-19 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport innehållande fakta på de 
två idrotts- och motionsanläggningar som kommunen inte äger och som 
kommunen betalar driftbidrag för. Det handlar om ishallen på Hällevi 
idrottsplats och Hurtigtorpets sanitetsanläggning.  
 
Det är ett stort ansvar för en förening att åta sig fastighetsförvaltning på ideell 
basis. Det finns en uppenbar risk att föreningen i brist på tid, engagemang och 
kompetens hamnar i ett felavhjälpande underhåll istället för ett förebyggande. 
Det senare är mer kostnadseffektivt och inkräktar mindre på föreningens 
lokaler eftersom arbete kan planeras in då det passar verksamheten. Många 
ideella föreningar har redan idag svårt att rekrytera personer som vill engagera 
sig och det riskerar att bli ännu färre om engagemanget är förknippat med ett 
stort och betungande ansvar för en anläggning.    
 
Hällefors kommun ser att de föreningar som övertagit eller på annat vis 
förvaltar idrotts- och motionsanläggningar inte alltid har kunskapen eller de 
ekonomiska resurserna som krävs. Det gäller anläggningen Hurtigtorpets 
idrotts- och motionsanläggning. Idrottsalliansen som idag driver denna 
fastighet är positiv till ett eventuellt överlåtande till Hällefors kommun. Det är 
även önskvärt för dem att de kan få ägna sig åt sin kärnverksamhet i stället för 
fastighetsförvaltning.  
 
Ett effektivare nyttjande av personella och ekonomiska resurser skulle kunna 
möjliggöras om kommunen tog över ägaransvaret för anläggningarna och dess 
drift och underhåll. Skötsel i form av öppethållande och städning skulle med 
fördel kunna ligga kvar hos föreningarna mot ett årligt skötselbidrag. 
 
Ansvaret för anläggningen skulle kunna införlivas i kommunens 
fastighetsenhet i likhet med kommunens övriga fastighetsbestånd. En 
fastighetsskötare skulle kunna anställas med bland annat uppdraget att sköta 
anläggningen. Denne skulle även kunna fungera som arbetsledare för ett antal 
personer med extratjänster för en meningsfull sysselsättning för dessa 
personer. Det skulle dessutom kunna vara en lämplig placering för några 
ferieungdomar under sommarsäsongen. Förutom ett effektivare 
resursutnyttjande och en bredare kompetensbank skulle en sådan förändring 
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även bidra till att minska sårbarheten för både fastighetsenhetens nuvarande 
organisation.      
 
Kommunförvaltningens förslår att förvaltningen får i uppdrag att i samråd 
med de aktuell förening om ett övertagande av sanitetsanläggningen i 
Hurtigtorpet och att förvaltningen tecknar nya avtal för ekonomisk stöttning 
till föreningarnas idrottsverksamheter. Dessutom föreslår förvaltningen att 
vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten samordnas 
under fastighetsenheten och fastighetschef. 
 

Ekonomi 
Den totala kostnaden för ishallen på Hällevi idrottsplats och 
motionsanläggningen Hurtigtorpet uppgår till 3,3 miljoner kronor per år för 
Hällefors kommun. Av detta utgörs cirka 0,9 miljoner kronor ren drift, det 
vill säga kostnader för VA, el och värme.  
 
Under år 2018 har kommunen förhandlat om driftavtalen för att på så vis 
låta kommunen bekosta löpande driftkostnader för anläggningarna så som 
VA, el, vatten och värme och därmed spara tidigare driftbidragskostnader 
för moms. Detta har inneburit att kommunen har kunnat minska årliga 
driftkostnaderna med 269 tkr, som istället kan användas för åtgärder på 
anläggningarna. 
 
Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv bör en renodlad verksamhet till kommunens 
föreningar vara en positiv effekt. Föreningarna slipper lägga pengar, kraft 
och tid på att vara fastighetsförvaltare och arbetsgivare och istället ägna sig 
åt idrotten och tävlingsverksamheten. 
 
Miljö 
Den totala miljöaspekten bör gynnas när en förvaltning kan samordna de 
aspekter som rör fastigheterna. T.ex. gröna elavtal. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltingen i uppdrag att inleda förhandling med 

Idrottsalliansen Hurtigtorpet om ett eventuellt övertagande av 
fastigheterna i Hurtigtorpet. Återrapportera förhandlingarna till 
kommunsstyrelsen senast i februari månad 2019. 

 
- Vid ett eventuellt övertagande, teckna nya avtal för ekonomisk stöttning 

till föreningarnas idrottsverksamhetet vid Hurtigtorpet. 
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- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Hällefors 

Ishockeyklubb huruvida ett övertagande av förvaltningen av ishallen 
skulle kunna genomföras. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast januari 2019. 

 
- Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten 

under fastighetsenheten och fastighetschef. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef 
Jessica Jansson och fastighetschef Jessica Nilsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunen tidigare bekostat 
underhåll på byggnaderna, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om möjligheterna att söka 
medel från allmänna arvsfonden om ägarförhållandet för fastigheterna 
förändras, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johannson (M), 
Ritha Sörling (V) och Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beslutsförslag innebär att överta 
fastigheterna eller föra dialoger om ett eventuellt övertagande, vilket besvaras 
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om återrapporter och mandatet innan 
återrapportering, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen, 
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltingen i uppdrag att inleda förhandling med Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet om ett eventuellt övertagande av fastigheterna i Hurtigtorpet. 
Återrapportera förhandlingarna till kommunsstyrelsen senast i februari månad 
2019. 
 
Vid ett eventuellt övertagande, teckna nya avtal för ekonomisk stöttning till 
föreningarnas idrottsverksamhetet vid Hurtigtorpet. 
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Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Hällefors 
Ishockeyklubb huruvida ett övertagande av förvaltningen av ishallen skulle 
kunna genomföras. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast januari 2019. 
 
Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten under 
fastighetsenheten och fastighetschef. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge kommunförvaltingen i uppdrag att inleda förhandling med Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet om ett eventuellt övertagande av fastigheterna i Hurtigtorpet. 
Återrapportera förhandlingarna till kommunsstyrelsen senast i februari månad 
2019. 
 
Vid ett eventuellt övertagande, teckna nya avtal för ekonomisk stöttning till 
föreningarnas idrottsverksamhetet vid Hurtigtorpet. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Hällefors 
Ishockeyklubb huruvida ett övertagande av förvaltningen av ishallen skulle 
kunna genomföras. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast januari 2019. 
 
Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten under 
fastighetsenheten och fastighetschef. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
Jessica Nilsson 
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§ 246 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat, dnr KS 
18/00206 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Advokatfirman Lindahl KB, inkommen 2018-08-29 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har erhållit en skrivelse från Advokatfirman Lindahl 
KB som fått i uppdrag av Kommuninvest att biträda dem vad gäller processen 
med att förnya medlemskommunernas borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat.   
 

Ekonomi 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För 
att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Hällefors kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 7 maj 1993 och har bekräftat densamma genom 
beslut av kommunfullmäktige den 10 november 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Hällefors 
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hällefors 
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
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borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Hällefors kommun undertecknade Regressavtalet den 
28 juni 2011 och Garantiavtalet den 28 juni 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 
enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. 
På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 
 
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 till beslut 
 
- Att Hällefors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 

maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hällefors kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Hällefors kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 
 
 

- Att Hällefors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
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Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 

- Att Hällefors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari Hällefors kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 
 

- Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef Tommy 
Heningsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att Hällefors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hällefors kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Hällefors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari Hällefors kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef Tommy Heningsson 
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
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beslut. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Att Hällefors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hällefors kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Hällefors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari Hällefors kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef Tommy Heningsson 
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av 
detta beslut. 
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§ 247 
Taxor och avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorg, dnr KS 18/00254 
 
Beslutsunderlag 
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 (1982:763). 
 
Ärendet 
Förvaltningen justerar årligen taxan/avgifterna inom Äldre- och 
funktionshinderomsorg, enligt Meddelandebladet som skickas ut av 
Socialstyrelsen under mitten av december månad.  Avgifterna regleras i 
Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen 
och justeras varje år. 

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

 
För att kunna göra den årliga höjningen/sänkningen direkt vid årsskiftet 
föreslår kommunförvaltningen att beslut tas att förvaltningen får fastställa 
justeringen efter prisbasbeloppet utan att behöva ange prisbasbeloppet för 
det kommande året. 

 
Förvaltningen kan efter justeringen återkomma med ett 
informationsunderlag hur utfallet på justeringen blev för året. 
 
Kostnaden för den enskilde brukaren/kunden beror alldeles på hur utfallet 
för året blir. Kan innebära en höjning, men kan också innebära en sänkning 
av den enskildes kostnader.  
 
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 har skett. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 
prisbasbeloppet 2019 

 
- Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 

med information om hur utfallet blev. 
 

 
--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om prisbasbeloppet vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om datum för beslut vilket besvaras av 
ordförande Christina Johansson (M) och socialchef Ingrid Holmgren. 
 

 
 

--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, vilket bifalls.  

 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
- Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 

prisbasbeloppet 2019 
 
- Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 

med information om hur utfallet blev. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 
prisbasbeloppet 2019 
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Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 
med information om hur utfallet blev. 
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§ 248 
Delegation avseende ansvarig anmälare och utredare 
gällande vårdskada, dnr KS 18/00249 
 
Beslutsunderlag 
HSLF-FS 2017:40 vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete, HSLF-
FS 2017:41 anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 
 
Ärendet 
Varje vårdgivare ska utse en ansvarig person som anmäler allvarlig vårdskada till 
IVO. Anmälan och utredning enligt lex Maria görs av Medicinskt ansvarig (MA) 
på delegation från Kommunstyrelsen, då allvarig vårdskada/ risk för allvarlig 
vårdskada har inträffat.  

Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Med allvarlig vårdskada avses enligt samma bestämmelse vårdskada 
som 
1. är bestående och inte ringa, eller 
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Varje enhetschef är ansvarig för att hantera alla inkomna avvikelser eller klagomål 
och synpunkter och göra en riskbedömning med tillhörande händelseanalys utifrån 
processbeskrivning i verksamhetssystemet.  
MA följer händelseanalysen, gör bedömning om ytterligare 
utredning behövs, tar beslut om anmälan samt ansvarar för att anmälan görs. 
 
MA ansvarar också för att ärendet diarieförs i ärendesystemet och att socialchef är 
informerad om lex Maria rapport inkommer och om en anmälan görs. Vidare 
ansvarar MA för att återkoppla beslut från IVO till kommunstyrelsen, socialchef 
samt patient eller dennes närstående. 
 

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

Folkhälsa 
Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan. 
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Miljö 

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

Medborgarperspektiv 
Avvikelsehantering är en del i det löpande kvalitetsarbetet, 
riskbedömningar görs systematiskt vilket är positivt utifrån ett 
medborgarperspektiv.  
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att på delegation från kommunstyrelsen utses medicinskt ansvarig till att: 

anmäla och utreda samt att rapportera händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

 
 
 
--- 

Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson. 
 

 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, vilket bifalls.  
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Att på delegation från kommunstyrelsen utses medicinskt ansvarig till att: 

anmäla och utreda samt att rapportera händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Att på delegation från kommunstyrelsen utses medicinskt ansvarig till att: 
anmäla och utreda samt att rapportera händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 
 
 
Exp till 
Ann-Louise Eriksson 
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§ 249 
Årskurs 6 i Grythyttan, dnr KS 18/00258 
 
Beslutsunderlag 
 
Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1995-03-07, § 18 
Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1995-04-11, § 48 
 
Ärendet 
 
Förvaltningen avser att från och med höstterminen 2019 utöka grundskolan i 
Grythyttan till att omfatta årskurs 6.  
 
Anledningen till förvaltningens åtgärd är att alltmer av skolans utveckling de 
senaste åren pekar mot bibehållen stadieindelning i låg- (1-3), mellan- (4-6) 
och högstadie (7-9). Fram till höstterminen 1995 fanns elever i år 6 vid 
skolan, men under en period från och med detta var skolan inriktad på arbete 
på ett sätt som inte främjades av den hävdvunna stadieindelningen. 
Bildningsförvaltningen inrättade också ursprungligen ombyggnaden i 
projektet ”Skola2010” utifrån F-5 och 6-9-perspektiv.  
 
Åtgärden bedöms påverka verksamheten i positiv riktning och åtgärden 
bedöms inte heller av förvaltningen som kontroversiell. Förvaltningen ser 
inga problem med att genomföra åtgärden och kommer inte att begära extra 
resurser för den. 
Anledningen till att frågan hanteras som ett beslutsärende är att frågan inför 
höstterminen 1995, då också elever i årskurs 6 flyttades upp till 
Klockarhagsskolan, hanterades politiskt. Inte minst eftersom frågan den 
gången väckte politisk debatt är det rimligt att återigen låta politiker fatta 
beslut i frågan.      
 

Ekonomi 
   

Förvaltningens ekonomi kommer inte att påverkas av åtgärden.  
 

Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

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

 
Samverkan 
Samverkan har skett 
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Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att: 
 
- låta förvaltningen utöka verksamheten i Grythyttans skola till att omfatta 

årskurs 6.   
 
 
  
- --- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord 
 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga angående antal elever som omfattas vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer en fråga angående förberedelseklasser vilket 
besvaras bildningschef Tina Lanefjord. 
 
 
Ordförande Vivianne Pettersson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- att låta förvaltningen utöka verksamheten i Grythyttans skola till att 

omfatta årskurs 6.   
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordförande 
Annalena Järnberg (S) att ett möte har hållits med berörda föräldrar och lärare 
med anledning av förslag till beslut. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
bildningsutskottets förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att låta förvaltningen utöka verksamheten i Grythyttans skola till att omfatta 
årskurs 6.  
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Exp till 
Tina Lanefjord 
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§ 250 
Läsårstider 2019/20, dnr KS 18/00255 
 
Beslutsunderlag 
 
3 kap.  Skolförordningen (SFS 2011:185). 
Delegeringsordning kommunstyrelsen Hällefors kommun, 
Kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
 
Fastställande av läsårstider för bildningsverksamheten är delegerat till 
bildningschef. Läsårstiderna används bland annat för personalplanering och 
schemaläggning.  
 
Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i 
augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
ska fastställas av huvudmannen. 
 
I arbetet med läsårstiderna för 2019/20 har start och slutdatum, samt längre 
lediga perioder fastställts.  
 
Höstterminen 2019 startar för eleverna onsdag 21 augusti. Terminen avslutas 
fredagen den 20:e december. 
 
Vårterminen 2020 börjar onsdagen den 8:e januari för eleverna. 
Terminsavslutning för elever är fredagen den 12:e juni.  
   
Höstlovet är vecka 44, sportlovet är vecka 8 och påsklovet är inplanerat vecka 
15 (före påskhelgen). 
 
Vissa justeringar kan komma att bli nödvändiga. 

 
  
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

   
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
För vårdnadshavare och elever är det bra att läsårtiderna fastställs i god tid.   
 
Samverkan 
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Samverkan kring ärendet kommer att ske innan sammanträde i 
Kommunstyrelsen. 
 

 
 
Förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att fastställa 
ovanstående datum för terminstart och terminslut. 

 
 
- --- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord. 
 
Ordförande Vivianne Pettersson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

- att fastställa ovanstående datum för terminsstart och 
terminsslut. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på bildningsutskottets förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa ovanstående datum för terminsstart och terminsslut. 
 
 
Exp till 
Tina Lanefjord 
Rektorer 
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§ 251 
Strategisk plan och budget för Hällefors kommun, dnr 
KS 18/00142 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 84 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:47, budgetpropositionen för 
2019 och höständringsbudgeten för år 2018 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:48, budgetförutsättningar för 
åren 2018-2021 
Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2019-2023 och 
budget för år 2019 
Slutgiltigt utfall av välfärdsmiljarderna år 2019 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har utifrån ny politisk majoritet för kommande 
mandatperiod sammanställt ett förslag på strategisk planering för Hällefors 
kommun år 2019-2023 innehållande en budget för verksamhetsåret 2019. . 
Inriktningsmål ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god 
ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt 
verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen 
ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller 
flera s k resultatmål. 
 
Förslaget innehåller verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden 
2019-2022 med fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk 
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal 
demokrati, integration och föreningsliv.  

1. Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som 
skapar delaktighet i den lokala demokratin. 

2. Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 
behov. 

3. I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
nyetableringar. 

4. Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid. 
 
 
 

Ekonomi 
För kommande mandatperiod föreslår politiska majoriteten tre finansiella 
inriktningsmål utifrån lagstiftningen vad gäller god ekonomisk hushållning 
och kommunens fokus på att förbättra kommunens soliditet. 
1. Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod 

minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag samma period. 
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2. Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst 
motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag samma period.  

3. Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden 
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 

 
Fem finansiella resultatmål för verksamhetsåret 2019 föreslås: 
1. Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december. 
2. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter 

och generella statsbidrag är 97,1 procent 31 december. 
3. Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 5,8 procent 31 december.  
4. Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner 

kronor 31 december. 
5. Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december. 
 
Förslaget till årsresultat för år 2019 är 9 040 tkr. Förvaltningen beräknar att 
kommunen erhåller 452 008 tkr i skatter och generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2019 och är en utökning med 1,1 procent i förhållande till 
innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2019 är att 
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 438 968 tkr, och är en utökning 
med 2,9 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i 
förslaget till driftbudget för 2019 är -4 000 tkr och hänger ihop med dels att 
kommunens låneskuld minskat samt fortsatt låga räntor.  
 
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 26 000 tkr för år 2019. Förslaget 
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, 
investeringsandel, ska uppgå till högst 5,8 procent.  

 
Folkhälsa 
För redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens strategiska plan för Hällefors kommun år 2019-2023.  
 
Miljö 
För redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens strategiska plan för Hällefors kommun år 2019-2023.  

 
Medborgarperspektiv 
För redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens strategiska plan för Hällefors kommun år 2019-2023.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
1 Verksamhetsmässiga inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs. 

 
2 Finansiella inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs. 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2019 fastställs. 

 
4 Driftbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   436 287 
Myndighetsnämnd 265 
Valnämnden  265 
Totalt  438 968 

 
5 Investeringsbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunstyrelse 26 000 
Totalt  26 000 

 
6 Under år 2019 får nyupplåning ske med 5 000 tkr utifrån en 

investeringsnivå på 26 000 tkr och ett resultat på 9 040 tkr. 
 

7 Under år 2019 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 17 500 tkr. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling meddelar Lars-Göran Zetterlund (C) att 
centerpartiet inkommer med eget förslag till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
1 Verksamhetsmässiga inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs. 

 
2 Finansiella inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs. 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2019 fastställs. 

 
4 Driftbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   436 287 
Myndighetsnämnd 265 
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Valnämnden  265 
Totalt  438 968 

 
5 Investeringsbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunstyrelse 26 000 
Totalt  26 000 

 
6 Under år 2019 får nyupplåning ske med 5 000 tkr utifrån en 

investeringsnivå på 26 000 tkr och ett resultat på 9 040 tkr. 
 

7 Under år 2019 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 17 500 tkr. 
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§ 252 
Detaljplanarbete för GC-väg Hällefors-Grythyttan, dnr 
KS 18/00288  
 
Beslutsunderlag 
Prioritering av detaljplaner Hällefors kommun, dnr KS 17/00238 
 
Ärendet 
då Ovako AB meddelade varslet 2015 så arbetade Hällefors kommun och 
region Örebro flera åtgärder som skulle underlätta rörlighet för arbetskraften 
som är bosatt i Hällefors kommun. Utökad kollektivtrafik mot närliggande 
orter, snabbare väg mot Ljusnarsberg samt en bättre förbindelse med gång och 
cykeltrafik Hällefors – Grythyttan. GC vägen mellan Hällefors och Grythyttan 
lades därför in i den stora regionala planen för ett genomförande under 2020. 
Projekteringen inleddes under 2017 och beräknas klar hösten 2019.  
 
I projekteringen av den nya gång och cykelvägen mellan Hällefors och 
Grythyttan så finns det i dag 5 stycken detaljplaner som behöver ombearbetas.  
Det gäller planerna: NA_3 år 1959, HA_100 år 1992, HA_48 år 1969, GA_1 
år 1959, HA_76 år 1965. Dessa planer behöver omarbetas i olika omfattning 
för att möjliggöra ett genomförande av GC-vägen. Hällefors kommun behöver 
därför göra en extra beställning av Samhällsbyggnad Bergslagen 
förvaltningen på detta arbete, utöver de detaljplans beställningar Hällefors 
kommun redan har gjort. Dessa planer, om de inte omarbetas, utgör ett direkt 
hinder för ett genomförande. 

Ekonomi 
En omarbetning av ovanstående detaljplaner uppskattar 
samhällsbyggnadsförvaltningen kosta cirka 200 000 kronor, vilket 
kommunförvaltningen föreslår ska finanseras genom kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2019.  
 
Folkhälsa 
En GC-väg mellan Hällefors och Grythyttan har enbart positiva aspekter på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
En GC-väg mellan Hällefors och Grythyttan har enbart positiva aspekter på 
miljön då det kan ge en minskaning i den totalt biltrafiken mellan Hällefors 
Grythyttan. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att omarbeta 
aktuella detaljplaner under år 2019.  

 
- Att omarbetning av detaljplaner på maximalt 200 000 kronor finansieras 

med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2019.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M), Thomas Lönn (S), Maria Jansson Andersson (GL), Ritha Sörling (V) och 
Allan Myrtenkvist (S) bifall.  
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om förvaltningen tagit höjd i föreslagen 
maximal finanseringskostnad, vilket besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att omarbeta 
aktuella detaljplaner under år 2019.  
 
Att omarbetning av detaljplaner på maximalt 200 000 kronor finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2019.  
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
Tommy Henningsson 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§ 253 
Information från kommunalförbund, gemensamma 
nämnder och bolag 
 
Från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens sida informerar Allan 
Myrtenkvist (S) att nya taxor är aktuellt. Vidare informerar Allan Myrtenkvist 
(S) och Johan Stolpen (V) kring diskussioner om omorganisationer. 
 
Thomas Lönn (S) informerar att ny chef är på gång för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, i övrigt inget att anmärka på. 
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§ 254 
Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar om att publicerad balanslista 
inte är uppdaterad sedan sist. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommunchef 
Tommy Henningsson om en planerad bostadsförsörjningsdag 23/1, med nya 
kommunstyrelsen och bostadsbolaget. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring en ”lunch till lunch” 
konferens 7-8 februari på temat näringslivsstrategi. Varje parti får utse en 
representant varderare, utöver kommunstyrelsens presidium. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. 
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§ 255 
Medel från tillväxtverket, dnr KS 18/00229 
 
Informationsunderlag 
 
Näringsdepartementet: Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt 
eftersatta kommuner  
 
Kommunförvaltningen: Ansökan om medel ur Tillväxtverkets riktade 
utlysning för att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska 
utmaningar. Bakgrund 2018-09-25. (Bilaga) 

 
Ärendet  

 
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka ett antal 
socioekonomiskt eftersatta landsbygdskommuner. Uppdraget börjar 2018 och 
kan eventuellt fortsätta till 2027. 2018 avsätts 75 miljoner, varefter bidraget 
ökar något. 
 
De 30 kommunerna har valts ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Dessutom 
har särskild hänsyn tagits till de långa avstånden i kommunen. 
 
Reglering 
Bidraget får lämnas för  
 
- åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen  
- framtagande av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska  

och sociala utvecklingen i kommunen  
Ansökan om bidraget ska vara skriftlig och innehålla t ex mål, tidsplan och 
budget. Tillväxtverket kan finansiera 90 % av beloppet, som betalas ut i 
förskott. Bidraget får meddelas för en period om högst 3 år.  
 
För Hällefors kommun handlar ansökan för åren 2018-20 om 1 986 000 
årligen. Bidraget kommer eventuellt att dubbleras 2019 och återigen 2020, 
och dessutom bibehållas till 2027. Det är osäkert vad den budget som 
regeringen i dagarna överlämnat till riksdagen för beslut innehåller i denna 
fråga. Information kring detta kommer inom den närmaste tiden. 
 
Ansökan skulle vara tillväxtverket tillhanda senast 30 september. Ansökan 
skulle innehålla en handlingsplan med kartläggning och kostnadssatta 
planerade åtgärder. 
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Kommunförvaltningen har lämnat en ansökan (bilaga), och tillväxtverket har 
godkänt denna. Kommunförvaltningen använder de tilldelade medlen enligt 
ansökan. Projektets namn kommer att vara ”Utbildning för utveckling” 
 
I huvudsak bygger kommunens ansökan på att etablera ett lärcentra i 
kommunen. Ökad utbildningsnivån bland befolkningen bedöms som en 
framgångsfaktor i kommunen, oavsett om mätpunkterna avser näringsliv, 
utbildning eller social utveckling. 
 

Ekonomi  
Bidraget kommer att ha stora effekter på kommunens ekonomi. Inrättande 
av ett lärcentrum bedöms ha stora långsiktiga effekter på kommunens 
ekonomi. 

 
Folkhälsa  
Satsningar på höjd utbildningsnivå bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.

  
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. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsen behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Med detta är kommunstyrelsen informerade och informationen läggs till 
handlingarna. 
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§ 256 
Vård- och omsorgsboende i Hällefors kommun, dnr KS 
16/00171 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 att godkänna ombyggnation av 
våningsplan 2 och 3 i Länsgårdens fastighet på Gillershöjden till vård- och 
omsorgsboende.  Vidare gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
utreda ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern samt att 
i redovisningen jämföra dessa med kostnader för nyproduktion av vård- och 
omsorgsboende via Länsgården.   
 
Processen kring ombyggnationen av Länsgårdens fastighet har försenats bland 
annat på grund av oklarheter kring etablering av en eventuell familjecentral i 
anslutning till vårdcentralen. För att komma vidare har familjecentralen nu 
lyfts ur projektet men diskussioner med Region Örebro län om 
familjecentralen fortsätter och det finns också gemensamma tankar om vart en 
familjecentral bör placeras. Denna process löper vidare oberoende av 
ombyggnationen för vård- och omsorgsboendet. 
 
Så sent som under oktober presenterade Länsgården ett nytt alternativ för 
ombyggnationerna till vård- och omsorgsboende. Det innehåller en ny separat 
entré för boendet och en totalrenovering av lokalerna på plan 2 och 3, dock 
med små ingrepp i den befintliga planlösningen. Detta möjliggör 36 vård- och 
omsorgsplatser till i stort sett samma kostnad som det ursprungliga 
alternativet med 32 platser. Förvaltningen ser mycket positivt på detta förslag 
och har bett Länsgården att projektera vidare. Enligt de senaste uppgifterna 
bedöms byggstart kunna ske under försommaren 2019, att jämföra med den 
ursprungliga planen på byggstart i april samma år.  
 
Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att renovera och 
verksamhetsanpassa vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Enligt 
preliminära uppgifter från fastighetsägaren Hällefors bostads AB kommer 
denna investering att kunna genomföras utan hyreshöjning men under 
förutsättning att ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknas. Förvaltningen inväntar 
definitiva besked från bostadsbolaget innan en redovisning och jämförelse av 
kostnaderna upprättas.       
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna kommer att redovisas särskilt så snart 
kalkyler finns framme.  
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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 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) frågor om typ av boende på Björkaga samt processen för Fyrklövern, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta är kommunstyrelsens informerade och informationen läggs till 
handlingarna.
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§ 257 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2018-08-31, 
dnr KS 18/00237 
 
Informationsunderlag 
Bolagsstyrelsens sammanträde 2018-09-17 § 28 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2018-08-31 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2018-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att 
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, 
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall 
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla 
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 
 
Styrelsen har hittills under 2018 haft fyra sammanträden och därtill genomfört 
en studieresa avseende nyproduktion inom ramen för den centrala 
Kommentus upphandlingen. Ordinarie ledamöter har, med något enstaka 
undantag, deltagit i samtliga sammanträden. 
 
Under året har bolaget genomfört ombyggnader i bolagets egna lokalbestånd. 
Ombyggnaden av bolagets tidigare kontor färdigställdes i början av året med 
inflyttning för Stora Enso i februari och ombyggnaden av fd Caré Christina 
färdigställdes under januari för en nystartad gymverksamhet. 
 
Ett förslag till kommunalt program för bostadsförsörjningen som bolaget 
utarbetat på kommunstyrelsens uppdrag följdes i januari upp med en 
konferensdag för politiker och tjänstemän. 
 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet förväntas en fortsatt 
befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. 
Samtidigt råder en strukturell bostadsbrist, främst beträffande större 
lägenheter och tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Därtill kommer 
att beståndets ålder innebär otidsenliga planlösningar och stigande 
underhållskostnader. Detta måste mötas med en kombination av nyproduktion 
och avveckling. 
 
Styrelsen studerar för närvarande nybyggnadsprojekt inom Kommentus 
upphandlingen. Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög 
direktnedskrivning är dock de ekonomiska hindren svåra att övervinna. 
 
Inom kommunen pågår diskussioner om förändringar inom äldreomsorgen. 
Det är fortfarande oklart om bolagets anläggning Fyrklövern är aktuell för 
ändamålet. 
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Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 
5,3 miljoner kronor. Resultatet är 1,5 miljoner kronor bättre än föregående 
års delårsrapport. Med tanke på pågående ombyggnads- och 
underhållsprojekt kan något större överskott än avkastningskravet inte 
påräknas. För helår 2018 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,4 
miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatet. 
 
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Soliditeten bedöms vid årsslutet vara oförändrad, 14,2 procent, eller något 
förbättrad. Fastighetsbeståndets bokförda värde är 133,1 miljoner kronor, 
medan den totala belåningen uppgår till 130,0 miljoner kronor. Utifrån 
tidigare och under året genomförda värderingar bedömer styrelsen att 
beståndets marknadsvärde är ca 250 miljoner kronor. 
 
Bolagets intäkter och kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med 
samma period föregående år. Övriga intäkter är lägre med 2,7 miljoner 
kronor jämfört med samma period föregående år. En orsak är att bolaget 
inte har kvar förvaltningsavtalet för kommunens fastighetsbestånd. Övriga 
kostnader har minskat med 2,7 miljoner kronor. Räntekostnaderna har 
minskat med 0,2 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. 
Orsaken är det gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om. 
 
Bolaget tillämpar K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag. 
Regelverket innebär att bolaget inte tillämpar komponentavskrivning av 
sina fastigheter. För att kommunen ska kunna göra en koncernredovisning 
har bolaget gjort en tänkt komponentredovisning av sitt fastighetsbestånd 
som påvisar en mindre avvikelse mellan bolagets bokförda avskrivningar 
och komponentavskrivning. Skulle bolaget ha komponentavskrivning 
skulle avskrivningskostnaderna vara 44 000 kronor lägre i delårsrapporten 
per 2018-08-31. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
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Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 258 
Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2018-06-30, dnr KS 18/00251 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-09-21 § 
115 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 88 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-06-15 § 96 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-06-15 § 97 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2018-06-30.  
 

Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett underskott på -4,7 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna 
visar ett underskott på -2,0 miljoner kronor och de avgiftfinansierade 
verksamheterna visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor och till sist för de 
gemensamma verksamheterna redovisas ett underskott på -4,4 miljoner 
kronor.  
 
För helår 2018 prognostiserar förbundet totalt ett underskott på -7,6 miljoner 
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -2,3 miljoner 
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna -3,8 miljoner kronor för 
helår 2018. De gemensamma verksamheterna prognostiserar ett underskott på 
-1,5 miljoner kronor avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär 
som ej hör till verksamheterna. 
 
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för de skattefinansierade 
verksamheterna år 2018. Det finansiella målet avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är 
odefinierat. Målet är över tid redovisa ett nollresultat.   
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2018 fastsällt sju 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Enligt förbundets bedömning kommer två mål att uppnås under året, två mål 
inte uppnås och tre mål genomförs mätning under hösten och redovisas endast 
i årsboklutet. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
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Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokalvård skattefinansierad 
Process Återvinning avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i 
delårsbokslutet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års 
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i 
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För 
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade 
investeringar på 9,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 
12,9 miljoner kronor. 
 
I samband med förbundet delårsapport för år 2017 framkom det i samband 
med revisionsgranskningen att förbundet hade brister vad gäller bland annat 
avstämning av vissa balansposter, vilket Hällefors kommun tog fasta på och 
efterfrågade svar från direktionen. Hällefors har erhållit direktionens svar som 
visar på att de brister som förekommit vad gäller uppföljning och 
kvalitetssäkring av förbundets redovisning både har och kommer att hanteras 
av förbundet.  

  
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
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vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunfullmäktige. 
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§ 259 
Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst per 2018-
08-31, dnr KS 18/00252 
 
Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2018-10-24 § 29 
Delårsraport för Bergslagens Räddningstjänst 2018-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2018-08-31.  
 

Ekonomi 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 3,8 miljoner kronor. 
Resultatet är 2,0 miljoner kronor bättre än föregående års delårsrapport. 
Orsaken är främst att BRT har högre intäkter mot föregående års 
delårsrapport. Dessutom har det uppstått en reavinst i samband med bland 
annat avyttring av ett tungt fordon och avskrivningarna har varit lägre mot 
budget p g av att årets planerade investeringar ännu ej verkställts samt 
försenade fordonsleveranser.  
 
För helår 2018 prognostiserar BRT ett överskott på 2,5 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Brandskyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån delårsrapporten är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
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 4,8 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. Förvaltningen kan konstatera att det 
prognostiserade överskottet på 2,5 miljoner kronor för helår 2018 ökar på 
BRTs egna kapital till 41,9 miljoner kronor vid 2018 års utgång.  
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I samband med beredningen av kommunens delårsrapport framkom behovet 
av att se över nuvarande förbundsordning utifrån tidigare utredning om 
förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun fick information om 2014-03-10. Ekonomiberedningen 
anser fortfarande att förbundsordningen ska ändras så att 
medlemskommunerna erlägger en preliminär avgift för respektive 
verksamhetsår, vilken vid årets slut avräknas mot verksamhetens faktiska 
kostnader, varefter förbundet återbetalar ett överskott till 
medlemskommunerna, alternativt tilläggsdebiterar medlemmarna vid 
underskott 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
--- 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om förbundets egna kapital och dialoger 
med förbundet i frågan, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunfullmäktige. 
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§ 260 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 18/00212 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2018-
10-09 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 13 medborgarförslag och sex 
motioner som är obesvarade. Av de obesvarade ärendena kommer 10 
medborgarförslag och tre motioner vara äldre än ett år när 
kommunfullmäktige får denna information. 
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Merparten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. 
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 
 
Folkhälsa 
Att som medborgare behöva vänta länge på att få ett svar på inlämnat 
medborgarförslag kan ha negativ effekt på upplevd delaktighet. Inlämnade 
ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
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Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunfullmäktige. 
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§ 261 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 18/00213 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2018-10-
09 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
Liksom tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning över 
medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan förregående års sammanställning. 
 
Enligt kommunallagagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden förutom 
medborgarförslag även redovisar obesvarade motioner redovisas också de 
motioner som har besvarats under tidsperioden här. 
 
Som framgår av förteckningen har sex medborgarförslag och två motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Av förteckningen framgår också när, av 
vem och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion har blivit 
besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att följa upp vilket svar 
som getts i ärendena. Självklart går det även bra att kontakta kanslienheten 
om mer information önskas. 
 

Ekonomi 
I de fall ett beslut i ett medborgarförslag eller motion har inneburit en 
ekonomisk kostnad har det redovisats i aktuellt ärende. Tillkommande 
kostnader handlar främst om arbetstid för att handlägga de olika ärendena. 
 
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. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
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Ordförande Christina Johansson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att 
yrka. Vilket leder till kompletterande information från kommunchef Tommy 
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 

 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunfullmäktige.  
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§ 262 
Behov av vård- och omsorgsboende september och 
oktober 2018, dnr KS 18/00028 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under september månad hade 6 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa fick: 
- 2 personer erbjudande och tackade ja till plats i VoB 
- 4 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats 
 
Under oktober månad hade 11 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa fick: 
- 3 personer erbjudande och tackat ja till plats i VoB 
- 4 personer vistas på korttidsplats i avvaktan på verkställighet 
- 4 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats  
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna 
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för 
lång tid utan vara ändamålsenliga. 

 
 
Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under september och oktober riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
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 Information kommer att ske innan KS.  
 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
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§ 263 
Ärendehantering från slutenvården till och med oktober 
2018, dnr KS 18/00029 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 

 
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. 
 
Fram till och med oktober månad har kommunen hanterat 332 ärenden från 
slutenvården. Sex ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara, utan flyttas till 
nästkommande månad. 

 
Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
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 inom somatisk slutenvård som vårdats mer än 
tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  
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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.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 

 
 
--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar 
verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att en protokollsanteckning görs 
med ordalydelsen att: 
 
Omsorgsutskottet har noterat att den nya lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) får konsekvenser i form av ökade 
kostnader för Hällefors kommun. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om patienternas mående vid tidigare 
hemgång, vilket besvaras av verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
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§ 264 
Delgivningsärenden 
 
A) Arbogaåns vattenförbund: Sammanfattning av recipientkontrollen 2017 

 
B) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2018-10-24 § 123, 

Familjesamverkansteam 
 

C) Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen: Yttrande över 
Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 
 

D) Kommunförvaltningen: Förändring i attestförteckning ansvar 110, 140, 
190,604, 900.  
 

E) SKL: Cirkulär 18:37, 18:39, 18:40, 18:42, 18:45, 18:46 
 
F) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2018-10-17 

 
G) BoAB: Styrelseprotokoll 2018-09-17 

 
H) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Protokoll 2018-09-21 

 
I) BRT: Protokoll 2018-09-19 

 
J) Polisen: Tillståndsbevis för skjutning med eldvapen inom detaljplanerat 

område för kommunjägare 
 
Med detta har kommunstyrelsen delgivits och ärendena läggs till 
handlingarna. 
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§ 265 
Delegeringsbeslut, dnr KS 17/00286 
 
A) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med anmälningsdatum 

2018-10-29 
 

B) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-08-28 och 
2018-10-31 
 

C) KSO Annalena Järnberg enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-10-24 
 

D) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga daterad 2018-10-10 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 

 
 
Utifrån att det är mandatperiodens sista kommunstyrelse passar ordförande 
Annalena Järnberg (S) på att tacka för visat förtroende och gott samarbete. 
Lars-Göran Zetterlund (C) från oppositionen framför ett tack till ordförande. 
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