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Datum

2022-09-20

Plats och tid

Ordförande Annalena Järnbergs bostad, Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors, kl. 09.00-10.30

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Kent Grängstedt (S)
Cecilia Albertsson (M)
Margeurite Wase (C)

Övriga närvarande

Kjell Walegren (GL), insynsplats (GL)
Madelene Jönsson (SD), insynsplats (SD)
Kommunchef Hans Åhnberg
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte
Socialchef Daniel Åhnberg, del av möte
Samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen, del av möte
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Vivianne Pettersson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 26/9 2022 kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Malin Bergkvist

Annalena Järnberg

Vivianne Pettersson

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

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Malin Bergkvist
Utdragsbestyrkande

2022-10-19

69-85
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Datum

2022-09-20

Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Saskia van der Zanden
Allan Myrtenkvist, vice ordf.
Vivianne Pettersson
Ulrika Jonsson

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
V
S
M
M

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-09-20

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-09-20

§ 70 Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring att allmänna utskottet igår
har fått ett informationsärende rörande delårsrapport för Hällefors Bostads AB
utskickat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet läggs till dagordningen,
vilket bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-09-20

§ 71 Framtida organisation av verksamheter inom
Samhällsbyggnad Bergslagen - Nya reglementen och
samverkansavtal, dnr KS 22/00184
Beslutsunderlag
KF 2022-04-05 § 72
Förslag på reglemente för bygg- och miljönämnden
Förslag på reglemente för tekniska nämnden
Förslag på samverkansavtal för bygg- och miljönämnden
Förslag på samverkansavtal för tekniska nämnden
Ärendet
Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt
kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar
verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad
Bergslagen, SBB.
Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet
skapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla kommunerna
är eniga om att sättet vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot
medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt.
För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes
2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Arbetet
har skett både i kommunernas respektive politiska organ och i gemensamma
organ som KNÖL-KS, liksom på förvaltningsnivå.
Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en
remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning av
teknisk förvaltning har behandlats. I slutet av 2021 fick kommunernas
kommundirektörer/chefer i uppdrag att utifrån framtagen politisk
viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva
utvecklingsarbetet framåt.
Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i
korthet kan beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under
den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan
kommunalförbundet som juridisk person avvecklas. En del av
kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del
verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir
huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten
och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-09-20

Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra respektive
kommunerna som gemensamt inom KNÖL med att, i samarbete med de
fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta fram en plan för
förändringens genomförande och succesivt verkställa densamma.
Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och samverkansavtal för
den nya tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden (nuvarande
samhällsbyggnadsnämnden). Nya reglementen och samverkansavtal gäller
från och med den 1 januari 2023.
Social konsekvensanalys

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i
kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i
kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är
att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive
kommun. Att underlätta kontakter med myndigheter är en viktig fråga
bland annat då det gäller att stärka förtroendet för det offentliga.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Budget för verksamheter som tas hem flyttas från
Samhällsbyggnadsförbundet till respektive verksamhet.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.
Anta reglemente för tekniska nämnden.
Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.
Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-09-20

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta reglemente för bygg- och miljönämnden.
Anta reglemente för tekniska nämnden.
Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.
Anta samverkansavtal för tekniska nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72 Kommunal borgen Hällefors Ishockeyklubb, dnr KS
22/00163
Beslutsunderlag
Inkommit bildspel om paddelhall från Hällefors Ishockeyklubb, 2022-06-16,
Ishockeyklubb, daterat 2022-06-20
Ärendet
Hällefors Ishockeyklubb har inkommit till kommunen med en begäran om att
få erhålla ett borgensbeslut om maximalt 5,5 miljoner kronor för att kunna ta
ett lån med kommunal borgen för att finansiera byggnation av en paddelhall
på Hällevi idrottsplats.
Idé och målsättning med att bygga en paddelhall är:
• En inomhushall för paddel
• Bidra till folkhälsan
• Samlingsplats för både yngre och äldre
• Passar alla åldrar
• Samarbete med skolan
• Samarbete med pensionärsföreningar
Föreningen planerar för att för att bygga en paddelhall med två dubbelbanor
och en singelbana samt toalett och förråd. Byggnaden kommer att uppmäta en
storlek av 36x24 meter.
Föreningen har informerat om att det kommer att bildas en helt egen sektion
inom föreningen, vilket gör att sektionen för paddel har en helt egen ekonomi
och styrelse.
Om kommunen ställer sig positiva till att ge föreningen ett beslut om
kommunal borgen föreslår förvaltningen att kommunen skriver en
avsiktsförklaring med föreningen för att säkerställa i förväg vilka krav som
kommunen ställer på föreningen. Se bilaga.

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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk konsekvensanalys

Investeringsutgifterna beräknas till 11,1 miljoner kronor utifrån nu rådande
förutsättningar. Föreningen har erhållit ett positivt besked på gjord ansökan
hos allmänna arvsfonden som innebär att föreningen erhåller 5,0 miljoner
kronor i bidrag. Resterande delar föreslås finansieras genom privata aktörer
och främst genom ett banklån. Föreningen har varit i kontakt med en bank
som gett dem ett lånelöfte om 5,5 miljoner kronor under förutsättning att
det sker med en kommunal borgen.
Utifrån fakta som inhämtats har föreningen räknat fram två scenarion vad
gäller beläggningsgrad för att få fram ekonomiska kalkyler för beräkning
av årliga intäkter och kostnader för hallen. I kalkylerna finns medtaget en
årlig amortering på banklånet med 280 000 kronor. Föreningen räknar dock
att göra ytterligare överskott och att överskottet ska hanteras genom
ytterligare amortering då föreningen vill betala av lånet så fort som möjligt.
Borgensansvaret innebär att kommunen ansvarar för att Hällefors
Ishockeyklubb betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till
banken. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot banken
kan borgensmannen, d v s kommunen, direkt krävas på betalning av
banken.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors
Ishockeyklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
5 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

-

Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring
mellan Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring om det finns en plan B om intresset för
paddel faller, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring hur kundunderlaget har beräknats,
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om eventuellt ägarbyte under tiden
kommunen är borgensman, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring hur borgen belastar kommunen,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-09-20

vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring om det finns någon policy kring
kommunal borgen utifrån en likabehandlingsprincip gentemot föreningarna,
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om förslag på kontrakt finns med när
ärendet behandlas i kommunfullmäktige, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans
Åhnberg.
Kjell Walegren (GL) ställer fråga om det finns andra aktörer som också skulle
kunna vara på gång med ett liknande projekt, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och kompletteras av kommunchef Hans
Åhnberg.
Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M), Cecilia
Albertsson (M), Madelene Jönsson (SD), Saskia van der Zanden (V) och
Vivianne Pettersson (M), alla utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Ishockeyklubb
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 500 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunförvaltningen får uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan
Hällefors kommun och Hällefors Ishockeyklubb.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Förslag till skattesats år 2023, dnr KS 22/00162
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-31 § 105
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11
Ärendet
Kommunförvaltningens förslag är att 2023 års kommunalskatt ska vara
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna
preliminära strategiska planen för Hällefors kommun år 2023-2027 och
budget för år 2023.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för
Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för
Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen hänvisar till preliminär strategisk planering för
Hällefors kommun för år 2023-2027 för ytterligare information.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Skattesats för 2023 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Skattesats för 2023 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

Justerandes sign
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§ 74 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende
utökad sjuksköterskebemanning år 2022, dnr KS
22/00164
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis))
Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden,
daterat 2022-06-13
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande utökad bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden för verksamhetsåret 2021.
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

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för
verksamhetsåret 2021 och har erhållit 1 258 058 kronor. Syftet med
bidraget är att ge kommunerna incitament att öka
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen. Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas
under 2022 och 2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen
att vara aktuell.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det
innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och
redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat
kommunstyrelsen 600 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut från
Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
tilläggsbudgeteras ytterligare 658 tkr för driften avseende
äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra
åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom
tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 658 tkr avseende riktade
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

--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 658 tkr avseende riktade generella
vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 658 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Tilläggsbudgetering generellt statsbidrag avseende
minskad andel timanställningar år 2022, dnr KS
22/00165
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis))
Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att
minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och
omsorg om äldre, daterat 2022-06-13
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-05 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Ärendet
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande minskad andel
timanställningar för verksamhetsåret 2021.
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

Hällefors kommun har erhållit ett beslut på riktat generellt statsbidrag för
verksamhetsåret 2021 och har erhållit 12 674 020 kronor. Syftet med
bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen
timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.
Statsbidraget är ett generellt bidrag och får fritt användas under 2022 och
2023.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen
att vara aktuell.
Justerandes sign
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Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det
innebär att det är finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och
redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens redovisning.
Kommunfullmäktige har under år 2022 tilläggsbudgeterat
kommunstyrelsen 2 130 tkr för driften utifrån tidigare preliminärt beslut
från Socialstyrelsen. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
tilläggsbudgeteras ytterligare 10 544 tkr för driften avseende
äldreomsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2022 för att möjliggöra
åtgärder inom verksamheten och att det finansieras genom
tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr avseende riktade
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring om förvaltningen har en ungefärlig
uppskattning kring hur mycket timanställningarna har minskat, vilket delvis
besvaras av 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 10 544 tkr avseende riktade
generella vård och omsorgsmedel för äldreomsorg år 2022.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 544 tkr för generellt riktat
statsbidrag år 2022.

Justerandes sign
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§ 76 Ansökan om bidrag nämndemannaföreningen, dnr
KS 22/00096
Beslutsunderlag
Ansökan daterad 2021-04-13.
Ärendet
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med
en ansökan om bidrag om 3600 kronor. Nämndemannauppdraget fullgörs
under respektive domstol. Domstolen står också för nämndemännens arvoden,
ersättningar för förlorad arbetsinkomst etc. Kommunens roll är begränsad till
att genom kommunfullmäktige utgöra valkorporation för nämndemännen.
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen.
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i
sina uppdrag bör åligga domstolen.
Social konsekvensanalys

Ett väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla
demokratiska samhällen, och att rekryteringen av nämndemän återspeglar
samhällets medborgare är viktigt. Hällefors kommuns uppfattning är att det
arbete som nämndemannaföreningen genomför är viktigt för
nämndemännen och bidrar till att underlätta rekryteringen, men kommunen
anser att det är staten, inte respektive kommun, som ska svara för all
nödvändig fortbildning inom rättssystemet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Sökt bidrag är 3 600 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor
avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor
avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr
KS 22/00077
Beslutsunderlag
Cecilia Albertssons motion, inkom 2022-03-31
KF 2022-04-05 § 69
KS 2022-05-10 § 108
Ärendet
Cecilia Albertssons (M) har i föreliggande motion yrkat på att kommunen
borde införa en handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat
våld och förtryck. Kommunstyrelsen remitterade motionen till
kommunförvaltningen för beredning 2022-05-10 § 108.
Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst för att barn,
ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver. Därför behöver medvetenheten och kunskapen om hur man
upptäcker hedersrelaterade normer stärkas hos personal som möter barn och
unga men även hos personal som möter vuxna inom kommunens verksamhet.
För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck
krävs fungerande samverkan mellan de olika delar av förvaltningen som
kommer i kontakt med utsatta personer. Förvaltningen behöver därmed ha en
gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta med
denna typ av ärenden. En handlingsplan är en viktig del i att på ett samordnat
vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på ett
adekvat sätt och säkerställa att de får rätt stöd och hjälp utan att utsättas för
onödiga risker.
Social konsekvensanalys

En ökad samverkan och tydliga riktlinjer för hur medarbetare ska agera
borgar för en ökad trygghet hos medarbetare i förvaltningen och ett adekvat
stöd till individer som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

En handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck bedöms inte
innebära några specifika ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.
Facklig samverkan

Ärendet samverkas i kommuncentral samverkansgrupp innan det behandlas
av kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Med ovanstående anses motionen besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om handlingsplanen kommer att omfatta alla
verksamheter, och inte bara omsorgen, vilket besvaras av socialchef Daniel
Åhnberg.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M) och ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen uppdras att ta fram en gemensam handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Med ovanstående anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom
alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter, dnr KS
22/00122
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-05-19 § 119
Ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter,
alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om
tobaksfria nikotinprodukter
Ärendet
Regeringen förbereder antagande av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen lämnade redan innan sommaren ett
förslag på ny taxa, för att respektive medlemskommun ska hinna behandla
taxan i kommunfullmäktige innan årsskiftet.
I samband med anpassning utifrån aviserad lagstiftningsförändring har
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen även sett över befintliga taxor och
anpassat dessa.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Nuvarande timtaxa om 1 087 kronor har gällt sedan 1 januari 2020. Med ny
beräkning genomförd av samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
hamnar timavgiften på 1 080 kronor. Vid revidering av tidsåtgången för
handläggning av tillsynsärenden så sänktes handläggningstiden. Det
medför också en lägre ansökningskostnad inom vissa områden. Däremot
tillkommer kostnader för tillsyn och kontroll för de objekt som säljer
tobaksfria nikotinprodukter.
Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om
självkostnad när de tar ut avgifter för tillsyn.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt
lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om möjlighet att skjuta upp eller avstå
beslut, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M) och kompletteras av
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om specificering av faktiska kostnader,
exempelvis vad är det som genomförs i en hel timme, vilken lämnas
obesvarad.
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring respons från när synpunkter kring
taxor lyftes sist, vilken lämnas obesvarad.
Margeurite Wase (C) ställer fråga kring varifrån de som genomför tillsyn
kommer ifrån, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Margeurite Wase (C) ställer fråga om möjligheten till olika avgifter, vilket
delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Kent Grängstedt (S) ställer fråga kring om ärendet drivits i exempelvis
företagarföreningen, vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M).
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga kring vilka som representerar Hällefors
kommun i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, vilket besvaras av nämndoch utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunens ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma till kommunstyrelsen
och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för taxorna är uppbyggda samt
möjligheten att påverka kostnaderna och fördelningen av dessa.
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson
(M), Madelene Jönsson (SD), Kent Grängstedt (S) och Allan Myrtenkvist (S),
flera vid upprepade tillfällen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt
eget tilläggsyrkande, vilket också bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt
lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Nya taxan börjar gälla 2023-01-01 och därmed upphör taxan antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-11 § 113 att gälla.
Kommunens ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och
representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ska komma
till kommunstyrelsen och redogöra för samt förklara hur kostnaderna för
taxorna är uppbyggda samt möjligheten att påverka kostnaderna och
fördelningen av dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Beslut om ny taxa för kommunens avgifter inom
livsmedelslagstiftningen, dnr KS 22/00103
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2022-04-20 § 99
Ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen
Ärendet
Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).
Det tidigare systemet med en årlig avgift innebar en skyldighet för
kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter
oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var
schabloniserad och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes enligt
kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje verksamhet skulle
kontrolleras motsvarande sin riskklassning och avgiften inom en treårsperiod.
Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig
avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras
den enskilde efter utförds kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem
som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt
nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.
Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer debiteras i efterhand
i stället för att företagen betalar en schablonavgift i förskott. Det innebär att
företagen får betala för den faktiska kontrollen som utförs, vilket har
efterfrågats av många företag.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

LAF anger att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella
resurser. Kommunerna måste också förhållas sig till kommunallagens
principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontroll.
Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny
beräkning av kostnaden hamnar timavgiften på 1 165 kronor. Enligt LAF
ska en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet täckas av avgifterna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.
Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Allan Myrtenkvist (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
Anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedellagsstiftningen.
Den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 och därmed upphör taxan
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-10 § 187 att gälla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Yttrande över medborgarförslag om rengöring av
gatuskyltar i Grythyttan, dnr KS 19/00077
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkom 2019-03-08
KF 2019-04-23 § 56
KS 2019-05-22 § 132
Ärendet
Medborgarförslaget gäller rengöring av vägskyltar inom Grythyttans tätort.
Skyltarna har med tid blivit smutsig och med det svåra att avläsa.
Fråga om rengöring har ställts till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
som handhar frågor kring gata och trafik. Rengöring och underhåll av skyltar
ligger inom deras ansvar och utförs med viss intervall. Hällefors kommun har
uppmanat Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att underhåll av skyltarna
ska ligga i ett årshjul för att säkerställa att uppdraget blir utfört.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Uppdraget ingår i gata och trafikuppdraget som
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har.
Förvaltningens förslag till beslut
Anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Yttrande över medborgarförslag om gångväg samt
hundrastgård med papperskorg i anslutning samt
medborgarförslag om uppsättning av hundlatriner, dnr
KS 20/00192 och KS 21/00051
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård inkom 2020-09-21
KF 2020-09-22 § 226
KS 2020-11-10 § 226
Medborgarförslag om hundlatrin inkom 2021-02-26
KF 2021-04-13 § § 42
KS 2021-05-18 § 84
Ärendet
I de båda medborgaförslagen föreslås en utökning av antalet papperskorgar
avsedda för hundbajs samt skötsel av dessa. Det finns redan idag ett antal
sådana och det sattes även upp ett antal extra i samband med att dessa
medborgarförslag inkom i dialog med förslagsställarna. Dock är, som det
även framgår i förslagen, inte problemet antalet papperskorgar utan att få
hundägare i Hällefors tätort att använda dem.
Förslag på åtgärd är att inför 2024 budgetera för förstärkt information och
inventering samt komplettering av antalet papperskorgar.
I medborgarförslag KS 20/00192 fanns även önskemål om en gång- och
cykelväg i Kronhagen. Behovet att gång och cykelvägar är tidigare utrett i den
cykelplan som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tagit fram för
Hällefors tätort. I utredningen så är inte denna sträckning med utan det är
andra sträckningar som prioriterats utifrån flöde av gång- och cykeltrafik.
Utifrån det anser förvaltningen att det inte finns behov av den föreslagna
sträckningen.
Vidare lyfts också ett önskemål om en hundrastgård i området.
Kommunförvaltningen anser att den nuvarande hundrastgården täcker det
behov som finns.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte gjort någon analys i frågan.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte gjort någon analys i frågan.
Ekonomisk konsekvensanalys
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunförvaltningen föreslår en budgetering på 25 000 kronor i 2024 års
budgetprocess för inventering, informationsåtgärd och inköp av flera
papperskorgar för hundbajs. Uppdraget ges till kommunförvaltningen.
Facklig samverkan

Ärendet samverkas innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Budgetera 25 000 kronor för föreslagna åtgärder i 2024 års budgetprocess.
Uppdraget ges till kommunförvaltningen.

-

Anse medborgarförslagen besvarade med ovanstående.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig, utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Budgetera 25 000 kronor för föreslagna åtgärder i 2024 års budgetprocess.
Uppdraget ges till kommunförvaltningen.
Anse medborgarförslagen besvarade med ovanstående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Projekt Hällefors centrum – ett centrum för alla, dnr
KS 21/00111
Ärendet
Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört gestaltningsdelen där framtagande av gestaltningsprogram är klart. I det arbetet har
medborgare, företagare, elever och kommunal verksamhet deltagit. Materialet
är sammanställt och finns beskrivet på kommunens hemsida. Under
sommaren har en utställning ägt rum på biblioteket där det fanns möjlighet att
ytterligare inkomma med synpunkter, vilket det inte gjorde. Med det är
gestaltningsprojektet genomfört och klart. Materialet kommer paketeras och
överlämnas till handläggare för detaljplanen för centrum som nu tar vid.
Arbetet med detaljplanen beräknas till ca 1,5 år. Dock kommer tiden vara
beroende av vilka avgränsningar, överklaganden och andra uppkomna
aspekter som kan påverka processen.
Mera information kring detaljplaneprocessen för centrum kommer under
hösten.
Social konsekvensanalys

Samverkan har sket vid ett flertal tillfällen och materialet är brett förankrat.
Dock kommer det ges möjlighet under planprocessen att vid ett antal
tillfällen lämna synpunkter på materialet och arbetet med detaljplanen.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Justerandes sign
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§ 83 Planering strategiska dokument Hällefors kommun,
dnr KS 21/00276
Informationsunderlag
Sammanställning strategiska dokument 2022-07-19
Ärendet
Som tidigare redovisats har inventeringsarbetet med de strategiska
dokumenten för Hällefors kommun påbörjats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inventerar och sammanställt
de strategiska dokument som styr infrastrukturarbetet inom Hällefors
kommun. Dokumenten finns i fyra olika skikt: Nationella och regionala
planer, kommunala planer, tätort- och kvartersplaner. Dessa dokument ska ses
som vägledande och styrande i till exempel framtagande av detaljplaner,
bygglov, utbyggnad av VA-områden samt övriga infrastrukturella åtgärder
som planeras. Att ha tydliga och väldefinierade strategiska dokument kommer
att vara tids- och kostnadsbesparande samt minska risker för att ärenden
hanteras olika. Ett av de strategiska dokumenten har påbörjats, vindbruksplan,
enligt politiskt initiativ.
Processen med de strategiska dokumenten kommer ske i olika faser där
politik, medborgare och kommunala tjänstepersoner blir inblandade i olika
grad. Kommunstyrelsen kommer under hösten få en fördjupad genomgång
kring arbetet.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Med väl genomarbetade strategiska dokument så ges förutsättningar för en
god efterlevnad av Agenda 2030 målen.
Ekonomisk konsekvensanalys

Processen beräknas inte ge några ökade kostnader. Däremot kommer
framtagandet av framkomna strategier, planer och riktlinjer generera
kostnader.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg
tillför.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Justerandes sign
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§ 84 Information angående åtgärder i gymnastik- och
idrottshallar av fasta inventarier och lösa redskap, dnr
KS 22/00187
Informationsunderlag
Unisport Besiktningsprotokoll
Unisport Säkerhetsbesiktning Grythyttans skola, Protokoll INS0002956
Unisport Säkerhetsbesiktning Klockarhagsskolan, Protokoll INS0002964
Unisport Säkerhetsbesiktning Sporthallen, Protokoll INS0002963
(Klockarhagsskolan avser Kronhagsskolan)
Unisport Offert Grythyttan PS23104537
Unisport Offert Kronhag PS23104535
Unisport Offert Sporthallen PS23104536
Ärendet
Inventarierna i kommunens gymnastik- och idrottshallar har under flera år
varit eftersatta. Vissa fasta inventarier har inte blivit utbytta sedan hallarna
byggdes. Vid besiktningen av hallarna har verksamheten fått anmärkning på
redskap och fasta inventarier, vilka måste åtgärdas för att verksamhet ska
kunna bedrivas i hallarna. Gymnastik- och idrottshallarna nyttjas av både
skolan och idrottsföreningarna. Idrottslärarna har sakkunniggranskat
besiktningsprotokollet och Kultur- och fritidsverksamheten har sett över
föreningarnas behov. En del åtgärder, såsom slipning/lackning av bänkar och
bommar har genomförts av arbetsmarknadsenhetens serviceteam. Flera
kostsamma åtgärder kvarstår dock och behöver utföras av kompetent
leverantör.
Förvaltningen har valt att använda företaget Unisport för att åtgärda bristerna.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Det finns inga budgeterade medel i år för att hantera de anmärkningar som
lämnats i anslutning till besiktningen. För att åtgärda nedslagen i
idrottshallarna är den totala kostnaden:
Grythyttans idrottssal
Kronhagsskolans idrottssal
Sporthallen
Justerandes sign

5 362 kr
4 799 kr
192 453 kr
Utdragsbestyrkande

Sida

30(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-09-20

Kostnad exkl moms
202 614 kr
Resersättning, restid hyra skylift ca 15 000 kr
Total kostnad

217 614 kr

Förvaltningen kommer att finansiera de ökade engångskostnaderna genom
det driftöverskott som prognostiseras gällande badhuset år 2022.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett inför sammanträde i
kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om kostnaden för att även åtgärda mindre
brister, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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§ 85 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 202208-31, dnr KS 22/00190
Informationsunderlag
Bolagsstyrelsens sammanträde 2022-09-14 § ?
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2022-08-31
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut
per 2022-08-31. Bolaget har via ägardirektivet uppdraget att verka som ett
kommunalt organ för att säkerställa rätten till bostad. Syftet med Hällefors
Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga och förvalta
fastigheter i Hällefors kommun, lokaliseringsprincipen, för bostads- och
därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja,
bebygga och förvalta fast egendom.
Bolaget ska medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet. Bolaget
ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling och aktivt arbeta
utifrån i ägardirektivet givna mål.
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 53 fastigheter om 70 byggnader med
sammanlagt 787 lägenheter.
Styrelsen har sedan årsskiftet haft fyra ordinarie sammanträden och ett
extrainsatt i samband med att ny VD tillträtt. Styrelsen har utöver
styrelsemötena även genomfört en utbildningsdag för nya styrelsen.
Under perioden har bolaget arbetat med åtgärder för att skapa en trygghet hos
hyresgäster med anledning av den brand som skedde i en av bolagens
fastighet. Från och med år 2022 har bolaget haft grönyteskötseln i egen regi
och i samband med det har bolaget beslutat att förstärka åtgärderna med
anledning av den dåliga standard på grönytorna som tidigare entreprenad haft.

Kommunförvaltningen kan konstatera att uppföljning av bolagets beslutade
verksamhetsmål saknas i rapporten som var en positiv utveckling och
framgick av föregående års rapport. Förvaltningen rekommenderar dessutom
att bolagets rapport utvecklas med en beskrivning av helårsprognos i
förhållande till antagen budget för bolaget vad gäller både resultat och
investeringar för att få information om eventuella avvikelser.
Social konsekvensanalys
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för
verksamhetsåret 2022.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för
verksamhetsåret 2022.
Ekonomisk konsekvensanalys

I kommunens nya ägardirektiv som bolagsstämman antog 2021 anges fyra
ekonomiska mål för bolaget:
• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
• Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal
borgen.
• Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet.
Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Soliditeten bedöms vid årsslutet inte förbättras med anledning av
prognostiserat underskott.
Enligt styrelsens beslut har bolaget amorterat 1 procent av låneskulden.
Bolagets vakansgrad fortsätter att öka.
Delårets resultat är ett underskott om 4 275 tusentals kronor, så kommer
inte bolaget att ge någon avkastning på eget kapital.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M), ordförande i bolaget, föredrar också.
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var och hur löpande information
kring bolagets situation har getts, vilket besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson.
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring tidigare bränder och vem/vilka
som kan ligga bakom, vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga kring var i redovisningen kostnader
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för bränder ligger, om det är budgeterat under underhållskostnader, vilken
besvaras av Vivianne Pettersson (M). Saskia van der Zanden (V) ställer
följdfråga om utökade kostnader för grönyteskötsel är budgeterat på samma
sätt, vilket besvaras av Vivianne Pettersson (M).
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om vilka maskiner som beställts,
vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M).
Saskia van der Zanden (V) vill ha till protokollet att rapporten inte är lika
heltäckande som förut och att måluppfyllelse saknas, vilket godkänns.
Under ärendets behandling yttrar sig även Margeurite Wase (C), Allan
Myrtenkvist (S) och Saskia van der Zanden (V), alla utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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