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Datum

2022-05-31

Plats och tid

Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-14.15

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Ove Tengelin, revisor
Hans Åhnberg, kommunchef
Mathias Brandt, kanslichef

Justerare

Christer Olken och Margeurite Wase

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret onsdag 8/6 2022 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Mathias Brandt

Susanne Grundström §§ 86-112, 114-122, Gunilla Josefsson § 113

Christer Olken

Margeurite Wase

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Mathias Brandt
Utdragsbestyrkande

2022-07-01

86-122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

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

Justerandes sign

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

Lotta Nässén (S)
Cecilia Albertsson (M)

Christer Olken (S)
Erkki Vuorijärvi (GL)

---

---

-------

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 86

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Susanne Grundström (S) noterar att bilagor till dagens
sammanträde enbart distribuerats digitalt, men att kallelsen skickats även som
papperskopia till var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Kallelse och bilagor tillgängliggjordes för ledamöter och ersättare samt
kungjordes genom anslag 2022-05-20 och samma dag skickades kallelse per
post.
Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 87

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 89

Ledamöternas frågestund, dnr KS 22/00040
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande kommunstyrelsens ordförandes
förtroende för styrelseordföranden i Hällefors Bostads AB.
Då kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S) anmält förhinder till
dagens sammanträde, besvaras frågan av kommunstyrelsens vice ordförande
Allan Myrtenkvist (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 90

Daniel Hagstens (M) avsägelse av alla kommunala
uppdrag, dnr KS 22/00118
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2022-05-19.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Exp till
Daniel Hagsten
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 91

Cecilia Albertssons (M) avsägelse av uppdraget som
ledamot i valnämnden, dnr KS 22/00108
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2022-04-29.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Exp till
Cecilia Albertsson
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 92

Val av ombud och ersättare för ombud i stämma för
Hällefors Bostads AB, BoAB, dnr KS 21/00251 och KS
21/00282
Valberedningens förslag

Ombud: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors.
Ersättare för ombud: Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102,
712 34 Hällefors
Kommunfullmäktiges beslut
Ombud: Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors.
Ersättare för ombud: Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102,
712 34 Hällefors
Exp till
BoAB
HR
Valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 93

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Hällefors
Bostads AB, BoAB, dnr KS 22/00126
Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter:
Tommy Henningsson, Vasatorget 3, 703 54 Örebro
Håkan Gillmark, Spikhyttan 24, 712 95 Grythyttan
Hans Lundberg, Sävenforsvägen 3 C, 712 34 Hällefors
Kim Mattsson Wulf, Saxhyttan 87, 712 94 Grythyttan
Vivianne Pettersson, Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Personliga ersättare:
Håkan Bergström, Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors
Madeleine Larsson, Hammarvägen 29, 71232 Hällefors
Per-Arne Nilsson, Gustav III:s Boulevard 11, 169 72 Solna
Christer Johansson, Norrälgen 262, 712 93 Hällefors
Sten Walegren, Hantverksgatan 4, 712 60 Gryhyttan
Kommunfullmäktiges beslut
Ordinarie ledamöter:
Tommy Henningsson, Vasatorget 3, 703 54 Örebro
Håkan Gillmark, Spikhyttan 24, 712 95 Grythyttan
Hans Lundberg, Sävenforsvägen 3 C, 712 34 Hällefors
Kim Mattsson Wulf, Saxhyttan 87, 712 94 Grythyttan
Vivianne Pettersson, Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Personliga ersättare:
Håkan Bergström, Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors
Madeleine Larsson, Hammarvägen 29, 712 32 Hällefors
Per-Arne Nilsson, Gustav III:s Boulevard 11, 169 72 Solna
Christer Johansson, Norrälgen 262, 712 93 Hällefors
Sten Walegren, Hantverksgatan 4, 712 60 Gryhyttan
Mot beslutet reserverar sig Maja Loiske, Katja Ollila, Johan Stolpen, Bella
Kronman, Ritha Sörling, Gunilla Josefsson och Saskia van der Zanden,
samtliga (V).

Justerandes sign

Exp till
BoAB
Valda
HR

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 94

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för
Hällefors Bostads AB, BoAB, dnr KS 22/00127
Valberedningens förslag

Ordförande: Vivianne Pettersson, Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Vice ordförande: Tommy Henningsson, Vasatorget 3, 703 54 Örebro
Kommunfullmäktiges beslut
Ordförande: Vivianne Pettersson, Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors
Vice ordförande: Tommy Henningsson, Vasatorget 3, 703 54 Örebro
Mot beslutet reserverar sig Maja Loiske, Katja Ollila, Johan Stolpen, Bella
Kronman, Ritha Sörling, Gunilla Josefsson och Saskia van der Zanden,
samtliga (V).
Exp till
BoAB
Valda
HR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 95

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

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 96

Val av ledamot i valnämnden, dnr KS 22/00108
Valberedningens förslag

Torbjörn Ström (M), Stenvägen 2, 712 31 Hällefors
Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Ström (M), Stenvägen 2, 712 31 Hällefors
Exp till
Torbjörn Ström
HR
VN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Nominering av begravningsombud, dnr KS 22/00087
Valberedningens förslag

Vakant
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 98

Val av ersättare i kommunstyrelsen, dnr KS 22/00118
Valberedningens förslag

Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan
Kommunfullmäktiges beslut
Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan
Exp till
Jacob Neerings
HR
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 99

Medborgarförslag om sommarjobb åt fler ungdomar, dnr
KS 22/00095
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-04-20.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Exp till
KS
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 100

Maja Loiskes (V) motion om enhetlig skyltning i
Hällefors kommun, dnr KS 22/00116
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-05-10.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 101

Madelene Jönssons (SD) motion om kommunala kor,
dnr KS 22/00128
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-05-30.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-05-31

§ 102

Wilhelm Thams (GL) motion om kött från obedövade
djur, dnr KS 19/00046
Rubricerade interpellation inkom till kommunförvaltningen 2022-05-17.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att interpellationen ska tillåtas att
ställas vilket bifalls, ordförande förtydligar att debatt kring den tillåts i
samband med svar.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen tillåts att ställas.
Exp till
KSO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 103

Katja Ollilas (V) interpellation om Hällefors Bostads AB,
dnr KS 19/00046
Rubricerade interpellation inkom till kommunförvaltningen 2022-05-26.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att interpellationen ska tillåtas att
ställas vilket bifalls, ordförande förtydligar att debatt kring den tillåts i
samband med svar.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen tillåts att ställas.
Exp till
KSO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 104

Partistöd 2022, dnr KS 22/00109
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för att fullmäktiges presidium
finner att alla ansökningar har inkommit i tid för behandling och att de
innehåller föreskrivna uppgifter samt yrkar att partistöd för 2022 ska utbetalas
till samtliga partier i fullmäktige vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Partistöd utbetalas enligt kommunens bestämmelser till samtliga partier i
fullmäktige.
Exp till
Mathias Brandt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

§ 105

Preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år
2023-2027 och budget för år 2023, dnr KS 22/00110
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:14, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2022
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:15 budgetförutsättningar för
åren 2022-2025
Förslag till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år 20232027 och budget för år 2023
Ärendet
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år
sammanställt ett förslag till preliminär ekonomisk budget för åren 2023 till
2027 innehållande en budget för verksamhetsåret 2023. Förslaget har beretts
av ekonomiberedningen.
Efter genomförd budgetkonferens samt tre budgetdialogdagar sammanfattar
ekonomiberedningen att konferensen och dialogerna varit bra över lag men att
det finns förbättringsområden inför kommande år. Budgetkonferensen bör
kunna vara digital i framtiden då den inte har som syfte att vara en dialog utan
en faktainhämtning på framtidens utmaningar och förutsättningar.
Det är positivt att flera verksamheter relaterar till de målsättningar som
politikerna antagit i de presentationer som görs. Vissa verksamheter har
beskrivit mer om vad som görs för att skapa en mer attraktiv kommun och
arbetsgivare, vilket beredningen anser vara bra men kan utvecklas.
Beredningen anser att vissa verksamheter snabbt hänvisar utvecklingen till
pandemin, som ändå alla kommuner varit utsatta för, så beredningen anser att
det måste till mer analysarbete i samband med att verksamhet presenterar
jämförelser mot andra kommuner. Frågan är om kommunens verksamheter
hanterat pandemin på ett bra eller mindre bra sätt eller har den påverkat
kommunens verksamheter mer än andra kommuner.
Beredningen ser det som viktigt att förvaltningen arbetar för att utveckla UF
(ungt företagande) inom skolans område ur ett mer långsiktigt perspektiv.
Diskussioner om hur kommunen kan ta tillvara den personer som väljer att
åka direktflyg från England till Örebro utifrån perspektivet besöksnäring.
Ekonomiberedningen ser en strategisk utmaning för kommunen när det gäller
området kompetensförsörjning. Det gäller både kommunen som arbetsgivare,
näringslivet i kommunen och integrationen, med fokus på hur kommunen kan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

hjälpa till att göra alla medborgare anställningsbara. Vilka utbildningar ska
kommunen anordna framöver och hur ska de genomföras – digitalt/fysiskt?
Hur kan kommunen utveckla både gymnasiets programutbud och
yrkesutbildningar. Det är viktigt att samarbetet mellan skola och näringsliv
fortsätter att utvecklas. Beredningen ser det viktigt att lärcentra får möjlighet
att ordna så att medborgare som läser vidare efter gymnasiestudier kan
avlägga tentamen på lärcentra som möjliggör att medborgare kan bo kvar på
orten.
Det är viktigt att förvaltningen repeterar de behov som framkommit under
höstens process med början i augusti när kommunstyrelsen börjar sin dialog
med förvaltningen inför framtagandet av kommunstyrelsens verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2023, då det är lätt att glömma bort.
Dialogerna har varit representerade av alla partier under de tre dagar som
budgetdialogerna har genomförts av ekonomiberedningen. Beredningen
önskar att det sker max en budgetdialog per vecka och att skriftliga underlag
som ska presenteras på budgetdialogerna skickas ut senast dagen för att
ledamöterna ska kunna förbereda sig och lätt kunna hänga med på sin egen
platta. Det gör inget om underlaget är mer detaljerat med information för då
kan ledamöterna själva läsa in sig på ytterligare fakta.
Social konsekvensanalys

Strategiska planen inrymmer ett barnperspektiv då förslaget bygger på god
ekonomisk hushållning som innebär att kommunen hushållar med sina
resurser på ett långsiktigt sätt och därmed inte förbrukar nästkommande
generations resurser.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens förslag till
preliminär strategisk plan för år 2023-2027.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget till preliminärt årsresultat för år 2023 är 15 990 tusen kronor.
Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller 532 985 tusen kronor i skatter
och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2023 och är en ökning med
1,9 procent i förhållande till innevarande års budget för skatter och generella
statsbidrag. Förslaget till driftbudget för 2023 är att verksamhetens
nettokostnader ska uppgå till 511 215 tusen kronor, och är en ökning med
1,6 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
förslaget till driftbudget för 2023 är -5 780 tusen kronor och hänger ihop med
stigande räntor och nyupplåning.
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 19 938 tusen kronor för år 2023.
Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån ska finansieras med egna medel.
Justerandes sign
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Datum

2022-05-31

I förslaget framgår förslag på fyra preliminära finansiella inriktningsmål för
år 2023-2027:
• Hällefors kommun har ett positivt resultat som över en femårsperiod
minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag samma period
•

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är
lägst 25,0 procent

•

Kommunens investeringar har finansierats till 100 procent med egna
medel

•

Kommunens låneskuld är amorterad med minst 80 miljoner kronor

I förslaget framgår förslag på fem preliminära finansiella resultatmål för år
2023:
• Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december
•

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december

•

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är
lägst 17,0 procent 31 december

•

Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna
medel 31 december

•

Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor
31 december

I förslaget finns inget koncernperspektiv inlagt vad gäller budgetanalys,
resultatplan samt budgetplan enligt beslut av kommunstyrelsen. Orsaken är
att bostadsbolaget, som ingår i koncernen, inte redovisas någon budget på
femårs sikt som kommunen har som är en förutsättning. Förvaltningen
kommer att arbeta med bolaget för att få fram underlag för att kunna leverera
ett koncernperspektiv i det slutgiltiga förslaget till kommunens strategiska
plan.
Justerandes sign
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Datum
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Förvaltningens förslag till beslut
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
508 534
Myndighetsnämnd
265
Valnämnd
265
Totalt
511 215

2

Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 938
Totalt
19 938

3

Preliminära finansiella inriktningsmålen för år 2023-2026 fastställs.

4

Preliminära finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.

5

Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 938 000 kronor och ett resultat på 15 990 000 kronor.

6

Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 25,0 miljoner kronor.

7

Hällefors kommuns preliminära strategiska planering för år 2023-2027
och budget för år 2023 godkänns.

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens
strategiska plan med koncernperspektiv när den slutliga planen för år 2023
ska antas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kanslichef
Mathias Brandt om att förslaget inte informerats fackligt, men att detta
kommer att ske innan beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande Allan Myrtenkvist ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Justerandes sign
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Datum
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Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens strategiska
plan med koncernperspektiv när den slutliga planen för år 2023 ska antas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
508 534
Myndighetsnämnd
265
Valnämnd
265
Totalt
511 215

2

Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 938
Totalt
19 938

3

Preliminära finansiella inriktningsmålen för år 2023-2026 fastställs.

4

Preliminära finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.
5

Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 938 000 kronor och ett resultat på 15 990 000 kronor.

6

Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 25,0 miljoner kronor.

7

Hällefors kommuns preliminära strategiska planering för år 2023-2027
och budget för år 2023 godkänns.

--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M), Allan Myrtenkvist (S), Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg
(SD) och Johan Stolpen (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
508 534
Myndighetsnämnd
265
Valnämnd
265
Totalt
511 215

2

Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 938
Totalt
19 938

3

Preliminära finansiella inriktningsmålen för år 2023-2026 fastställs.

4

Preliminära finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.

5

Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på 19
938 000 kronor och ett resultat på 15 990 000 kronor.

6

Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 25,0 miljoner kronor.

7

Hällefors kommuns preliminära strategiska planering för år 2023-2027
och budget för år 2023 godkänns.

Exp till
Hans Åhnberg
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 106

Riktlinje placerade barn, dnr KS 22/00070
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje vid placerade barn, individ och familjeomsorgen.
Riktlinje omkostnad och arvode vid jour- och familjehemsplaceringar.
Ärendet
Riktlinjer för placerade barn är ett styrdokument främst riktat till
socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Hällefors
kommun saknar riktlinjer för placeringar av barn och unga i familjehem,
stödboende och HVB. Kommunförvaltningen har sedan 2019 arbetat med att
ta fram ett förslag på riktlinjer som reglerar förutsättningar för bistånd,
utredning, genomförande av insats och kommunala ersättningsnivåer till
familjehem. Riktlinjerna är såväl ett stöd för ansvariga handläggare som ett
viktigt styrdokument för ansvarig nämnd varför antagandet av riktlinjerna
innebär en form av kvalitetssäkring av verksamheten.
Social konsekvensanalys

Placering av barn- och unga i samhällsvård är ett stort ingrepp i ett barns
uppväxt. Att planering, genomförande och uppföljning av vården håller god
kvalité är synnerligen viktigt ur denna synpunkt. En riktlinje som
understödjer arbetet är ett viktigt verktyg för berörd personal och ett
nödvändigt styrdokument för nämnden för att höja kvaliteten i arbetet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Riktlinjen i sig påverkar inte förvaltningen kostnadsnivå i sig men borgar
för en mer likvärdig bedömning i olika ärenden och att förvaltningens
interna styrning och kontroll ökar.
Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett i ärendet
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Justerandes sign
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Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande riktlinjer i omgivande kommuner
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Maja Loiske och Christer Olken (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V)
fråga gällande behov av politiskt antagande vilken lämnas obesvarad.
Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar kanslichef
Mathias Brandt kortfattat.
Ordförande Susanne Grundström yrkar att de taxor och avgifter som finns i
ärendet ska fastställas av kommunfullmäktige.
Christer Olken (S) och Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall.
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Taxor och avgifter i ärendet antas.
Exp till
Daniel Åhnberg
Justerandes sign
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§ 107

Återrapport kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för
centrumutveckling, dnr KS 19/00258
Kommunfullmäktige har tillställts en rapport från den tillfälliga beredningen
för centrumutveckling.
Beredningen för centrumutveckling föreslår kommunfullmäktige
Godkänna återrapporten till kommunfullmäktige.
Beredningens uppdrag anses avslutat.
--Beredningens ordförande Johan Stolpen (V) föredrar utförligt samt yrkar
bifall till beredningens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på beredningens
förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna återrapporten till kommunfullmäktige.
Beredningens uppdrag anses avslutat.
Exp till
Ledamöter och ersättare i beredningen

Justerandes sign
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§ 108

Tillägg i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen, dnr KS 22/00067
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-17 § 67
Ärendet
Till följd av att lag om nikotinfria tobaksprodukter börjar gälla 1 juli 2022,
faller det på kommunen att utöva tillsyn över denna produkttyp.
Samhällsbyggnadsnämnden utövar idag tillsyn över tobaksprodukter och bör
vara tillsynsmyndighet även för de produkter som avses här. Därmed behöver
reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Taxa för den aktuella tillsynen kommer att behandlas som ett separat
ärende.
Förvaltningens förslag till beslut
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Justerandes sign
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Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
Exp till
Nämnden

Justerandes sign
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§ 109

Avfallsplan 2022-2026, dnr KS 22/00038
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022-02-04
§5
Förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner, daterad 2022-01-12
Ärendet
Förslag till en gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsberg kommun för perioden 2022–2026 har tagits fram. Arbetet har
genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med
medlemskommunerna och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Samråd har genomförts och utfallet av den finns redovisat i handlingarna.
Hällefors kommun lämnade i sitt samrådssvar, som antogs av
kommunstyrelsen den 5 oktober 2021, en del frågor till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Frågorna får anses besvarade och
kommunförvaltningen har därför inget att erinra mot lagt förslag till
avfallsplan.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen anser att lagt förslag till avfallsplan följer planen för
agenda 2030.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av förslaget till
avfallsplan. Kommunförvaltningen ser positivt på den ekonomiska
beskrivningen som är framåtsyftande.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner inklusive dess bidrag.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Kjell Walegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om det finns några tankar på
åtgärder utifrån den nedskräpning som pågår kring återvinningsstationerna,
vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Justerandes sign
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Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner inklusive dess bidrag.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner inklusive dess bidrag.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Wilhelm Tham
(GL), Tobias Nygren (C) och Allan Myrtenkvist (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner inklusive dess bidrag.
Exp till
Förbundet

Justerandes sign
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§ 110

Förslag till taxa för mark för markåterställningsarbeten
för Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs
kommun, dnr KS 22/00085
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2022-03-25 § 2022–202
Ärendet
I och med ett nytt beläggningsavtal fr o m 2022 behöver taxorna för
återställningsarbeten justeras, då asfaltspriser, maskinpriser har ökat betydligt
mot föregående avtal. I detta pris ingår det underhållstillägg som avdelningen
tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll efter grävningar i
kommunal väg och mark.
Förvaltningen ser att denna justering av taxan som rimlig medtanke på
rådande omständigheter med höga energi, råvaru- och bränslepriser.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

De förändringar som det kan ge exempel på är det höjda priser på
återställande av asfalt, +47 %-67 %, yrkesarbetare, +41 % och kostnad för
grävmaskin, + 29 %.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta föreslagna taxeändringar.
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagna taxeändringar.
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01
Justerandes sign
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--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta föreslagna taxeändringar.
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01
Exp till
Förbundet

Justerandes sign
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§ 111

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
årsredovisning 2021, KS 22/00084
Beslutsunderlag
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll
2022-03-25 § 33
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2021, daterad 2022-04-01
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning
för verksamhetsåret 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2021 en förlust på
-4,4 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst
på 1,1 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra
medlemskommunerna.
Förbundets organisation har skattefinansierade verksamheter och
avgiftsfinansierade verksamheter. Förbundets verksamhetsredovisning är
uppdelad i fyra verksamheter utöver stab. För de fyra verksamheterna
särredovisas resultatet för respektive kommun i årsredovisningen.
Stab
Gata/Park/Idrott
Lokal- och miljöservice
Avfall och Återvinning
Vatten och avlopp (VA)

gemensamt
skattefinansierat
skattefinansierat
avgiftsfinansierad
avgiftsfinansierad

Förbundet har fastställt sex gemensamma verksamhetsmål. Enligt
förbundets uppföljning har två utav de verksamhetsmässiga målen uppnåtts
Justerandes sign
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i sin helhet under 2021. Området stab och de fyra olika verksamheterna har
dessutom verksamhetsspecifika mål.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska
förvaltningen. Revisionens bedömning är att det finansiella målet avseende
de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. Vad gäller det
finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är deras
bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet
är formulerat. Deras bedömning är att de inte har kunnat bedöma om
resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån hur målen
är formulerade och hur mätningen görs.
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter.
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-,
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna.
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på
0,1 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett
underskott på 0,4 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade
verksamheten.
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten för kommunen ligger
främst i verksamheten Gata och förklaras med att utfallet för
vinterväghållningen blev lägre än budgeterat. Garantifonden för asfalt har
ökat något och uppgår vid årsskiftet 2021/2022 till 1,6 miljoner kronor för
Hällefors kommuns del.
Överskottet i den avgiftsfinansierade delen för kommunen beror på ökade
material- och energikostnader. Kommunens VA-fond har ökat och uppgår
till 2,2 miljoner kronor och avfallsfonden har minskat och uppgår till 7,5
miljoner kronor vid årsskiftet.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört
skattefinansierade investeringar på 7,2 miljoner kronor och
avgiftsfinansierade investeringar på 11,8 miljoner kronor
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2021
Justerandes sign
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och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021
godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar i beslutet gällande ansvarsfrihet.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Allan
Myrtenkvist (S) att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Exp till
Förbundet
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§ 112

Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021, dnr
KS 22/00050
Beslutsunderlag
Direktionen Bergslagens räddningstjänsts sammanträdesprotokoll 2022-02-23
§1
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2022-02-25
Ärendet
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och
verksamhet under 2021 i en årsredovisning.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2021 och de
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning
för verksamhetsåret 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

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

BRT redovisar för räkenskapsåret 2021 ett positivt resultat på 471 tusentals
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Årets resultat är bättre än budgeterat
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt
orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. I samband med bokslut har
förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmtaxan enligt nya
beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tusentals
kronor som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i
december 2021.
Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då
förbundets resultat uppgick till ett överskott på 1,1 miljoner kronor när
samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade under hösten
beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i
balanskravsutredningen, vilket 2021 uppgick till drygt 649 tusentals
kronor.
Justerandes sign
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Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Stabsavdelning
Räddningstjänstavdelning
Skyddsavdelning
Larmcentral
Förbundet har politiskt antagna övergripande mål som är nedbrutna i
förebyggande verksamhet, operativ verksamhet och larmcentral. Direktionen
har fastställt totalt sju mål kopplat till god ekonomisk hushållning, tre
finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att;
samtliga tre finansiella mål är uppfyllda, att tre verksamhetsmål är uppfyllda
och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt. Direktionen har även fastställt tolv
säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål.
I årsredovisningen är det i huvudsak prestationsmålen som utvärderas. Av
totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som uppfyllda, fyra som delvis
uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens förutsättningar för
måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. Förvaltningens
bedömning utifrån årsredovisningen 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 2021 har förbundet erhållit 7,4 miljoner kronor i driftbidrag från
Hällefors kommun, en ökning mot föregående år med 0,3 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 miljoner kronor, och
totalt har 7,4 miljoner kronor förbrukats vid utgången av 2021 och
anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del
beroende på Corona-pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar
under året och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som
förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket
gör att det kommer ske under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad
och arbetet med stationernas IT-nät kommer att färdigställas under 2022.
Förbundet kommer att föra över 4,9 miljoner kronor för planerade och
pågående investeringar till investeringsbudgeten 2022.
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2021
ökar förbundets egna kapital till 40,5 miljoner kronor vid 2021 års utgång,
men överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under år
2022 enligt ändrade principer för att inte bygga ytterligare eget kapital.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Christer Olken (S)
att han ej deltar i beslutet.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Christer Olken
(S) och Katja Ollila (V) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
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Exp till
BRT
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§ 113

Årsredovisning för Sofint, Samordningsförbundet i
Norra Örebro Län för år 2021, KS 22/00112
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län 2021
Samordningsförbundet i Norra Örebro Läns revisionsberättelse, daterad 202204-04
Ärendet
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, Sofint, har sammanställt
förbundets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Sofint är
en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar.
Sofints uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet
finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. På individnivå
verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de
samverkande parterna. Sofint stödjer också aktivt insatser som syftar till att
skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta
bättre. Det kan t ex handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med
hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel.
Region Örebro län har under 2021 antagit uppdraget att analysera och ta fram
förslag på åtgärder för att åstadkomma mer lättöverskådliga och jämförbara
årsredovisningar för länets samordningsförbund. Målsättning har varit att öka
medlemmarnas möjligheter att utläsa hur tillförda medel används och ytterst
om de används på ett effektivt sätt.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning
för verksamhetsåret 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Sofint redovisar totalt för 2021 ett underskott om -271 tusentalskronor.
Resultatet är 849 tusentalskronor bättre än budgeterat resultat.
Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 520
tusentalskronor, vilket motsvarar 38 procent av anslagna medel.
Föregående år motsvarade det egna kapitalet 45 procent av anslagna medel.
Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer
om att det egna kapitalet inte skall överstiga 20 procent, men förbundet
skriver i årsredovisningen om sina planer för att minska det egna kapitalet.
Förbundet budgeterar för att bedriva en verksamhet som genererar negativa
resultat under 2021 till 2023.
Styrelsen bedömer att förbundets övergripande mål, genom i huvudsak
goda resultat avseende uppställda individ-, struktur-, organisations- och
ekonomiska mål har uppnåtts. Styrelsen bedömer därför att förbundet
uppfyller kraven i begreppet god ekonomisk hushållning.
Kommunförvaltningen kan konstatera att förbundet haft 15 mål utifrån god
ekonomisk hushållning under år 2021 där 10 mål är helt uppfyllda och tre
delvis.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2021
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2021
godkänns.

-

Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran
Zetterlund (C) att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2021 godkänns.
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Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Susanne
Grundström (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) att de ej deltar i beslutet.
Gunilla Josefsson (V) träder in som ordförande under punkten.
Ordförande Gunilla Josefsson (V) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Exp till
Sofint
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§ 114

Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om
förskolebarn på äldreboenden, dnr KS 20/00196
Beslutsunderlag
KF 2020-09-22, § 126
KS 2020-11-10, § 228
Ärendet
Cecilia Albertsson (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige rörande
förskolebarn på äldreboenden. Kommunfullmäktige remitterade på
sammanträde i september motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen remitterade i sin tur ärendet vid sammanträde i november
2020 vidare till kommunförvaltningen.
Motionen har funnit inspiration i en TV-satsning som heter ”fyraåringar på
äldreboendet”. I anslutning till satsningen konstaterades många positiva
effekter på de äldre genom kontakten med barnen. Motionen förespråkar
utifrån möjligheten att värna det friska framför att vårda sjuka, att kommunen
provar på modellen för att öka välbefinnandet hos de äldre och därigenom
fördröja andra insatser.
Motionen yrkar på att kommunen skapar förutsättningar för att införa denna
modell i våra boenden.
Modellen
”Fyraåringar på äldreboendet” beskriver hur tio fyraåringar med två
pedagoger under en sexveckorsperiod besöker och interagerar med tio äldre
från ett specialboende. I ingressen kallas satsningen för ett socialt experiment,
med förebild från USA.
Programmet visar som sagt på positiva effekter av satsningen, men det går
inte att bortse ifrån att det som socialt experiment lämnar en hel del i övrigt att
önska. Förvaltningen bedömer att satsningen som socialt experiment inte ger
tillförlitliga svar på frågor kring till exempel:
-

Hur denna satsning är bästa lösningen för barnen.
Om och på vilket sätt satsningen är överförbar på vanliga grupper i äldreboenden.
Hur urvalet till satsningen gått till.

Utifrån ett kommunalt perspektiv är det svårt att bedöma hur urval och
deltagande i en eventuell metod skulle ske – det finns ingen universell önskan
hos äldre att umgås med barn. Tvärtom kan detta i vissa fall troligen vara
direkt kontraproduktivt.
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Det är också svårt att bedöma i vilken verksamhet en eventuell
kvalitetsökning ska sökas. Ökade kostnader kommer att hamna i förskolan
genom fler pedagoger, medan effekterna i huvudsak troligen hamnar i
äldreomsorgen.
Att införa denna metod i enlighet med det sociala experimentet skulle inte
vara ansvarsfullt. Det finns dock ingenting som hindrar att förskoleenheter
och avdelningar i äldreomsorgen utifrån dagens regelverk samverkar för att
öka kvaliteten. Sådan samverkan bör uppmuntras, men någon generell metod
för hur det konkret ska genomföras bör enligt förvaltningen inte
implementeras som riktlinje.
Det ska också betonas att oavsett om en handlingsplan eller riktlinje införs, så
kommer troligen varje handling utifrån temat att kräva individuell bedömning
i stor eller liten skala.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig Samverkan

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

-

Anse motionen vara besvarad.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson (M)
till protokollet att samverkan i andra former än den föreslagna också är
önskvärda.
Skolchef Tina Lanefjord exemplifierar vad som görs idag.
Madelene Jönsson (SD) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse motionen besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson
(M) utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anse motionen besvarad.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Cecilia
Albertsson (M) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen besvarad.
Exp till
Cecilia Albertsson
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§ 115

Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om utökning
av möjligheterna till friluftsliv, dnr KS 20/00182
Beslutsunderlag
Kjell Walegrens (GL) motion, inkom 2020-09-08
KF 2020-10-27 § 157
KS 2021-01-26 § 12
Ärendet
I Kjell Walegrens (GL) motion om utökning av möjligheter till friluftsliv
framförs två önskemål.
1) MTB-banorna i Hjulsjö får anslutning både från Hällefors och
Grythyttans tätorter.
2) Att ploga och underhålla en bana för långfärdsskridsko när
isförhållandena så tillåter.
När det kommer till motionärens önskemål om anslutning till MTB-banorna i
Hjulsjö är det via de redan befintliga cykellederna Grythytterundan,
Torrvarpen runt, Sörälgen runt och Bredsjörundan möjligt att cykla på leder
från både Grythyttan och Hällefors tätorter till Hjulsjö MTB. Lederna finns att
hitta via kartfunktionen på webbsidan för Bergslagen Cycling.
Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns kommuner,
föreningar och Region Örebro län. På deras webbsida samlas över 100 mil
skyltade cykelleder i Örebro län med omnejd. Lederna underhålls och
utvecklas av föreningar och kommuner i länet.
Bergslagen Cycling, sidan bergslagencycling.se och startskyltarna finansieras
av Region Örebro län.
För önskemålet rörande bana för långfärdskridskor finns det ideella krafter
inom kommunens gränser som redan plogar upp banor.
Att som kommunal organisation ploga och underhålla en bana på is innebär
förutom arbetsinsatsen av att ploga, varje gång efter ett snöfall även att ta
ansvar för dagliga kontroller av iskvalitet.
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta
perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta
perspektiv.
Justerandes sign
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Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta
perspektiv.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef
Camilla McQuire.
Kjell Walegren (GL) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Wilhelm Tham
(GL) utan att yrka.
Justerandes sign
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.
Exp till
Kjell Walegren
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§ 116

Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om
utveckling av det rörliga friluftslivet, dnr KS 21/00219
Beslutsunderlag
Kjell Walegrens (GL) motion, inkom 2021-10-22
KF 2021-10-26 § 131
KS 2021-11-09 § 197
Ärendet
I motion om utveckling av det rörliga friluftslivet anges 4 önskemål:
1) Angöringar för båtar och kanoter på lämpliga ställen, som till exempel vid
Måltidens Hus, Sävenfors Lodge och Grythytteviken.
2) Bana för Downhill MTB, Hökhöjden anges som önskad plats.
3) Förbättring av banvallen mellan Hällefors och Sävenfors, framför allt för
cykel men även med tanke på planförändringar om sjönära byggande och
satsningen vid Sävenfors Lodge.
4) Leder för terrängskotrar (fyrhjulingar) där det är lämpligt.
Angöring för kanoter finns vid Sävenfors Lodge, i Grythytteviken och i viken
vid Måltidens hus. Båtiläggningsplatser finns vid de större sjöarna i
kommunen. De iordningställdes för ett antal år sedan som ett projekt
genomfört i Hällefors fiskevårdsförenings regi. Föreningen valde att avstå
från att bygga bryggor vid dessa platser då det då utfaller ett krav om bygglov
samt ett ansvar kring säkerhet och skötsel.
Flertalet av de platser som är lämplig för båtiläggningsplatser i de mindre
sjöarna ligger på mark som kommunen inte har direkt rådighet över och
förvaltningen ser därför inte att kommunen ska stå som huvudman för
båtiläggningsplatser eller bryggor. Däremot kan kommunen agera
möjliggörare för andra aktörer att anlägga bryggor genom att ta med i
kommande detaljplan för Grythyttan 6:358 Lillagsviken. Planen kommer att
beställas under år 2022 och beräknas vara framtagen till 2023 och möjligheten
till att anlägga kaj/brygga kommer att ses över för att möjliggöra för andra
aktörer att anlägga bryggor. Möjligheten är dock avhängigt de utredningar om
känslig eller skyddsvärd miljö som ingår i detaljplaneprocessen. I direkt
geografisk närhet behandlas även möjligheten till en hamn i detaljplanen för
det framtida Lake Resort Bergslagen.
I Hökhöjdenområdet pågår ett initiativ av nybildade föreningen Bergslagen
Bike Race där möjligheten till en Downhillbana har setts över. Området är
dock så stenigt och brant att det är förenat med stora kostnader då både sten
och skog behöver röjas vilket innebär så stora ingrepp i miljön att
förvaltningen bedömer att tillstånd för detta skulle vara svårt att få till i ett
naturskyddsområde. Dialog förs mellan föreningen, kommun och Region för
Justerandes sign
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att se hur övrig MTB-cykling i området kan utvecklas och vilka
utvecklingsstöd som kan vara möjligt att söka.
Kommunen äger inte marken där banvallen befinner sig och har således inte
rådighet över denna fråga. Hällefors-Tierps Skogar äger marken.
Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng med
motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är
förbjuden på barmark i hela landet, vilket innebär att en led för terrängskotrar
inte är förenligt med svensk lagstiftning.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Åtgärder vid vatten är omgärdade av regelverk gällande ingrepp och lov då
det gäller tex. installationer av bryggor och båtiläggningsplatser.
En downhillbana i Hökhöjden skulle innebära stora ingrepp i naturen i ett
naturskyddat område.
Ekonomisk konsekvensanalys

Iordningsställande av båtiläggningsplats är relativ kostsam då förutom
kostnad för markarbeten och inköp av bryggor finns krav på marklov,
bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. Löpande underhållskostnader
som säkerhetskontroller, renhållning och tillsyn som måste ske ett flertal
gånger per säsong tillkommer då säkerhetsansvaret ligger på den som
uppför bryggor. Eventuell tillsyn och underhåll finns det inte kapacitet för i
befintlig kommunal förvaltning.
Dialog förs mellan förening, kommun och region rörande utveckling av
cykelleder. Samtalen har dock inte kommit så långt att en ekonomisk
konsekvensanalys är möjlig.
Facklig samverkan

Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef
Camilla McQuire.
Kjell Walegren (GL) och Cecilia Albertsson (M) yttrar sig.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

54(67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2022-05-31

Under ärendets behandling ansluter Bella-Maria Kronman (V) till
sammanträdet, som ej tjänstgörande ersättare.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.
Exp till
Kjell Walegren
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§ 117

Yttrande över Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om
kommunens näringslivsarbete, dnr KS 18/00298
Beslutsunderlag
Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion, inkom 2018-12-10
KF 2018-12-18 § 184
KS 2019-01-29 §27
Ärendet
I motionen om kommunens näringslivsarbete framförs två önskemål.
1) Att näringslivsutvecklarens tjänst utökas till 100%
2) Att näringslivsenheten förstärks med ytterligare personella resurser i form
av tex 50% assistent.
Innan år 2020 hade näringslivsutvecklaren en tjänst på 80%. I samband med
rekryteringen av ny näringslivsstrateg, som tillträdde 1 mars 2020, utökades
tjänsten till 100%.
I samband med en omorganisation from 1 mars 2021 ansvarar
näringslivschefen för enheten för näringsliv och kommunikation, ett beslut
som fattats av kommunchef.
I enheten ingår förutom näringslivschef (100%) en webbadministratör (100%)
samt en turismsamordnare/kommunikatör (50%+50%). Tjänsten
turismsamordnare/kommunikatör utökades från en halvtidstjänst som
turismsamordnare till en heltidstjänst efter att önskemål om att stärka
kommunens kommunikation framförts både av näringsliv och politik.
Näringslivsenheten består 2022 av tre heltidstjänster och ansvarar för arbetet
med näringsliv, besöksnäringsutveckling samt kommunens externa
kommunikation.
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta
perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta
perspektiv. Ärendets ekonomiska konsekvenser har angivits av
Justerandes sign
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kommunchef i samband med förändringarna i organisationen och
kommunstyrelsens årliga beslut om fastställande av dess verksamhetsplan.
Facklig samverkan

Facklig samverkan har skett i samband med förändringar i organisationen.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av
2021.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av
2021.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av
2021.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M) utan att yrka.
Justerandes sign
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av
2021.
Exp till
Vivianne Pettersson
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§ 118

Yttrande över Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran
Zetterlunds (C) motion om energi- och klimatplan för
minskning av växthusgasutsläpp, dnr KS 21/00223
Beslutsunderlag
Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C) motion, inkom 2021-1026
KF 2021-10-26 § 130
KS 2021-11-09 § 196
Ärendet
Motionärerna önskar att Hällefors, som kommunkoncern, minskar utsläppen
av växthusgaser. Det genom att implementera en energi- och klimatplan med
mål och nyckeltal.
Det pågår ett arbete gällande strategisk planering mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunförvaltningen. Där ingår en
energiplanering samt en klimatplanering. Utifrån det klimatläge världen
befinner sig i så bör de prioriteras högt i den planeringen.
Arbetet med de strategiska planerna fastställs under 2022. Arbetet kommer
kräva tillförande av ekonomiska medel för en personalförstärkning då arbetet
med dessa planer och strategier är omfattande och det finns inte utrymme för
det inom nuvarande struktur i förvaltningen.
Social konsekvensanalys

Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan
bör prioriteras.
Miljömässig konsekvensanalys

Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan
bör prioriteras.
Ekonomisk konsekvensanalys

Framtagande med strategier och planer är ett tidskrävande arbete. Resurs
måste tillsättas med expertkompetens för att nå fram till ett adekvat
material. Det kommer kräva en ökad budgetering för att klara detta.
Förvaltningen föreslår att driftbehovet av att arbeta fram en ytterligare
strategiska dokument tas upp i budgetprocessen för verksamhetsåret 2023.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023.
Justerandes sign
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Motionen anses besvarad med ovanstående.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023.
Motionen anses besvarad med ovanstående.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska anses bifallen.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på första
beslutssatsen vilken bifalls, samt allmänna utskottets förslag mot Johan
Stolpens (V) yrkande på den andra beslutssatsen. Ordförande finner att Johan
Stolpens yrkande vinner bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023.
Motionen bifalls med ovanstående.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tobias Nygren
(C) och Johan Stolpen (V) utan att yrka.
Justerandes sign
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023.
Motionen bifalls med ovanstående.
Exp till
Mikael Pulkkinen
Jessica Jansson
Hans Åhnberg
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§ 119

Cecilia Albertssons (M) motion om utökade
parkeringsplatser i centrala Hällefors, dnr KS 22/00076
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 68 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt kortfattat.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska avslås.
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD), Christer Olken (S) och Ulrika
Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Johan Stolpens
(V) avslagsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Cecilia
Albertsson (M) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Exp till
Cecilia Albertsson
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§ 120

Projekt Hällefors centrum - ett centrum för alla, dnr KS
21/00111
Informationsunderlag
KS 2021-05-18 § 77
KS 2021-06-15 § 104
Ärendet
Projektet ”ett centrum för alla” har nått ett par delmål. Medborgarenkät är
genomförd och utvärderad och ett separat projekt har genomförts inom
bildning där synpunkter från skolelever har inhämtats. Det som tyvärr inte
gick att genomföra var den tillfälliga gestaltning som det tidigare beslutades
om då budgeterade medel inte räckte till någon åtgärd enligt det förslag som
fanns, mycket beroende på skenade råvarupriser på material som under
sommaren 2021 ökade med mer än 50 % i vissa segment. Det som nu kommer
ske är att det material som framkommit ska visualiseras på platsen där
Godtemplargården stod och då i form av planscher på tre olika språk, svenska,
finska och engelska. Delar av de medel som avsattes för tillfällig gestaltning
kommer användas till detta.
Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört
medborgarenkäten samt ett riktat arbete mot elever årskurs 6–9 samt
gymnasiet. Materialet är sammanställt och bearbetat för vidare arbete hos
Norconsult. Vid medborgarenkäten inkom 184 svar.
De svarande är i centrum på grund av handel och besök till bibliotek eller
annan kommunal inrättning. Besökaren tar sig oftast till centrum med bil samt
upplever möjligheten till parkering som god. Inom pedagogiska verksamheten
gjordes ett arbete inom området bild, där elever fick gestalta centrummiljön
med tyngdpunkt på platsen där Godtemplargården stod. Politiska
representanter gjorde en rundvandring till årskurserna 7–9, där synpunkter
kunde lämnas samt att det gick att ställa frågor kring process och
genomförande av både gestaltningsprogram och detaljplan. Det som
framkommit både från medborgarenkäten samt synpunkterna från elever är
avsaknaden av en bra mötesplats, många lyfter ett café eller liknande, samt
möjligheten till aktivitet kopplat till centrum. Det framgår också i båda
undersökningarna att det saknas färg och form i centrum, då det nu upplevs
som en grå och tråkig miljö.
Arbetet fortgår nu via Norconsult som ska sammanställa
gestaltningsprogrammet av det material som nu är framtaget. Detta sker i
enlighet med uppdrag upphandlat av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen. Efter detta påbörjas framtagandet av detaljplan för centrum.
Tidplanen för detaljplanen för centrum beräknas till ca 10–12 månader.
Justerandes sign
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Social konsekvensanalys

I och med medborgarenkät och arbetet inom bildning så har möjligheten till
inflytande getts till medborgare i Hällefors. En uppföljning av det
framtagna materialet inom bildning är utlovad. Önskan finns att liknande
arbete görs i framtiden mellan politik och elever.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om vem som sköter om
bänkarna på torget, vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael
Pulkkinen och leder till yttranden från Kjell Walegren (GL) och Cecilia
Albertsson (M).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 121

Ekonomisk rapport april 2022, dnr KS 22/00113
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Ekonomisk rapport, daterad 2022-05-10
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:15, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2022
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 30 november 2021 samt med ett antal
tilläggsbudgeteringar under året har kommunförvaltningen sammanställt en
ekonomisk rapport vad gäller avstämning av kommunens prognostiserade
årsresultat.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt nuvarande prognos beräknas två av tre finansiella inriktningsmål för
mandatperioden att uppnås och alla tre finansiella resultatmål som antagits
för verksamhetsåret 2022 att uppnås.
Inriktningsmål
Resultatandel
Investeringsandel
Pensionsskuld

Antagna
3,0 %
<4,8 %
20 mkr

Prognos
3,8 %
14,9 %
30 mkr

Resultatmål
Resultatandel
Nettokostnadsandel
Soliditet

Antagna
3,0 %
96,1 %
7,2 %

Prognos
3,8 %
94,5 %

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett överskott på
24,3 miljoner kronor. Det är 9,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. I
helårsprognosen ingår 0,8 miljoner kronor som avser rivnings- och
avvecklingskostnader för två byggnader enligt politiska beslut. Dessa
engångskostnader som förvaltningen bedömer ska frånräknas i samband
med uträkningen av kommunens balanskravsresultat om kommunens
konstaterade årsresultat blir negativt.
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Målet med år 2022 är att göra ett resultatöverskott på 15,3 miljoner kronor
för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen att uppnå budgeterat årsresultat och det lagstadgade
balanskravet. I helårsprognosen ingår rivnings- och avvecklingskostnader
med 0,8 miljoner kronor som ska betraktas som jämförelsestörande post
och reglera prognosen vad gäller balanskravsresultatet.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 122

Delgivningsärenden
A) Länsstyrelsen Dalarnas län: Avvisande av nominerat begravningsombud.
B) Länsstyrelsen Örebro län: Ny ledamot för (SD) i kommunfullmäktige,
Madelene Jönsson.
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