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Datum

2020-08-18

Plats och tid

Folkets hus, Hällefors, kl. 09.00-10.30

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande till cirka 09.55
därefter tjänstgörande

Övriga närvarande

Madelene Jönsson (SD), insynsplats
Kommunchef Tommy Henningsson
Fastighetschef Jessica Nilsson, del av beredningstid
Från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
enhetschef stadsbyggnadskontoret Isabella Lohse
och planarkitekt Jonathan Pedersén, del av
beredningstid
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen, del av möte
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Katja Ollila (V)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret torsdag 20/8 2020 kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Malin Bergkvist

Ordförande
Annalena Järnberg
Justerare
Katja Ollila

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

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Malin Bergkvist
Justerandes sign
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Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Katja Ollila
Alf Wikström
Vivianne Pettersson, till
09.55
Daniel Hagsten

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
V
V
M
M

Margeurite Wase (C) från
09.55
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Ärenden under beredningstid
Fastighetschef Jessica Nilsson föredrar kring förseningar i tidsplanen för
ombyggnation av den nya förskolan och kommunchef Tommy Henningsson
tillför.
Förseningen beror på att det vid grävning i marken påträffades gamla
husgrunder och osorterat rivningsavfall som grävts ner i samband med rivning
av tidigare ägare, Hällefors Bostads AB. Avfallet bestod bland annat av
osorterad asbest.
Det inträffade är anmält till miljökontoret och en saneringsplan är inlämnad.
Kostnaderna för saneringen förväntas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor.
Utifrån att den kontrollplan som lämnades in vid tidigare rivning inte stämmer
polisanmälde miljökontoret händelsen, dock har preskriptionstiden gått ut.
Men betalningsansvar kvarstår hos ansvarig för rivning.
Saneringsarbete är påbörjat och tidsplanerat, men det är i dagsläget oklart när
förskolan i sin helhet kan stå färdig.
Under beredningstiden ställer ordförande Annalena Järnberg (S) fråga om
vem som står för kostnaderna för beställt saneringsarbete, vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om varför saneringen inte inletts tidigare
under sommaren, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om förekomsten av asbest i kommunala
byggnader som är aktuella för rivning eller ombyggnation, vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
--Enhetschef stadsbyggnadskontoret Isabella Lohse och planarkitekt Jonathan
Pedersén från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen föredrar kring det
arbete som hittills har genomförts i uppdraget att upphäva ett antal
områdesbestämmelser och strategier för framtiden.
Under föredragningen tillför samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och
kommunchef Tommy Henningsson.
I dialoger med länsstyrelsen har det framkommit att ett upphävande av
områdesbestämmelser skulle kunna få olika konsekvenser som kommunen
behöver beakta. Det handlar exempelvis om krav på utbyggnad av VA och
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möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormer för utsläpp, vilket
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill uppmärksamma politiken på.
Vidare informeras kring det pågående arbetet med att ta fram samrådsförslag
och efterföljande samrådsprocesser. Efter genomförda samrådsprocesser och
med det underlag som framkommit där får kommunen ta ställning till hur
arbetet ska fortlöpa.
Under beredningstiden yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ställer fråga om
arbetet kommer att vara färdigt innan sommaren 2021, vilket besvaras av
enhetschef Isabella Lohse.
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§ 54

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens
sammanträde, vilket godkänns.
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§ 55

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring att ekonomichef Jessica
Jansson uppmärksammat att Hällefors Bostads AB:s delårsrapport inte måste
granskas av auktoriserad revisor och att det tillägget till nya ägardirektiv som
kommunfullmäktige beslutade om 2019-12-10 § 183 skulle kunna upphävas.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att frågan om att upphäva tillägget
läggs till som ett beslutsärende sist på dagordningen, vilket bifalls.
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen.
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§ 56

Yttrande revisionsrapport granskning av kommunens
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030, dnr KS 20/00082
Beslutsunderlag
Revisionsrapport angående granskning av kommunens hållbarhetsarbete
utifrån agenda 2030
Yttrande
Revisonen har granskat kommunens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.
Detta har biträtts av KPMG.
Syftet har varit att bedöma om kommunen har förutsättningar för ett effektivt
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens nuvarande
styrning och uppföljning delvis ger förutsättningar för ett effektivt
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter. Men att
kommunstyrelsen inte i dagsläget systematiskt har integrerat de tre
dimensionerna av hållbarhet och Agenda 2030 i sin styrning, utveckling och
uppföljning.
Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter och bedömningar och har
intentionen att kommunens arbete med Agenda 2030 fortsätter enligt följande:
Det genomförs en utbildningsinsats för chefer och ansvariga politiker och
med fokus på hur vi kan verka för ett hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv.
Analysera och diskutera vilka mål som är väsentliga för oss dvs en så kallad
väsentlighetsanalys för att nå en lokal prioritering.
I arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 ta fram
inriktningsmål och resultatmål som är kopplade till kommunens
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 och våra verksamheter.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-18

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Yttrandet antas.
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§ 57

Remissyttrande, betänkandet SOU 2020:8 Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,
dnr KS 20/00157
Beslutsunderlag
SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,
https://www.regeringen.se/491de2/contentassets/39c4816961934a4ca8bd6278
68fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdragetsou-20208.pdf
Ärendet
En parlamentarisk kommitté, kommunutredningen, har på regeringens
uppdrag lämnat ett betänkande med förslag på hur de svenska kommunernas
kapacitet kan stärkas.
Remisstiden har förlängts med anledning av den pandemi som under
remisstiden krävt avsevärda kommunala resurser. Yttrandet ska vara
inkommet till Finansdepartementet senast den sista september.
Betänkandet är mycket omfattande och kommunförvaltningen har efter
avstämningar med kommunstyrelsens presidium i förslaget till yttrande valt
att fokusera på ett mindre antal, men för kommunen viktiga, områden.
I korthet innehåller yttrandet en kritik mot kommunutredningens snäva
definition av kommunal kapacitet, vilket får konsekvenser för de slutsatser
och förslag som utredningen lämnar.
Då det gäller utredningens förslag till strukturella åtgärder, ligger ett stort
fokus på frivilliga kommunsammanslagningar på bekostnad av utvecklade
resonemang kring andra samverkansformer eller förändringar i
ansvarsfördelning.
Förslagen avseende kompetensförsörjning anser förvaltningen möjligen vara
ett steg i rätt riktning, men otillräckligt. Otillräckliga är också förslagen då det
gäller möjligheten till nyproduktion om bostäder
Ekonomi

Utredningen föreslår att en ny statsbidragsprincip införs för att komma runt
de många riktade statsbidrag som används idag, vilket är positivt.
Förslagen kring kommunsammanslagningar, bedömer
kommunförvaltningen får få positiva ekonomiska effekter åtminstone på
medellång eller längre sikt.
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En ny utredning av utjämningssystemet avstyrks, medan förslaget om en
utredning av LSS-utjämningen bör påskyndas med inriktning mot att detta
ska vara ett statligt åtagande.
I övrigt hänvisas till yttrandet.
Folkhälsa

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

Kommunförvaltningen instämmer i utredningens bedömning av att
kommunerna behöver ett statligt stöd och en gemensam kunskapsbank
inom klimat- och hållbarhetsområdet.
I övrigt hänvisas till yttrandet.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen delar utredningens bedömning att det är viktigt att
det finns statlig närvaro i hela landet. Skälen för detta är fler och starkare
än vi anser framkommer i betänkandet.
I övrigt hänvisas till yttrandet.
Förvaltningens förslag till beslut
Yttrandet antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy
Henningsson tillför.
Under ärendets behandling yttrar sig Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila
(V) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Yttrandet antas.
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§ 58

Återremitterad policy för roller i Hällefors kommun, dnr
KS 19/00267
Beslutsunderlag
Policy för roller i Hällefors kommun
KS 2019-10-08 § 219
Remissyttranden från Vänsterpartiet och Grythyttelistan
Ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-10-08 § 219 policy för roller i
Hällefors kommun. Återremissen gjordes för att kommunfullmäktiges partier
genom en remissrunda skulle ges möjlighet att lämna synpunkter.
En remissrunda genomfördes 2019-10-21 – 2019-12-01 och yttranden
lämnades från Vänsterpartiet och Grythyttelistan. Kommunförvaltningen har
utifrån dessa synpunkter delvis reviderat förslaget till policy.
Syftet med policyn är dels att tydliggöra och beskriva spelregler för
samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, dels att beskriva
kommunens syn på decentralisering. Policyn ska också bidra till att tydliggöra
samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunen.
Till skillnad från exempelvis reglementen och delegeringsordningar som
detaljreglerar olika typer av myndighetsutövning och beslutsfattande, är denna
policy mer allmänt hållen och ska fungera som ett stöd och en hjälp för såväl
förtroendevalda som anställda på ett sådant sätt att exempelvis tjänstepersoner
inte fattar beslut om inriktning eller kvalitet i verksamheten och att
förtroendevalda inte ägnar sig åt ”cykelställsfrågor”.
Utöver förslaget till policy, är det också viktigt att alla som verkar i
kommunen hjälper varandra med att hitta rätt i ofta komplexa uppdrag.
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
Justerandes sign
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Genom att tydliggöra kommunens organisation, blir det enklare för
medborgarna hur ansvarsfördelningen ser ut. Detta underlättar exempelvis
då det gäller till vem medborgaren ska vända sig med frågor och
synpunkter och ytterst också ansvarsutkrävande, vilket förmodligen är den
enskilt viktigaste frågan i en fungerande demokrati.
Samverkan

Kommunchef samverkar ärendet innan behandling i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta policy för roller.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vad som avses med cykelställsfrågor,
vilket besvara av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta policy för roller.
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§ 59

Yttrande över Tina Pirttijärvis (SD) motion om
webbsända fullmäktigemöten, dnr KS 19/00343
Beslutsunderlag
Tina Pirttijärvis (SD) motion
KF 2020-01-14 § 8
KS 2020-03-03 § 38
Yttrande
Kommunförvaltningen har med utgångspunkt i en motion från Tina Pirttijärvi
(SD) utrett frågan om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.
Motionärens argument för att webbsända sammanträdena är flera. I motionen
anförs att det upplevda avståndet mellan förtroendevalda och väljare kan
krympa, att dialogen med medborgarna kan förbättras, att intresset för
lokalpolitiken kan öka, att medborgarinflytandet kan stärkas och att Hällefors
som kommun blir attraktivare.
Kommunen har sedan många år radiosänt sina sammanträden. Detta görs i
samarbete med Hällefors närradioförening som också sänder via webben och
tillgängliggör ljudfilerna för efterhandslyssning. Mätningar av lyssnandet via
FM-sändningarna är svåra och dyra att göra, men då det gjorts har det visat
sig att jämförelsevis många lyssnar på sändningarna.
Antalet videosändningar över webben har ökat kraftigt under de senaste åren.
Det har inneburit att nya och billigare tjänster har utvecklats samtidigt som
tekniken har blivit enklare att använda. En webbsändning kan sändas direkt
men kan också göras tillgänglig på webben i efterhand precis som idag är
fallet med radiosändningarna. Görs en webbsändning tillgänglig på webben i
efterhand så kan tittarna ta del av hela eller delar av webbsändningen vid en
tidpunkt som passar den enskilde tittaren. Det kan också finnas möjlighet att
hoppa direkt till utvalda delar av webbsändningen, t.ex. olika punkter på
ärendelistan, vilket underlättar för tittarna att ta del av den eller de delar av
webbsändningen som är intressanta för den enskilde.
Det finns en del juridiska aspekter att ta hänsyn till då det gäller
webbsändningar eftersom en kommun inte har samma grundlagsskydd som en
individ. Lagstiftningens syfte är att skydda den enskilde från det offentliga
men aldrig tvärtom, och i fullmäktige representerar ledamöterna det
offentliga. Till stor del hanterar kommunen detta redan med dagens
webbradiosändning. I det fall att sändningen ska tillgängliggöras i efterhand
ställs också tillgänglighetskrav som exempelvis textning vilket innebär en
kostnad.
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Kommunförvaltningen har under utredningsarbetet haft en träff med
kommunfullmäktiges gruppledare. I ett ganska fritt samtal framkom att
representanter för en stor fullmäktigemajoritet upplever att webbsändningar
inte är en prioriterad fråga då det gäller att vitalisera kommunpolitiken i
allmänhet och kommunfullmäktige i synnerhet. Argumenten framfördes med
delvis olika utgångspunkter, men återkommande var vilken efterfrågan som
medborgarna har på bildåtergivning av fullmäktigesammanträden, nivån på
den debatt som förs samt kvalitet kontra kostnad på webbsändning.
Det framkom också att vissa gruppledare ser en risk för att bildåtergivning
kan vara hämmande i debatten, på så sätt att ledamöter drar sig för att gå upp i
talarstolen då sammanträden webbsänds med bild. Detta i en situation då
redan relativt få ledamöter är aktiva under ett genomsnittligt sammanträde.
Samtidigt var vissa gruppledare försiktigt positiva till förslaget. Samtliga
gruppledare var överens om att i det fall att webbsändning blir aktuell, är det
viktigt att den tekniska kvaliteten på sändningarna är hög.
De kommuner som undersökt utfallet av webbsändningarna (samtliga
kommuner med högre invånarantal än Hällefors) ligger på mellan 25-60
liveströmmande tittare och något till några hundratal efterhandstittningar på
hela eller delar av sammanträdena under det efterföljande året.
Undersökningarna har också i flera kommuner visat att det bland de tittande
finns robotar i högre eller lägre grad.
Ställt i förhållandet till den förväntade kostnaden kan kommunförvaltningen i
dagsläget inte rekommendera ett bifall till föreliggande motion. För att uppnå
motionens syften finns metoder som ger dokumenterad effekt, till sannolikt
lägre kostnader.
Ekonomi

Kommunförvaltningen saknar idag resurser för att genomföra
webbsändningar på egen hand. Som exempel kan nämnas Melleruds
kommun som hör till de kommuner som själva organiserar sina sändningar.
Det får till följd att andra uppgifter prioriteras ner eller bort, men håller
nere kostnaden. Det är också den kommun som redovisar lägst årlig
kostnad för webbsändning, med 47 000 kronor per år.
De flesta kommuner väljer att använda en upphandlad webbtjänst. Samma
webbtjänst används även för att göra sändningen tillgänglig i efterhand
med länkar direkt till de olika punkterna i ärendelistan.
Kommunförvaltningen har inte gått ut med någon förfrågan, men har tittat
på utfallet i ett antal kommuner som webbsänder sammanträden. För en
tjänst där leverantören tar ett helhetsansvar för sändningarna både tekniskt
och juridiskt ligger en trolig kostnad för Hällefors kommun med sex
sammanträden per år på ca 100 000 - 130 000 kronor per år, med en högre
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kostnad det första året för att bedöma och genomföra tekniska lösningar.
Om fullmäktige också fortsatt ska sammanträda i Folkets hus, finns en risk
för investeringar i annans fastighet krävs.
Tillkommande kostnader i jämförelse med exemplen ovan är textning för
att anpassa sändningarna till skärpt tillgänglighetslagstiftning.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några konsekvenser utifrån detta
perspektiv.
Miljö

Webbsändningar har en potential att minska medborgarnas resande till
fullmäktiges sammanträden. Denna potentiella miljövinst bedöms dock i
sammanhanget som försumbar.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen delar motionärens uppfattning att de områden som
lyfts är viktiga ur ett demokratiskt perspektiv. Då det gäller att krympa det
upplevda avståndet mellan förtroendevalda och väljare, så är det troligt att
webbsändningar i någon mån kan bidra. Det kan leda till att det blir
tydligare för väljarna att kommunfullmäktige så gott som uteslutande
består av fritidspolitiker som till vardags är aktiva i kommunens arbetsliv
och i civilsamhället och att detta kan leda till en avdramatisering av
politiken. Samtidigt är de förtroendevalda redan idag offentliga personer i
en liten kommun, och det är troligt att omgivningen redan idag känner till
vilka som har politiska förtroendeuppdrag.
Då det gäller förbättrade möjligheter till dialog med medborgarna, anser
kommunförvaltningen att webbsändningar är ett mycket trubbigt
instrument. Trots bild- och ljudöverföring innebär inte sändningarna i sig
en ökad möjlighet till dialog, och varken forskning eller kommunala
utvärderingar ger vid handen att medborgardialog lyfts av webbsändningar.
Då det gäller förbättrad dialog finns många andra insatser som ger bättre
effekter och här har också fullmäktiges presidium ett uppdrag att
återkomma med förslag.
Även då det gäller ett ökat intresse för lokalpolitiken, saknas stöd i
forskning eller erfarenheter för att webbsändningar bidrar, åtminstone då
det gäller rekryteringen till partier och kommunala uppdrag. Möjligen kan
det bidra till en ökad kännedom och kunskap kring den kommunala
verksamheten, vilket i sig skulle vara ett gott argument.
Kommunförvaltningen har inte hittat några egentliga studier kring detta,
sannolikt beroende på att det är svårt att mäta kännedomen om kommunal
verksamhet och politik.
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Inte heller finns något stöd för att medborgarnas inflytande över den lokala
politiken skulle öka genom webbsända sammanträden. För att uppnå detta
finns många andra metoder, de flesta kopplade till kommunens
organisering och arbetssätt, där det finns ett visst forskningsstöd för
positiva effekter. Det ska betonas att definitionen av inflytande är
avgörande i tolkningen av dessa resultat.
I frågan om attraktivitet så är det troligt att webbsändningar kan få både
positiva och negativa konsekvenser, beroende på såväl inspelningens som
debatternas kvalitet. Melleruds kommun har i en utvärdering av de egna
webbsändningarna med ett kommunalt understatement konstaterat att
kvaliteten varit medelmåttig, och i sådana fall finns naturligtvis risken att
bilden av kommunen, tvärtemot avsikten, försvagas.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om sändningar från Hällefors närradio, vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om bredbandsanslutning till Hällefors
närradio, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Nämnd- och utredningssekreterare föredrar kring ärendets handläggning.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om dialog med gruppledarna,
vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Daniel Hagsten
(M) och Madelene Jönsson (SD) på insynsplats.
Katja Ollila (V) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Under ärendets behandling utgår Vivianne Pettersson (M) och ersätts av
Margeurite Wase (C) som tjänstgör vid beslut i detta och alla mötets
efterföljande ärenden.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Yttrande inspel till ny Länstransportplan 2022-2033, dnr
KS 20/00109
Beslutsunderlag
Förfrågan om inspel till länstransportplan, inkom 2020-04-20
Yttrande i ”Mall för kommunala önskemål till LTP 2022-2033” daterad 2020xx-xx
Ärendet
Region Örebro Län har efterfrågat kommunernas inspel till ny
Länstransportplan för planperioden 2022-2033. Regionen har i samband med
sin förfrågan lämnat en svarsmall i vilken inspel ska lämnas. Svarstiden har
förlängts sedan utskick från regionen, svar ska lämnas senast den 15
september 2020.
Hällefors kommun har i samråd med övriga kommuner i norr (Nora,
Lindesberg och Ljusnarsberg) kommit överens om att lämna ett gemensamt
inspel. Syftet är att ge större tyngd åt de infrastrukturbehov som kommunerna
gemensamt ser i den norra länsdelen. Infrastrukturansvarig i Lindesberg har
samordnat yttrandet från kommunerna. Inspelet behandlas sedan politiskt i
respektive kommun, innan det skickas in.
Förfrågan om inspel är ett första steg i regionens revidering av
Länstransportplanen och kommunerna kommer få en formell remiss när ett
planförslag finns framtaget.
Aktuellt yttrande fokuserar på den infrastrukturen med störst betydelse för
arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och samhällsutvecklingen i
stort. Järnvägen hanteras inte då den utgör stamvägnät och endast kan
hanteras i den nationella transportplanen.
Huvuddelen av de beskrivna infrastrukturobjekten finns redan upptagna i
nuvarande länstransportplan, men har i olika grad aktualiserats under
nuvarande planperiod. Flertalet av Hällefors behov har inte aktualiserats alls.
Yttrandet innebär i stort att de sedan tidigare föreslagna objekten vidhålls med
förtydliganden och prioriteringar i syfte att underlätta ett verkställande.
Förtydliganden och prioriteringar har gjorts med stöd i de redan framtagna
åtgärdsvalsstudierna.
Ekonomi

Yttrandet i sig innebär inga utökade kostnader för kommunen, men
åtgärder eller avsaknad av åtgärder inom området kan ha stor ekonomisk
påverkan.
Folkhälsa
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-18

Exempelvis har åtgärder för ökad trafiksäkerhet en möjlighet att minska
antalet som skadas eller avlider i trafiken.
Miljö

Flera av de åtgärder som lyfts fram i yttrandet, som exempelvis
pendlarparkeringar, skulle kunna ha en positiv effekt på miljön om de
genomförs.
Medborgarperspektiv

Vilka prioriteringar som görs inom ramen för länstransportplanen bedöms
ha en stor påverkan på många medborgares vardag.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta yttrande i ” Mall för kommunala önskemål till LTP 2022-2033” som
svar på inspel till ny länstransportplan för planperioden 2022-2033.
--Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist uppmärksammar
ledamöterna på att det yttrande som skickats ut är ett utkast som kommer att
revideras något innan behandling i kommunstyrelsen.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta yttrande i ” Mall för kommunala önskemål till LTP 2022-2033” som
svar på inspel till ny länstransportplan för planperioden 2022-2033.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Remiss förslag till nya föreskrifter för väg 244, dnr KS
20/00142
Beslutsunderlag
Förslag till nya föreskrifter för väg 244, Örebro län
Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg 244, daterat 2020-07-01
Ärendet
Hällefors kommun har fått möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag
till nya föreskrifter för väg 244. I förslaget föreslås en hastighetssänkning till
80 kilometer i timmen på vägsträckan mellan väg 63 Hammarn och väg 50
trafikplats Lilla Mon.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande att behandla
politiskt.
I yttrandet betonas vikten av att istället för en hastighetsänkning satsa på
underhåll av den aktuella vägsträckningen. Behovet av underhåll har
kommunen vid flera tillfällen tidigare lyft. Kommunen kommer att fortsätta
lyfta vägsträckan som prioriterad i kommande länstransportplan, som i
skrivande stund är utskickad till kommunerna för remiss.
Ekonomi

Ur ekonomiskt perspektiv kan ett eftersatt underhåll samt längre restider ge
stora konsekvenser för Hällefors kommun. Bra förbindelse och vägar av
god kvalitet är en av nycklarna till att bevara handel, tillverkningsindustri,
rekrytering av arbetskraft och etableringar i kommunen.
Folkhälsa

Förslaget har negativa konsekvenser för tillgängligheten. Samtidigt lyfter
Trafikverket att sänkt hastighet bidrar till ökad trafiksäkerhet och
kommunförvaltningen stödjer nollvisionen.
Kommunförvaltningen vill dock lyfta fram att trafiksäkerheten kan öka på
andra sätt och ser också en risk att sänkt hastighet leder till sämre underhåll
än idag.
Miljö

Trafikverket bedömer att föreslagen hastighetsanpassning skulle leda till
minskad miljöpåverkan från vägtrafiken.
Medborgarperspektiv

Frågan om en eventuell hastighetssänkning berör troligen medborgarna i
hög grad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samverkan

Facklig samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta yttrandet som svar på remissen ”förslag till nya föreskrifter för väg 244,
Örebro län.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Heningsson tillför.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Katja
Ollila (V), Daniel Hagsten (M) och Margeurite Wase (C), alla utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta yttrandet som svar på remissen ”förslag till nya föreskrifter för väg 244,
Örebro län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Förlängning av avfallsplan, dnr KS 15/00318
Beslutsunderlag
Kommunal avfallsplan 2016-2020
KF 2016-02-16 § 20
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 2020-04-30
§ 33
Ärendet
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan
för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om
innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen är ett planeringsdokument
till hjälp att styra mot de regionala och nationella miljömålen. Avfallsplanen
utgör tillsammans med renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen för
kommunerna. Renhållningsföreskrifter anger mera i detalj hur avfallsplanen
ska hanteras.
Kommunfullmäktige antog i februari 2016 nuvarande avfallsplan som
sträcker sig från 2016-2020. Avfallsplanen är gemensam för de fyra KNÖLkommunerna.
Arbete med att revidera nuvarande renhållningsföreskrifter har påbörjats och
beräknas bli klara under 2020. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ser en
fördel med att föreskrifterna är genomarbetade och klara innan arbetet med
avfallsplanen påbörjas, då de kan komma att påverka planering, mål och
åtgärder i avfallsplanen. Detta arbete hinner inte slutföras innan nuvarande
avfallsplan slutar gälla.
Därför föreslår samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att förlänga
giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år, d.v.s. till och med 202112-31 samt att genomförandet av ny avfallsplan skjuts fram och sker under
2021. Kommunförvaltningen har inget att invända emot detta förslag.
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

En förlängning av nuvarande avfallsplan ger inga märkbara konsekvenser
ur miljöperspektivet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-18

Medborgarperspektiv

Ur medborgarperspektivet så är det viktigt att avfallsplan och riktlinjer
arbetas fram i rätt ordning. Riktlinjerna anger vilka krav som ligger på
enskilda fastighetsägare då det gäller avfallshantering.
Förvaltningens förslag till beslut
- Förlänga nuvarande avfallsplan till och med 2021-12-31.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förlänga nuvarande avfallsplan till och med 2021-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om
uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga
utemiljöer, dnr KS 19/00175
Beslutsunderlag
Tobias Nygrens (C) motion inkom 2019-05-22
KF 2019-06-11 § 104
KS 2019-08-27 § 193
Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, sammanträdesprotokoll
2020-03-27 § 22
Yttrande
Tobias Nygren (C) föreslår i sin motion en nulägesanalys av kommunens
sopkärl, en förtätning av sopkärl inom kommunen samt att det ska vara
möjligt att källsortera vid dessa.
Kommunförvaltningen har skickat motionen till samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för yttrande. I yttrandet framkommer det att Hällefors kommun i
relation till övriga KNÖL kommuner har en bra täckning inom tätorterna då
det gäller sopkärl. Dessutom har en del av sopkärlen även en lokal anknytning
då det gäller estetik.
Då det gäller källsortering vid sopkärlen lyfter förbundet fram att det prövats i
Örebro utan några goda resultat. Hantering av källsorteringen blir
komplicerad och det bygger även på att medborgaren källsorterar. Största
problemet som finns idag är att få medborgaren att använda de sopkärl som
finns.
I yttrandet från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen framkommer dock att
en viss satsning gjorts. Sedan tidigare har stationer med hundpåsar och
pantrör införts.
När det gäller sophanteringen kring de rastplatser som finns i kommunen så
kan det där vara en brist, dock ligger ansvaret för dessa på Trafikverket.
Ekonomi

Att byta ut sopkärlen inom kommunen till modell som klarar av
källsortering kräver en större investering. Driftkostnaden kommer att stiga
markant för att klara av hanteringen. Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen påpekar i sitt yttrande att kostnaderna för renhållning redan
idag är en av de stora posterna inom parkverksamheten
Folkhälsa

Ren miljö och natur är viktig för folkhälsa och djurliv.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö

En ren miljö är viktigt och att alla hjälps åt att minimera skräp och sopor i
vår natur.
Medborgarperspektiv

Största problemet som vi har idag är dock att få medborgarna att använda
de sopkärl och återvinningsstationer som vi har.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Avslå motionen i sin helhet.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om tillgång till sopkärl, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avslå motionen i sin helhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Yttrande över Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om
uthyrning av kolonilotter, dnr KS 17/00057
Beslutsunderlag
Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion, inkommen 2017-02-08
KF 2017-02-21 § 14
KS 2017-04-04 § 91
Rapport medborgarpanel 2 2016 – Kolonilotter
Yttrande
Vivianne Pettersson (M) m.fl. har lämnat in en motion om att kommunen ska
återinrätta uthyrning av kolonilotter. Argument som nämns för detta är stärkt
motståndskraft mot matkriser och ökad förståelse för maten som läggs på
talriken. Hällefors kommun har tidigare haft kolonilotter för uthyrning. Den
upphörde runt slutet av 80-talet på grund av avsaknad av intressenter för
kolonilotter. Marken finns dock kvar men är mer eller mindre skogsbeklädd.
Gallring har skett så återställande av marken är möjlig. Utifrån
kommunfullmäktiges hållbarhetsberednings initiativ genomfördes 2016 en
medborgarpanel där frågan ställdes om de tillfrågade ville ha tillgång till
kolonilott. Majoriteten av svarande anger att de inte har ett behov av någon
kolonilott. Flertalet anger också att de har egen trädgård i anknytning till sitt
boende. Det finns heller ingen efterfrågan från medborgarna om kolonilotter.
Ekonomi

Utifrån att kommunförvaltningen inte föreslår några åtgärder så finns det
inga ekonomiska aspekter.
Folkhälsa

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

Kolonilotter är ur ett miljöperspektiv rätt i tiden. Vår mat kommer att vara i
fokus mer i framtiden än vad den redan är. Beroende på hur priset på mat
och hur frågan hanteras globalt så kommer troligen efterfrågan på
kolonilotter att återkomma.
Medborgarperspektiv

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

Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Avslå motionen då det inte finns någon efterfrågan på kolonilotter i
Hällefors kommun.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om bostadsbolagets satsning
på odling i pallkragar, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig Alf Wikström (V), ordförande Annalena
Järnberg (S), Margeurite Wase (C) och Katja Ollila (V), alla utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avslå motionen då det inte finns någon efterfrågan på kolonilotter i Hällefors
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Yttrande över Vivianne Petterssons (M) motion om
kommunal upphandling, dnr KS 20/00056
Beslutsunderlag
Vivianne Petterssons (M) motion, inkom 2020-02-25
KF 2020-02-25 § 37
KS 2020-03-31 § 68
www.hellefors.se - näringsliv – upphandling och inköp respektive
upphandling Samhällsbyggnad
Yttrande
I sin motion om kommunal upphandling yrkar Vivianne Pettersson (M) på att
information om alla upphandlingar i kommunen läggs ut på kommunens
hemsida med länk till utlyst upphandling samt att alla underlag utformas så att
det lokala näringslivet premieras på alla lagligt förekommande sätt.
Alla kommunens upphandlingar, såväl länsgemensamma, kommunspecifika
samt samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens och Hällefors Bostads AB
upphandlingar listas på kommunens hemsida. De hittas under fliken
Näringsliv/upphandling och inköp respektive Näringsliv/Upphandling
Samhällsbyggnad. Där länkas också till de aktuella upphandlingarna i ett
upphandlingsverktyg. Företagen kan i dessa verktyg lägga in bevakningar och
få notiser direkt i mailkorgen när det är en upphandling på gång inom de
bevakningsområden företaget angett.
Vid kommunspecifika såväl som länsgemensamma upphandlingar (tex
omsorgs- och kontorsmateriel) utformas de alltid på så sätt att företag kan
välja att svara på delar av upphandlingen, till exempel baserat på varugrupper
eller leverans till enskilda kommuner i upphandlingen. Samma gäller för
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens upphandlingar.
Vidare planerar kommunförvaltningen för information om upphandlingar
under hösten samt även specifika tematräffar där för att ge företagen
information och utbildning gällande upphandling. I näringslivsstrategens
planering är tanken att belysa området upphandling under ett par tillfällen per
år, med start hösten 2020.
Ekonomi

Utifrån att kommunförvaltningen inte föreslår några förändringar bedöms
inte ärendet ha någon påverkan på ekonomin.
Folkhälsa

Utifrån att kommunförvaltningen inte föreslår några förändringar bedöms
inte ärendet ha någon påverkan utifrån folkhälsoperspektivet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö

Utifrån att kommunförvaltningen inte föreslår några förändringar bedöms
inte ärendet ha någon påverkan utifrån miljöperspektivet.
Medborgarperspektiv

Utifrån att kommunförvaltningen inte föreslår några förändringar bedöms
inte ärendet ha någon påverkan utifrån medborgarperspektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen arbetar redan idag enligt det sätt som föreslås i motionen och
med det anses motionen besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson tillför
kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen arbetar redan idag enligt det sätt som föreslås i motionen och
med det anses motionen besvarad.

Justerandes sign
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§ 66

Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 20/00022
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under
kommunstyrelsen daterad 2020-06-15.
Sedan förregående driftprognos, som skickades ut till utskottet via mejl, har
en negativ avvikelse på 70 000 kronor tillkommit. Avvikelsen avser en
utökning av utökade personalkostnader inom kommunchefs ansvar.
När tidigare rapporterade avvikelser och avvikelser enligt ovan summeras
prognosiserar de centrala funktionerna som helhet ett överskott på 74 000
kronor.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson kortfattat.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Upphävande av tillägg till ägardirektiv för Hällefors
Bostads AB, dnr KS 19/00280
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar ordförande
Annalena Järnberg (S) att kommunfullmäktige 2019-12-10 i samband med
beslut om nytt ägardirektiv även beslutade om att delårsrapporten skulle
granskas av auktoriserad revisor.
Ekonomichef Jessica Jansson har informerat ordförande om att det inte finns
något krav på att delårsrapporten granskas av auktoriserad revisor.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att tillägget till ägardirektiv för
Hällefors Bostads AB om att delårsrapporten ska granskas av auktoriserad
revisor upphävs.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Tillägget till ägardirektiv för Hällefors Bostads AB om att delårsrapporten ska
granskas av auktoriserad revisor upphävs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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