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Ordförande
Susanne Grundström
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Vivianne Pettersson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Mathias Brandt
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Beslutande
Annalena Järnberg
Johan Stolpen
Robert Örtlund
Fredrik Dahlberg
Allan Myrtenkvist
Lars-Göran Zetterlund
Katja Ollila
Vivianne Pettersson
Susanne Grundström, ordf.
Tina Pirttijärvi
Ritha Sörling
Håkan Bergström
Maria Jansson Andersson
Per Karlsson
Margurite Vase
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
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Ärenden under beredningstid
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen informerar om arbetet i lokala
brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Lokala BRÅ har breddats för att kunna ta ett större grepp om aktuella frågor
och arbetar i en modell som kallas EST där aktörerna träffas varannan vecka.
Trygghetsvandringar har genomförts och åtgärder är vidtagna utifrån dessa
vandringar. BRÅ kommer att inleda en dialog med det lokala näringslivet
kring trygghetsfrågor i samverkan med Svenskt näringsliv.
Wilhelm Tham (GL) ställer fråga gällande test av droger i avloppsvattnet vid
Grythyttans reningsverk vilken besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande återrapport kring åtgärder
utförde efter trygghetsvandring vilken besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Susanne Grundström (S) ställer fråga gällande social dumpning vilken delvis
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.

Justerandes sign
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§ 33

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde enligt följande:
Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens anslagstavla 2021-03-26.
Utskick av kallelse jämte bilagor till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare 2021-03-30.
Ordförande Susanne Grundström (S) informerar också om att fullmäktiges
partier enats om att genomföra dagens sammanträde med reducerat antal
ledamöter.
Med detta godkänns kallelsen.

Justerandes sign
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§ 34

Fastställande av dagordning
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ett informationsärende gällande
utvärdering av kommunens politiska organisation vilket bifalls.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande ärendehantering vid reducerat
antal ledamöter vilken delvis besvaras av ordförande Susanne Grundström
(S).
Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg.

Justerandes sign
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§ 35

Allmänhetens frågestund
Sten Björnulfsson ställer en fråga gällande Hällefors kommuns inställning till
vindkraftverk i kommunen vilken besvaras av Johan Stolpen (V).
Sten Björnulfsson ställer följdfråga om hur Hällefors kommun ser på
möjligheten att leva och bo i det område som pekats ut som av intresse av
vindkraftindustrin vilken besvaras av Johan Stolpen (V) och Fredrik Dahlberg
(SD).
Arne Mustonen ställer fråga gällande om Hällefors kommun har för avsikt att
ta fram en vindkraftplan vilken besvaras av Susanne Grundström (S) och
Johan Stolpen.
Med detta avslutas allmänhetens frågestund.

Justerandes sign
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§ 36

Ledamöternas frågestund
Inga frågor ställs.

Justerandes sign
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§ 37

Val av ledamot i styrelsen för Hällefors Bostads AB efter
Christina Johansson (M), dnr KS 20/00161
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant

Exp till
BoAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-13

§ 38

Val av ersättare i styrelsen för Hällefors Bostads AB
efter Jacob Neerings (M), dnr KS 20/00162
Valberedningens förslag

Vakant
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant

Exp till
BoAB

Justerandes sign
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§ 39

Val av ledamot i styrelsen för Hällefors Bostads AB efter
Tobias Nygren (C), dnr KS 20/00163
Valberedningens förslag

Vakant
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant

Exp till
BoAB

Justerandes sign
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§ 40

Val av ersättare i styrelsen för Hällefors Bostads AB
efter Vivianne Pettersson, dnr KS 20/00164
Valberedningens förslag

Vakant
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant

Justerandes sign
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§ 41

Medborgarförslag om fler lättåtkomliga grillplatser i
centrala Hällefors, dnr KS 21/00049
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2021-03-04.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 42

Medborgarförslag om uppsättning av hundlatriner, dnr
KS 21/00051
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2021-02-26.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen

Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 43

Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2020, dnr KS
21/00052
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2020
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2021-03-02
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning
för verksamhetsåret 2020. Enligt ägardirektivet från 2019 ska bolaget
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det
naturliga kretsloppet.
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastistigheter om 70 byggnader med
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 44 480 kvm. Till det tillkommer 94
lokaler på totalt 15 414 kvm.
Styrelsen har under 2020 haft sju sammanträden. Ordinarie ledamöter har med
enstaka undantag deltagit i samtliga sammanträden. I slutet av året har två
platser i styrelsen varit vakanta och har ännu inte tillsats.
Året har kännetecknats av ägardialog med kommunen med syftet att få en
bättre dialog och samarbete. Bolaget har beslutat om en ny affärsplan med
mätbara mål som är kopplade till såväl kommunens mål, bolagets
kärnverksamhet och allmännyttans uppdrag. Bolaget har startat upp arbetet
med en rivningsplan grundad på en behovsanalys. Under året har bolaget
förvärvat två centralt belägna fastigheter i syfte att bidra till Hällefors
kommuns vision. Bolaget har initierat ett integrationsprojekt för nyanlända.
Under året har bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra ledarskapet och
arbetsmiljön inom organisationen. Slutligen har bolaget genofört studiebesök
för nybyggnationer samt antagit en femårig investeringsplan.
Bolaget har presenterat måluppfyllelsen utifrån bolagets ägardirektiv på ett
strukturerat sätt. Däremot saknar nuvarande ägardirektiv tydliga mätbara mål
som gör det svårt att mäta måluppfyllelsen på ett bra sätt.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2020.
Miljömässig konsekvensanalys
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för
verksamhetsåret 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2020 ett överskott om
8,0 miljoner kronor. Resultatet är 7,4 miljoner kronor bättre än föregående
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på
0,5 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 6,9 miljoner kronor mot
verkligt utfall.
En fastighetsvärdering har utförts under december månad 2020 och
fastighetsbeståndet värderades till 377 miljoner kronor. Värderingen
resulterade i en återföring av tidigare gjord nedskrivning med 6,7 miljoner
kronor som direkt påverkar bolagets resultat positivt. Det innebär att
bolagets redovisade resultat på 8,0 miljoner kronor gör att bolaget får
betala en bolagsskatt på 0,5 miljoner kronor, vilket enligt förvaltningen inte
är en god ekonomisk hushållning för koncernen och definitivt inte under
rådande pandemi. Utifrån tidigare beslut hade bolaget kunnat bekosta
saneringskostnaderna på Lärkan med 6,7 miljoner kronor och ändå klarat
budgeterat resultat. Bolaget har inte haft någon kontakt med ägaren utifrån
denna situation så att det tillsammans gått att påverka bolagets skatt på
något sätt.
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig
understiga 2 procent.
• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Avkastningskravet har tillgodosets för 2020 och beror främst på återföring
av tidigare gjord nedskrivning på en fastighet. Soliditetsmåttet uppnås ännu
inte. I och med 2020 ökar bolaget sitt soliditetstal som uppgår till 17,6
procent.
Antalet outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 9 procent vilket
innebär en ökning med 2 procentenheter och beror till störta delen på att
hyresgästerna flyttar till andra kommuner p g a jobb eller utbildning.
Bolagets underhållskostnader har minskat med 58 procent mot föregående
år medan reparationskostnaderna ökat med 73 procent. Underhållsåtgärder
har inte kunnat genomföras som planerat i lägenheter p g a covid-19 utan
istället har bolaget genomfört vissa utvändiga underhåll av byggnader sås
om dränering och fasadrenoveringar. Reparationskostnaderna har ökat p g a
under lång tid eftersatt underhåll har vattenskador drabbat bolaget.
Justerandes sign
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Personalkostnaderna har ökat med 14 procent i förhållande till föregående
år och räntekostnaderna har ökat med 4 procent.
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. KPMG anser att de
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för deras uttalande.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2020 godkänns.

-

Hällefors Bostads AB har under 2020 bedrivit verksamheten förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson
(M) frågor gällande rivningsplan och antal hyresgäster med försörjningsstöd
vilka båda lämnas obesvarade.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2020 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2020 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Hällefors Bostads
AB:s VD Cristian Eriksson och ekonom Mariann Jonasson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande konsekvenser av den genomförda
värderingen av bolaget vilken besvaras av VD Cristian Eriksson.
Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.

Justerandes sign
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Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktiges
beslut ska fungera som ombudsinstruktion och ställer därefter bifall mot
avslag på kommunstyrelsens förslag med det egna tillägget vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2020 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2020 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ovanstående ska gälla som ombudsinstruktion.

Exp till
Ombud
BoAB
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 44

Hällefors kommuns årsredovisning 2020, dnr KS
21/00063
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2020
Ärendet
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade/
delaktiga under den 1,5 timme som ekonomiberedningen haft beredning av
förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
Beredningen framhåller att årsredovisningen är fortsatt bra och att
verksamhetsmålen för år 2020 är färre till antalet och har indikatorer som gör
att målen går att mäta på ett bra sätt. Beredningen ser positivt på att
kommunen har en god måluppfyllelse under år 2020. Alla finansiella
målsättningar är uppnådda och endast ett av verksamhetsmålen är inte
uppnått.
Under beredningen diskuteras vikten av att förvaltningen genomför de
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen ger förvaltningen löpande.
Beredningen ser inte behov av att föreslå några nya uppdrag utan påminner
istället om de uppdrag som kommunstyrelsen gett förvaltningen när det gäller
specifikt utredningen av Folkets hus i Hällefors och ett eventuellt utträde ur
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan. Beredningen bedömer att dessa
uppdrag påverkar kommunens ekonomi långsiktigt och anser att uppdragen
bör prioriteras. Förvaltningen framför att det pågår att arbete med
målsättningen att hitta en bra struktur för att följa upp alla ärenden/uppdrag
som förvaltningen erhåller av politiken. Förvaltningen konstatera att det är ett
inflöde av ärenden/uppdrag.
Under beredningen förs diskussioner om vikten av att det måste bli en bättre
kommunikation mellan kommunen och kommunens olika samverkansparter
för få till en så bra ekonomistyrning som möjligt. Beredningen anser dels att
det inte optimalt att helägda bostadsbolaget redovisas ett stort positivt
överskott som innebär att koncernen får betala en hög skatt på totalt 0,5
miljoner kronor. Dels är det inte optimalt att kommunen inte får signaler om
att budgeterade investeringsmedel inte kommer att förbrukas.
Slutligen ser beredningen att kommunen kommer stå inför framtida
utmaningar så som arbetsmarknaden, ekonomiskt bistånd samt
kommunikation med näringslivet och andra samverkansparter.
Social konsekvensanalys

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens årsredovisning
för verksamhetsåret 2020.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens årsredovisning
för verksamhetsåret 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys

Årets resultat uppgår till 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av
det egna kapitalet med 12,1 procent. Resultatet är 6,1 miljoner bättre än
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgår till 4,2 procent. 2020 erhöll kommunen 12,7 miljoner
kronor i extra generellt statsbidrag med anledning av Covid-19 situationen,
1,4 miljoner kronor i generellt statsbidrag för integration och 5,6 miljoner
kronor i det extra riktade bidraget i form av välfärdsmiljoner.
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett
underskott på totalt 1,9 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. I
underskottet ingår 6,7 miljoner kronor avseende saneringskostnader av mark
och 2,4 miljoner kronor för simhallsprojekteringskostnader. Kommunen har
under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av vårdplaceringar och
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg effektiv brukartid inom
hemtjänsten under större del av året och ökad vårdtyngd till följd av
dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Förutom de extra
riktade bidragen för Covid-19 har den statliga ersättningen för sjuklöner
under pandemin förbättrat kommunens resultat med 7,4 miljoner kronor.
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 5,5 miljoner
kronor högre än budgeterat och finansnettot har blivit 2,5 miljoner kronor
bättre än budget p g a fortsatt låga räntekostnader.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2020 visar på ett positivt
resultat på 20,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 20,1 miljoner kronor.
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.

Justerandes sign
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I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna resultatmål för
verksamhetsåret 2020. Av totalt 13 målsättningar uppnås alla utom ett,
vilket är en god måluppfyllelse. Hällefors kommun hade år 2011 en
soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på -42,7 procent som är det år
som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Solditetsplanen innebar att
kommunen tog beslut om att börja fokusera på balansräkningen och
förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgår kommunens soliditet
till 7,1 procent, vilket är en förbättring med 49,8 procentenheten som
motsvarar en förbättring på 116,6 procent.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 45,9 miljoner kronor, vilket är 25,6
miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar,
pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från årets resultat hade
kommunen 34,1 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella
stats-bidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har
medfört att 74,3 procent av investeringarna kunnat finansieras med medel
från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med medel som
fanns vid ingången av år 2020.
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2020 uppgick till
72,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är låneskulden
oförändrad.
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,2 miljoner kronor
och har därmed minskat med 0,1 miljoner kronor i förhållande till föregående
år. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form
av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 139,9 miljoner
kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns årsredovisning 2020 godkänns.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande det höga ekonomiska resultatet
vilken besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till ekonomiberedningens förslag.
Justerandes sign
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Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns årsredovisning 2020 godkänns.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar revisor Torbjörn
Ström kortfattat.
Allan Myrtenkvist (S), Johan Stolpen (V) och Tobias Nygren (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors kommuns årsredovisning 2020 godkänns.

Exp till
Jessica Jansson
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§ 45

Revisorernas grundläggande granskning 2020, dnr KS
20/00229
Revisorerna har tillställt kommunfullmäktige en grundläggande granskning
för verksamhetsåret 2020.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar revisor Torbjörn
Ström och ordförande Susanne Grundström (S).
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att granskningen ska godkännas
vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas grundläggande granskning 2020 godkänns.

Exp till
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-13

§ 46

Revisionsberättelse för 2020, dnr KS 21/00076
Kommunfullmäktige har tillställts en revisionsberättelse för 2020.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att revisionsberättelsen ska
godkännas vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelse för 2020 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(60)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-13

§ 47

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, dnr KS
21/00077
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar revisorernas
grundläggande granskning och revisionsberättelsen och föreslår att
ansvarsfriheten ska behandlas enligt följande: beslut delas upp att gälla
kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar, kommunalförbund samt som
ombudsinstruktion i bolag vilket godkänns.
Ledamöter som har uppdrag i organ beslutet omfattar, avstår från att delta i
beslutet.
Ordförande yrkar därefter att ansvarsfrihet ska beviljas i vart och ett av de
aktuella organen och ställer bifall mot avslag på detta vilket bifalls i samtliga
fall.
Kommunfullmäktiges beslut
Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och
kommunalförbund.
Ombudsinstruktion till ombud i stämma för Hällefors Bostads AB är att
ansvarsfrihet ska beviljas.

Exp till
KS
VN
MN
ÖN
SBB-nämnden
SBB-förbundet
BRT
Valberedningen
Ombud BoAB
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§ 48

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, dnr KS
21/00038
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 82
Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag: En
handledning från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och
Regioner, 2019
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-08
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på ny
bolagsordning för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag.
Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog
med bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter utifrån de förändringar som presenterats.
I förslaget är den största förändringen att förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.
Utifrån skriften Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
har förvaltningen även ändrat vissa delar för att följa dess rekommendation
samt kompletterat med stycket gällande bolagsstämmans kompetens som
tidigare inte funnits i bolagsordningen.
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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.

-

Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

--Justerandes sign
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om förändringar inom det ekonomiska området i stycket
bolagstämmans kompetens, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig
under ärendets behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) utförligt. Kommunchef Hans Åhnberg kompletterar.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet tilläggsyrkar Susanne
Grundström (S) att ny bolagsordning ska gälla från och med 2021-05-01 och
ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag med det egna
tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas att gälla från och
med 2021-05-01.
Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

Justerandes sign
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Exp till
BoAB
Hans Åhnberg
Jessica Jansson
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§ 49

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 21/00039
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 183
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag att
arbeta fram tydliga mätbara mål med indikatorer. Förvaltningen har
tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget.
Förvaltningen har valt att återlägga de tidigare mer detaljerade delarna i
direktiven för att skapa den tydlighet som förvaltningen har fått i uppdrag.
Dessa delar inrättades som ett förslag år 2012 efter genomgång med Maqs
advokatbyrå som kommunen då anlitade som experter i framskrivande av
styrdokument och förvaltningsavtal gällande bolaget. Förvaltningen är
medveten om att det är en ökad detaljstyrning av bolaget som förvaltningen
ändå rekommenderar.
I förslaget har fyra mätbara verksamhetsmål tagits fram med tydliga
indikatorer. Förvaltningen har även kompletterat med agenda 2030 som en
viktig verksamhetsinriktning för bolaget för att följa kommunens strategiska
målsättningar. Utifrån dialogen med bolaget har representanter för
bolagsstyrelsen och tjänstepersoner framfört önskemål om att lägga till
ytterligare fyra målområden inom agenda 2030; Mål 7, 11, 13 samt 15, vilket
förvaltningen kompletterat i direktivet. Dessa målområden förstärker bolagets
verksamhetsutveckling och de verksamhetsmål som föreslås för bolaget
inryms inom dessa fyra målområden.
Inom avsnittet verksamhetsinriktning har även nedanstående två punkter
kompletterats:

Justerandes sign

•

fastställa en policy för hyressättning samt underhållsplan för hela
fastighetsbeståndet.

•

bidra till att de kommunala miljöerna berikas med konstnärlig
utsmyckning och förvaltas för ett bestående konstnärligt värde.
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Dessutom ingår ett avsnitt som tydliggöra ägardialogen mellan kommunen
och bolaget. Bolaget ska träffa av kommunstyrelsens utsedda representanter
minst sex gånger per år enligt fastställt styrdokument kallat Årshjul för
ägardialog där bland annat frågor av strategiskt och gemensamt intresse
behandlas. Kommunen är ansvarig för dess genomförande. Århjulet ska
årligen fastställas av kommunfullmäktige. Bolaget ska vidare kontinuerligt
medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänsteperson i syfte att
underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och
kommunövergripande intresse.
Slutligen föreslås områden som ska leda till ökad samverkan mellan bolaget
och kommunen, som ingått i tidigare ägardirektiv för bolaget.
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

Inom finansiella direktiv föreslås fyra mätbara finansiella målsättningar
med tydliga indikatorer som möjliggör mätning av måluppfyllelse enligt
uppdrag av kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.

-

Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Katja Ollila (V) fråga
om kommunen har haft dialog med bolaget kring det arbetsgivarpolitiska
området och formuleringen ”tillämpliga delar”, vilket delvis besvaras av
ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg tillför.
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
Justerandes sign
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Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) samt tilläggsyrkar att ägardirektivet ska gälla från
och med 2021-05-01. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag med det egna yrkandet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas att gälla från och
med 2021-05-01.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

Exp till
BoAB
Hans Åhnberg
Jessica Jansson
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§ 50

Årshjul för ägardialog Hällefors Bostads AB, dnr KS
21/00040
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202
Årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på årshjul för ägardialog
med Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Förvaltningen
har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget.
Syftet med årshjulet är att få en ökad ägardialog mellan kommunen och
Hällefors Bostads AB utöver vad som kommunallagen kräver. Genom ett
officiellt forum där ägare och bolag kan mötas för att diskutera ägarens krav
och förväntningar, följa upp verksamheten och dess mål samt diskutera
aktuella frågor, möjligheter och utmaningar. Genom en formaliserad process
med en fast agenda och protokollföring kan dialogen ske systematiskt.
Målsättningen är att förtydliga och formalisera ägardialogen mellan
kommunstyrelsen och bolaget för att få till en bra ägardialog och undvika
tidigare problematik kring hävdad tystnadsplikt för styrelsens medlemmar och
subjektiv hållning mellan kommunstyrelse och bolag rörande vad som sagts
och beslutats under sammanträdena.
Kommunfullmäktige är ansvarig för att årligen fastställa ett årshjul för
ägardialog med bolaget samt besluta om tidplan för dialogerna.
Kommunstyrelsen är ansvarig för att kalla till dialogmöten enligt fastställd
tidplan och att dialogerna protokollförs.
Från kommunens sida deltar kommunstyrelsens presidium, kommunchef,
ekonomichef samt kanslichef, som även ansvarar för att dialogerna blir
protokollförda. Från bolagets sida deltar styrelseordförande, vice
styrelseordförande samt en styrelseledamot från ett oppositionsparti,
verkställande direktör samt ekonomiansvarig.
Förslag på tidplan för ägardialog under år 2021 är enligt nedan och varje träff
sker klockan 13.00 till16.00.
Träff 3
Träff 4
Justerandes sign

1 juni
17 augusti
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Träff 5
Träff 6

12 oktober
7 december

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.

-

Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg samt ekonomichef
Jessica Jansson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.
Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.
Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) och ställer bifall mot avslag på kommunstyrelsens
förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.
Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns.

Exp till
BoAB
Annalena Järnberg
Johan Stolpen
Vivianne Pettersson
Jessica Jansson
Hans Åhnberg
Mathias Brandt
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§ 51

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2021, dnr KS 21/00014
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-27 § 161
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2021 för investeringar
inom dels offentlig belysning samt vatten och avlopp (VA).
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

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 16 370 tkr för
verksamhetsåret 2021. Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för
år 2020 ännu inte är slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering med
totalt 9 508 tkr för verksamhetsåret 2021.
Va/Renhållning
Projektnr Äskande Kommentar
Sikfors, Överföringsledning
317
6 586 Försenad p g a markägarfrågor
Ledningsförnyelse, infodring
363
1 444 Försenad p g a personalbrist
Älvestorps RV
368
1 240 Försenda p g a leverantörsbyte
Totalt
9 270
Gata/park/Idrott
Reinvestering gatubelysning
Totalt

141

238 Belysning har en utmaning i att
238 jobba i så korta projekt som ett
år

Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på
totalt 9 270 tkr från förbundet godkänns och att det finansieras med
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
Investeringarna avser ett minireningsverk i Älvestorp, omläggning och
förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte i Sikfors samt ledning och
pumpstation i Sikfors som blivit försenade p g a problem med markägare,
Justerandes sign
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leverantörsbyte samt personalbrist och är åtgärder som måste genomföras
då kommunen har föreläggande på det som finns idag.
När det gäller begäran av investeringsmedel för reainvestering av
gatubelysningen föreslår förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran
utan istället får omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen
beslutat för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för skattefinansierade verksamheten på 238 tkr för år 2021
avslås.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för VA på 9 270 tkr för år 2021 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende
investeringar för år 2021.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om förslaget innebär lån till
investeringar, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vad som avses med
investering inom gatubelysning, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson och kommunchef Hans Åhnberg.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om uppföljning av trygghetsvandring i
Grythyttan, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och
Vivianne Pettersson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för skattefinansierade verksamheten på 238 tkr för år 2021 avslås.
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA på 9 270 tkr för år 2021 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende investeringar
för år 2021.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för skattefinansierade verksamheten på 238 tkr för år 2021 avslås.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA på 9 270 tkr för år 2021 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende investeringar
för år 2021.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) och ställer därefter bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende investeringar
för år 2021.

Exp till
Jessica Jansson
Förbundet
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§ 52

Tilläggsbudgetering för investering av simhall 2021, dnr
KS 20/00264
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08- § 184
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189
Ärendet
Kommunförvaltningen har nu erhållit en betalningsplan för byggnationen av
badhuset, vilket gör att förvaltningen kan precisera hur kommunens utgifter
kommer att påverka verksamhetsåren 2021 och 2022.
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

Kommunfullmäktige har beslutat att teckna avtal för byggnation av simhall
och genomförande av byggnationen på totalt 120 miljoner kronor. Enligt
entreprenörens erhållna betalningsplan och förvaltningens beräkningar
kommer kommunen att erhålla utgifter på totalt 69 miljoner kronor år 2021
och 51 miljoner kronor år 2022.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras totalt 69
miljoner kronor i investeringar för verksamhetsåret 2021 och att
investeringsutgifterna för år 2022 tas hänsyn till i kommande budgetarbete.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 69 miljoner kronor avseende
investering i simhall för år 2021.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran
Zetterlund (C), Ulrika Jonsson, Cecilia Albertsson och Vivianne Pettersson,
samtliga (M) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 69 miljoner kronor avseende
investering i simhall för år 2021.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Vivianne
Pettersson (M), Daniel Hagsten (M), Per Karlsson (M), Wilhelm Tham (GL),
Margeurite Wase (C) och Tobias Nygren (C) att de inte deltar i beslutet.
Ordförande Susanne Grundström (S) föredrar.
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Johan Stolpen (V) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på Fredrik
Dahlbergs (SD) bordläggningsyrkande vilket avslås.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag
vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 69 miljoner kronor avseende
investering i simhall för år 2021.

Exp till
Jessica Jansson
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§ 53

Tilläggsbudgetering för drift inom skolverksamheten
2021, dnr KS 21/00035
Beslutsunderlag
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”,
daterad 2021-01-28
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189
Ärendet
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021. Beslutet om fördelning och utbetalning fattas
utifrån Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i
anslagspost 1:5.3.
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

I regleringsbrevet framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 miljard
kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till,
trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i
skolväsendet. Hälften av medlen betalas ut i nära anslutning till detta
beslut. Den andra hälften betalas ut i juni.
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidraget är att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, men det lämnas
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska
användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör ingen explicit
kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en
statligt beslutad skyldighet. Inte heller nyttja finns det några villkor i form
av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa avgränsade
åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Utifrån rådets
rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär det är
finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett
generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Justerandes sign
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Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
597 tkr för driften avseende skolverksamheten för verksamhetsåret 2021
för att möjliggöra åtgärder för verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade
generella skolmedel för driftverksamheten år 2021.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2021.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade generella
skolmedel för driftverksamheten år 2021.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2021.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade generella
skolmedel för driftverksamheten år 2021.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2021.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade generella
skolmedel för driftverksamheten år 2021.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2021.

Exp till
Jessica Jansson
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§ 54

Personalbokslut för Hällefors kommun 2020, dnr KS
21/00028
Beslutsunderlag
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2020, daterad
2021-03-01
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen
ska leverera ett personalbokslut. Personalbokslut för 2020 är det tredje
personalbokslutet sedan beslutet fattades.
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, anställningar, ledigheter,
diskriminering, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, medarbetarundersökning och
kompetensförsörjning. Förvaltningen har i vissa delar redovisning för en
femårsperiod, 2016-2020, och förändringar beskrivs genom tabeller och
diagram. Personalbokslutet innehåller även vissa analyser och jämförelser
mellan åren och mellan andra kommuner och riket.
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat syns ett ökat
medarbetarengagemang. Trenden med minskande sjukfrånvaro har dock
brutits och det kan härledas till coronapandemin och uppmaningen att stanna
hemma vid minsta symptom samt insjuknande i Covid-19.
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 har skett i den fackliga samverkansgruppen
innan kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns.

--Justerandes sign
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt utifrån en Power Point presentation och kommunchef Hans
Åhnberg tillför.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S),
Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase (C).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Johan Stolpen
(V), Tobias Nygren (C) och Vivianne Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns.

Exp till
Ann Karlsson
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§ 55

Verksamhetsområde Silvergruvan, dnr KS 20/00120
Beslutsunderlag
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, domslut 2016-02-26
Länsstyrelsen Örebro län, beslut 2015-09-09 Dnr:567-2453-2015
Bergslagens kommunalteknik direktion 2015-05-22 § 73
Bergslagens kommunalteknik delegationsbeslut 2016-01-14 Dnr: BKT2015296-13
KS 2020-05-20 § 123
Sweco analysrapport Silvergruvan 2020-11-23
Analysresultat brunnsinventering Grävda och bergborrade brunnar 2020-1123
Anteckningar från möte mellan Länsstyrelsen Örebro län och Hällefors
kommun 2020-12-01
Karta över fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde för Hällefors
kommun.
Ärendet
Hällefors kommun är enligt domstolsbeslut från mark och miljödomstolen
skyldig att överta ansvaret för drickvattenförsörjningen för Silvergruvans by.
Beslutet rör totalt 24 fastigheter. Utav dessa 24 fastigheter så utgår ett antal då
de är verksamhetslokaler utan vatten. Kvarstår gör 22 fastigheter. Enligt
tidigare domstolsbeslut i frågan så måste Hällefors kommun utse
Silvergruvans by till verksamhetsområde.
Hällefors kommun kan inte tvångsansluta fastigheterna till kommunalt vatten
däremot så är fastighetsägarna avgiftsskyldiga vilket innebär att de får bära
kostnaden för anslutning till vatten oavsett om de ansluter sig eller inte. Efter
beslut om verksamhetsområde i kommunfullmäktige så övergår uppdraget till
Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram lämplig lösning samt
projektera genomförandet.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

I projekteringen för genomförande måste de speciella markförhållandena i
Silvergruvan beaktas. Eftersom det finns risk för att markarbeten kommer
ske i förorenad mark, vilket fördyrar genomförandet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Utredning gällande anslutning till allmän VA försörjning av Silvergruvan
by är inte utförd. Kostnaden för de enskilda fastigheterna beräknas enligt
Hällefors kommuns VA taxa 2020 vara mellan ca 73.000-109.000 kr
beroende på storlek på fastighet, för anslutning till dricksvattentjänst.
Justerandes sign
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Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet:
Hällefors 9:187
Hällefors 9:186
Hällefors 9:227
Hällefors 9:199
Hällefors 31:9
Hällefors 31:8
Hällefors 32:2
Hällefors 31:10
Hällefors 31:11
Hällefors 9:7
Hällefors 9:8
Hällefors 9:9
Hällefors 9:294
Hällefors 9:93
Hällefors 9:352
Hällefors 9:351
Hällefors 9:313
Hällefors 9:350
Hällefors 9:349
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen uppmärksammar även utskottet på att det i
texten i tjänsteskrivelsen står 22 fastigheter, rätt antal är 19 stycken vilket
också framgår i beslutsförslaget.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om beslut i
kommunfullmäktige om verksamhetsområde innebär att en vattenledning
mellan Hällefors och Silvergruvan måste dras eller om det är möjligt med
andra lösningar, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om förvaltningen har en bild av hur andra
kommuner löst liknande fall, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.

Justerandes sign
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Katja Ollila (V) ställer fråga om avgiftsskyldiget och om det gäller oavsett
verksamhetsområde eller inte, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Katja Ollila (V) ställer fråga om vad som händer om kommunen inte fattar
beslut om att göra området till ett verksamhetsområde, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vad som händer ifall kommunen
struntar i beslutet i domen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om antalet fastigheter, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson, ordförande Annalena
Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet:
Hällefors 9:187
Hällefors 9:186
Hällefors 9:227
Hällefors 9:199
Hällefors 31:9
Hällefors 31:8
Hällefors 32:2
Hällefors 31:10
Hällefors 31:11
Hällefors 9:7
Hällefors 9:8
Hällefors 9:9
Hällefors 9:294
Hällefors 9:93
Hällefors 9:352
Hällefors 9:351
Hällefors 9:313
Hällefors 9:350
Hällefors 9:349
Justerandes sign
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg, kommunchef Hans Åhnberg och kanslichef Mathias
Brandt.
Madelene Jönsson (SD) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att invänta civilutskottets betänkande 2020/21:CU14 som
kommer behandla bland annat motion 2020/21:201 som berör kommunens
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster, samt att samtliga
berörda fastighetsägare informeras om att detta betänkande är under
behandling.
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Vivianne Pettersson (M), Johan Stolpen (V), Lars-Göran Zetterlund (C),
Annalena Järnberg (S) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets
förslag vilket bifalls. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på
Madelene Jönssons (SD) yrkande vilket avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet:
Hällefors 9:187
Hällefors 9:186
Hällefors 9:227
Hällefors 9:199
Hällefors 31:9
Hällefors 31:8
Hällefors 32:2
Hällefors 31:10
Hällefors 31:11
Hällefors 9:7
Hällefors 9:8
Hällefors 9:9
Hällefors 9:294
Hällefors 9:93
Hällefors 9:352
Hällefors 9:351
Hällefors 9:313
Hällefors 9:350
Hällefors 9:349
Justerandes sign
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Madelene Jönsson (SD) reserverar sig mot avslaget på det egna yrkandet.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) samt tilläggsyrkar att förvaltningen ska ges i
uppdrag att föra kontinuerlig dialog med berörda fastighetsägare.
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas till det att Riksdagen
fattat beslut om betänkandet 2020/21:CU 14.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer fråga gällande möjligheten att
avvakta med beslut i ärendet vilken besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande när viten kan utdömas vilken
delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M), Tobias Nygren (C) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Stolpen (V) och Margeurite Wase (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på Fredrik
Dahlbergs (SD) bordläggningsyrkande vilket avslås. Ordförande ställer
därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag med det egna tillägget
vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet:
Hällefors 9:187
Hällefors 9:186
Hällefors 9:227
Hällefors 9:199
Hällefors 31:9
Hällefors 31:8
Hällefors 32:2
Hällefors 31:10
Hällefors 31:11
Hällefors 9:7
Hällefors 9:8
Hällefors 9:9
Hällefors 9:294
Justerandes sign
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Hällefors 9:93
Hällefors 9:352
Hällefors 9:351
Hällefors 9:313
Hällefors 9:350
Hällefors 9:349
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att föra kontinuerlig dialog med berörda
fastighetsägare.

Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD) och Tina Pirttijärvi (SD)
till förmån för den förres bordläggningsyrkande.

Exp till
Mikael Pulkkinen
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§ 56

Revidering av reglemente för Bergslagens
överförmyndarnämnd, dnr KS 20/00150
Bergslagens överförmyndarnämnd har till kommunstyrelserna i Lindesberg,
Ljusnarsberg, Nora och Hällefors kommun lämnat förslag på följande tillägg i
reglementet för nämnden:
Deltagande på distans
Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används ska
vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet
anmäla detta till kanslienheten i Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör
om deltagande får ske på distans.
Beträffande behandling av sekretessärenden ska säkerställas att gällande
lagstiftning upprätthålls.
Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i överförmyndarnämnden.
Vidare föreslås beslutas att reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
revideras vad gäller paragrafernas numrering utifrån förslaget ovan.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
överförmyndarnämndens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Föreslagen revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
godkänns.
Justerandes sign
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--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) och ställer därefter bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
godkänns.

Exp till
BÖN
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§ 57

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 och
kvalitetssäkrande åtgärder m.m., dnr KS 20/00238
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer detta år slutligt statsbidrag i maxtaxan för innehavande
bidragsår senast den 31 januari varje år och i samband med det lämnas
uppgifter till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget betalas ut under
förutsättningar att kommunen följer villkoren i förordningen.
Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller för perioden 1 januari 2021 till den 31
december 2021. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar från
49280 kronor till 50340 kronor.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka något, vilket motsvarar inflationsförändringarna.

Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak*
3%
2%
1%

1510 kr.
1007 kr
503 kr

2%
1%
1%

1007 kr
503 kr
503 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds
istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap.5 ½ skollagen
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
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Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Därmed lämnar förvaltningen
ovanstående avgifter som förslag till beslut.
Social konsekvensanalys

De nya avgiftsnivåerna har en obetydlig påverkan på hushållens ekonomi och
följer inflationsförändringarna.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2021.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Johan
Stolpen (V) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för verksamhetsåret
2021.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för verksamhetsåret
2021.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för verksamhetsåret
2021.
Justerandes sign
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Exp till
Tina Lanefjord
Jessica Jansson
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§ 58

Granskning av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens förändring av förvaltningsorganisationen,
dnr KS 21/00078
Kommunfullmäktige har tillställts rubricerade granskning.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 59

Granskning av Hällefors Bostads AB:s
bostadsförsörjning och långsiktiga investeringsstrategi,
dnr KS 21/00079
Kommunfullmäktige har tillställts rubricerade granskning.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 60

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad
trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott
2021-2025, dnr KS 21/00065
Beslutsunderlag
Ärendet
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med
samverkansöverenskommelser, kommun – polis 2021-2023, med fokus på det
som invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och
säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som polisen och kommunen
lovar att åstadkomma tillsammans.
Under hösten 2020 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för
detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, rapporterade ärenden i
app för otrygghet, medborgardialoger, polisens händelserapporter och utdrag
ur Hobit (händelse och brottsinformationstjänst, polisens webbaserade
kartsystem).
I syfte att utveckla medborgalöften över tiden kommer fortsatta
undersökningar, otrygghetsrapporteringar och uppföljningar av genomförda
insatser att genomföras. Arbetet skall vara kunskapsbaserat.
Arbetet redovisas inom ramen för det lokala Brottsförebyggandet rådet (BRÅ)
Ekonomi

Utifrån vad analys av de olika underlagen kommer fram till kan det
medfölja kostnader för åtgärder eller aktiviteter för kommunen och polis.
Folkhälsa

Det finns samband mellan trygghet och en god hälsa. Att vara trygg i sitt
boende och närområde påverkar möjligheter till omfattning av att delta i
ideella verksamheter, sociala och kulturella aktiviteter samt rekreation.
Miljö

BRÅ förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
Samverkan

Information och samverkan har skett mellan Polisen och Hällefors
kommun
Justerandes sign
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Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
Förslagen på medborgarlöften för 2021-2023 överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
1. Kommunen och polisen skall arbeta enligt EST – (Effektiv samordning
för trygghet) och därigenom kunna arbeta mot aktuella problembilder
systematiskt.
2. Trygghetsvandringar och dialoger i samverkan med medborgare,
föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden.
Särskilt fokus ska riktas på medborgarnas otrygghet i offentliga miljöer.
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
3. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt
trafikbrott och ordningsstörningar inom Hällefors kommun.
4. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande samhällsbyggnad Bergslagens
trygghetsapp vilken delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och
Johan Stolpen (V).
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande datering av överenskommelsen
vilken besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande återrapportering vilken besvaras
av ordförande Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att föreliggande
samverkansöverenskommelse med medborgarlöften antas vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
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Kommunen och polisen skall arbeta enligt EST – (Effektiv samordning för
trygghet) och därigenom kunna arbeta mot aktuella problembilder
systematiskt.
Trygghetsvandringar och dialoger i samverkan med medborgare, föreningar
och näringsidkare i kommunens olika områden.
Särskilt fokus ska riktas på medborgarnas otrygghet i offentliga miljöer.
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder.
Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt
trafikbrott och ordningsstörningar inom Hällefors kommun.
Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 61

Översyn av politisk organisation för Hällefors kommun,
dnr KS 21/00080
Ordförande Susanne Grundström (S) informerar om att fullmäktiges
presidium har inlett ett arbete med att se över den politiska organisationen.
Avsikten är att eventuella förändringar inför kommande mandatperiod ska
vara kända och beslutade i god tid innan valet så att alla partier vet vilka
förutsättningar som kommer att gälla. Detta i sin tur bedömer presidiet
kommer underlätta rekryteringen av förtroendevalda.
Ett första steg i denna översyn kommer att vara en enkät som skickas till alla
som har uppdrag i kommunfullmäktige eller har fått ett uppdrag från
fullmäktige. Ordförande betonar vikten av att alla tar tillfället att svara på
enkäten.
Arbetet kommer sedan att utgå från enkätens resultat och ett beslut om
eventuella förändringar i organisationen fattas i god tid innan partiernas
fullmäktigelistor ska upprättas.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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