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Datum

2019-04-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-15.50

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Tommy Henningson, kommunchef
Mathias Brandt, kanslichef

Justerare

Cecilia Albertsson (M) och Katja Ollila (V)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 29/4 2019 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Susanne Grundström
Justerare
Cecilia Albertsson (M)

Katja Ollila (V)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-22
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Datum

2019-04-25

Beslutande
Annalena Järnberg, ej del av §
65, ej § 69
Johan Stolpen, ej del av § 65,
ej § 69
Robert Örtlund
Fredrik Dahlberg, ej del av §
65
Allan Myrtenkvist

S

Kerstin Skogdalen, del av § 65

V
M

Alf Wikström, del av § 65
Cecilia Albertsson (M)

SD
S

Curt Nilsson (S)

Lars-Göran Zetterlund, ej del
av § 65
Katja Ollila, ej del av § 65

C
V

Vivianne Pettersson, ej del av
§ 65, ej § 69
Susanne Grundström, ordf.
Tina Pirttijärvi

M
S
SD

Ritha Sörling
Håkan Bergström, ej del av §
65
Maria Jansson Andersson, ej
del av § 65
Per Karlsson, ej del av § 65
Margurite Vase, ej del av § 65
Uta Riedel
Maja Loiske
Magnus Hermansson
Ulrika Jonsson, ej del av § 65
Peter Ström
Inger Palm
Fatema Hamdoun
Tobias Nygren
Jacob Neerings
Gabriella Rönn Larsson
Birgitta Granqvist
Elisabeth Rådström Paavonen
Daniel Hagsten
Christina Kuurne
Saskia van der Zanden
Wilhelm Tham, ej del av § 65

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

V

Madelene Jönsson (SD)
Bella-Maria Kronman (V), ej
del av § 65, Alf Wikström del
av § 65

S

Kerstin Skogdalen del av § 65

GL
M
C
S
V
SD
M
S
V
S
C
M
SD
V
S
M
S
V
GL

Laila Palm (S)

Christer Olken (S)

Olle Samuelsson (C)

Morteza Naderi (S)

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde enligt följande:
Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare 2019-04-12.
Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens anslagstavla 2019-04-12.
Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

§ 51

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Allmänhetens frågestund, dnr KS 19/00049
Inga frågor ställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Ledamöternas frågestund, dnr KS 19/00050
Inga frågor ställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Val av ombud och ersättare för ombud i
Intresseföreningen Bergslaget, dnr KS 19/00123
Valberedningens förslag

Ombud: Morteza Naderi (S), Bergmästarvägen 32, 712 32 Hällefors.
Ersättare för ombud: Vakant
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Annalena
Järnberg (S) som ersättare Curt Nilsson (S) vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Ombud: Morteza Naderi (S), Bergmästarvägen 32, 712 32 Hällefors.
Ersättare för ombud: Curt Nilsson (S), Silvergruvan 92, 712 93 Hällefors.

Exp till
Valda
HR-enheten
Intresseföreningen Bergslaget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Medborgarförslag om hjärtstartare på ICA Supermarket i
Hällefors, dnr KS 19/00078
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2019-03-08.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i
Grythyttan, dnr KS 19/00077
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2019-03-08.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Medborgarförslag om 55+ -boende i Grythyttan, dnr KS
19/00076
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2019-03-07.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Medborgarförslag om vägunderhåll och snöröjning, dnr
KS 19/00054
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2019-02-14.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.

Exp till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams
(GL) motion angående vård- och omsorgsboende i
Grythyttan, dnr KS 19/00086
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-04-02.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Lars-Göran Zetterlunds (C) interpellation gällande
kommunens IT-enhet, dnr KS 19/00046
Rubricerade interpellation anmäldes till kommunfullmäktige vid
sammanträdet 2019-02-12 § 31.
I bilagorna till dagens handlingar finns ett skriftligt svar från
kommunstyrelses ordförande Annalena Järnberg (S).
Lars-Göran Zetterlund (C) och Annalena Järnberg (S) redogör muntligt för
innehållet i interpellationen respektive svaret, vilket leder till replikskifte dem
emellan.
Med detta förklarar ordförande Susanne Grundström (S)
interpellationsdebatten avslutad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Hällefors kommuns personalbokslut för 2018, dnr KS
19/00089
Beslutsunderlag
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2018, daterad
2019-03-11
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen
ska leverera ett personalbokslut. Ett personalbokslut har sammanställts
innehållande statistik och information gällande 2018.
Kommunförvaltningen presenterade personalbokslutet för
ekonomiberedningen den 19 mars, där samtliga partier inte var
representerade.
Ekonomiberedningen ser positivt på att ett personalbokslut återigen har
sammanställts, och senast det gjordes var 2004. Under perioden 2005 till och
med 2017 har fakta om personalen redovisats för nämnder och styrelser i
andra former.
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, arbetsmiljö,
medarbetarundersökning, sysselsättningsgrad, kompetensförsörjning,
personalomsättning och samverkan/förhandlingar. Förvaltningen har
fokuserat på beskrivning över status 2018, både i textform och i
sifferredovisning i tabeller.
På ekonomiberedningens sammanträde diskuterades kompetensförsörjningen
utifrån framtida rekryteringsbehov och bristyrken. Beredningen önskar få en
redovisning av de utbildningsinsatser kommunen genomfört i form av
omvårdnadsutbildning och hur kommunen tagit hand om de personer som
deltog i utbildningen. Beredningen önskade även att personalbokslutet skulle
kompletteras med information om framtida pensionsavgångar, vilket har
gjorts.
Ekonomi

Kommunens personalkostnader är den enskilt största kostnaden och uppgår
till 67 procent av kommunens bruttokostnader under år 2018. Ett strategiskt
personalarbete och kontroll över personalkostnader är viktigt för att nå
målet om god ekonomisk hushållning.
Folkhälsa

Människans arbetsvillkor är av betydelse för levnadsvillkoren och
medarbetarnas allmänna hälsotillstånd. En god arbetsmiljö och en
Justerandes sign
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2019-04-25

ändamålsenlig personalpolitik bidrar till känsla av sammanhang, ökad
arbetsglädje och hälsa.
Miljö

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

Medarbetarna inom den kommunala förvaltningen arbetar på medborgarnas
uppdrag, vi är till för Hällefors invånare. Det arbete våra medarbetare utför
bidrar till att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i, därför är det av
vikt att skapa förutsättningar för medarbetarna och följa upp åtgärder och
insatser inom personalområdet.
Samverkan

Information och samverkan har skett i kommunens fackliga
samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns personalbokslut för 2018 godkänns.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av genomförd
omvårdnadsutbildning.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av genomförd
omvårdnadsutbildning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns personalbokslut för 2018 godkänns.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Annalena
Järnberg (S) utan att yrka.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors kommuns personalbokslut för 2018 godkänns.

Exp till
Ann Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Hällefors bostads AB:s årsredovisning 2018, dnr KS
19/00071
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2018
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2019-03-06
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning
för verksamhetsåret 2018. Enligt ägardirektivet ska bolaget medverka till att
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder,
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Styrelsen har under 2018 haft sju sammanträden och därtill genomfört två
studieresor avseende nyproduktion inom ramen för den centrala Kommentusupphandlingen. Ordinarie ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit
i samtliga sammanträden.
Året har kännetecknats av ombyggnationer i bolagetsbestånd. Ombyggnation
av bolagets tidigare kontor färdigställdes i början av året med inflyttning för
Stora Enso den 1 februari 2018. Ombyggnaden av Stora Ensos tidigare lokaler
till bostäder har påbörjats. Ombyggnaden av f d Café Christina färdigställdes
invändigt under januari månad för en nystartad gymverksamhet. Under
sommaren rustades fasaden som ett första steg i renoveringen av Mästarnas
park. Under året upptog bolaget förhandlingar om inköp av ”Alexanders hus”
i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens
centrum. Köpet genomfördes dock inte förrän i början av 2019. En
omfattande upprustning av bolagets parker har skett under året. Arbete med
förbättrad dränering i Mästarnas park har påbörjats. I och med att den andra
förskolelokalen i Sörgården färdigställts har den tillfälliga lokalen inretts till
10 nya studentrum. En upprustning av Sörgårdens yttre miljö har påbörjats.
Ekonomi

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2018 ett överskott om
0,5 miljoner kronor. Resultatet är 0,1 miljoner kronor sämre än föregående
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på
0,4 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,1 miljoner kronor mot
verkligt utfall.
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.
Justerandes sign
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•

Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

Avkastningskravet har tillgodosets för 2018 och beror främst på det låga
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte. I och med 2018 fortsätter
dock soliditeten att förstärkas och uppgår till 14,6 procent.
För bostadsbeståndet skedde en avtalad hyreshöjning för 2018 som var
påtaglig lägre än förutsätt och innebär att kostnadsökningarna sedan en
följd av år inte kunnat mötas. Antalet outhyrda lägenheter har
genomsnittligt varit 2,4 procent vilket utgör en naturlig omsättning och
innebär i praktiken att något bostadsöverskott inte existerar. Inom
lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 9 procent varit outhyrt och detta
innebär uteblivna intäkter om 1,5 miljoner kronor.
Bolagets underhållskostnader har genomförts enligt budget. De
administrativa kostnaderna har varit ca 1,0 miljon kronor högre än
budgeterat. Detta kan huvudsakligen hänföras till GDPR – den nya
personskyddsförordningens krav. Räntekostnaderna har minskat med
0,45 miljoner kronor jämfört med föregående år. Orsaken är det
gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om.
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. KPMG anser att de
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för deras uttalande.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
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-

Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist
utvecklar kring förvaltningens andra beslutsförslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar lekmannarevisor
Torbjörn Ström kortfattat.
Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att beslutet ska utgöra
ombudsinstruktion.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag
med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Justerandes sign
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Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ovanstående ska utgöra ombudsinstruktion.

Exp till
BoAB
Ombud
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 63

Hällefors kommuns årsredovisning 2018, dnr KS
19/00088
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2018
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
2018.
Beredningen framhåller att årsredovisningen är bra och att tidigare
diskussioner att tänka på målformuleringar som innehåller bättre eller fler
indikatorer för att kunna utläsa måluppfyllelse vid årets slut är åtgärdad i och
med verksamhetsåret 2019. Beredningen saknar fortfarande det tidigare
välfärdsbokslutet som gav en bra bild över hur medborgarna i kommunen
mår.
Under beredningen förs diskussioner vad gäller nivån på digitala möten då
beredningen ser positivt på att öka andelen resfria möten. En utmaning finns
då det till viss del handlar om gemensamma möten där kommunen inte själv
styr över möteshanteringen. Beredningen ser gärna att de politiska mötena blir
digitala i större utsträckning.
Ekonomiberedningen ser positivt på att kommunförvaltningen återinfört
kommunens personalbokslut då personalkostnaden är en stor del av
kommunens verksamhetskostnader. Beredningen skulle önska att avsnittet
kommunala äganden utvecklas så att alla organisationer som kommunen är
delaktiga verkligen omfattas, då bland annat ekonomiska föreningen inom
turistverksamheten inte finns med.
Diskussioner förs om vikten av att det framgår i årsredovisningen att
finanseringen av en framtida gång och cykelväg mellan Hällefors och
Grythyttan sker via Region Örebro län.
Slutligen bedömer beredningen att de uppdrag som förvaltningen erhöll i
samband med kommunens delårsrapport för år 2018 fortfarande är aktuella,
vilka förvaltningens arbetar med.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till 18,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning
av det egna kapitalet med 2,3 procent. Resultatet är 2,8 miljoner bättre än
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår till 4,1 procent. 2018 erhöll kommunen
Justerandes sign
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13,8 miljoner kronor i det extra generella statsbidraget för människor på
flykt.
Största orsaken till kommunens höga resultat är att verksamhetens
nettokostnad är 5,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Specifikt blev
kommunens kostnader för pensioner 2,9 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit
5,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Slutligen har finansnettot blivit
3,0 miljoner kronor bättre än budget p g a amortering av lån och 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 2018 visar på ett positivt
resultat på 18,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 18,1 miljoner kronor.
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna inriktningsmålen för
avslutad mandatperiod samt resultatmål för verksamhetsåret 2019.
Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra
kommunens soliditet är på rätt väg.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 32,5 miljoner kronor, vilket är
9,8 miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar,
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 32,1 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella
statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har
medfört att 100 procent av investeringarna kunnat finansieras med medel från
den löpande verksamheten.
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2018 uppgick till
69,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat
med 15,0 miljoner kronor, vilket innebär att målsättningen att amortera
uppfyllts.
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,3 miljoner kronor.
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
130,0 miljoner kronor.
Folkhälsa
Justerandes sign
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Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektivet

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns årsredovisning 2018 godkänns.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns årsredovisning 2018 godkänns.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annalena
Järnberg (S) utförligt.
Lars-Göran Zetterlund (C), Laila Palm (S) och Annalena Järnberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Stolpen (V) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Hällefors kommuns årsredovisning 2018 godkänns.

Exp till
Jessica Jansson
Justerandes sign
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§ 64

Revisionsberättelse för 2018, dnr KS 19/00125
Kommunfullmäktige har tillställts en revisionsberättelse för 2018.
Revisorernas ordförande Torbjörn Ström föredrar utförligt kring
revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga kommunala
organ.
Ordförande Susanne Grundström (S) frågar fullmäktige om
revisionsberättelsen kan behandlas idag trots att den inkom sent. Frågan
besvaras med ja.
Ordförande yrkar att revisionsberättelsen ska godkännas vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelsen godkänns.

Exp till
Revisorerna
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§ 65

Ansvarsfrihet för nämnder och styrelse, dnr KS
19/00125
Ordförande Susanne Grundström (S) föreslår att respektive organ ska
behandlas var för sig vilket bifalls.
Under behandlingen av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018, meddelar
Annalena Järnberg (S), Maria Jansson Andersson (GL), Ulrika Jonsson (M),
Fredrik Dahlberg (SD), Johan Stolpen (V), Vivianne Pettersson (M), Katja
Ollila (V), Per Karlsson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Margeurite Wase
(C) att de inte deltar i beslutet till följd av jäv. Annalena Järnberg (S) ersätts
av Kerstin Skogdalen (S) och Johan Stolpen (V) ersätts av Alf Wikström (V).
Ordförande Susanne Grundström ställer bifall mot avslag på revisionens
förslag att bevilja ansvarsfrihet vilket bifalls.
Efter detta återinträder ovanstående ledamöter, Kerstin Skogdalen (S) och Alf
Wikström (V) utgår.
Under behandlingen av ansvarsfrihet för myndighetsnämnden för skola och
omsorg 2018, meddelar Ulrika Jonsson (M), Maria Jansson Andersson (GL)
och Bell-Maria Kronman (V) att de inte deltar i beslutet till följd av jäv.
Bella-Maria Kronman (V) ersätts av Alf Wikström (V).
Ordförande Susanne Grundström ställer bifall mot avslag på revisionens
förslag att bevilja ansvarsfrihet vilket bifalls.
Efter detta återinträder ovanstående ledamöter, Alf Wikström (V) utgår.
Under behandlingen av ansvarsfrihet för valnämnden 2018, meddelar Håkan
Bergström (S) och Wilhelm Tham (GL) att de inte deltar i beslutet till följd av
jäv. Kerstin Skogdalen (S) ersätter Håkan Bergström (S).
Ordförande Susanne Grundström ställer bifall mot avslag på revisionens
förslag att bevilja ansvarsfrihet vilket bifalls.
Efter detta återinträder ovanstående ledamöter, Kerstin Skogdalen utgår.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar också att kommunens beredande
organ ska beviljas ansvarsfrihet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
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Kommunstyrelse, nämnder och beredande organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Exp till
KS
VN
MN
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§ 66

Förslag till revidering av felparkeringsavgifter, dnr KS
18/00275
Beslutsunderlag
KF 2018-02-20 § 20
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 149
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-10-19 § 146
Protokoll från kommunfullmäktige Nora kommun 2018-12-11 § 112
Protokoll från kommunfullmäktige Lindesbergs kommun 2018-12-12 § 184
Ärendet
Direktionen beslutade 2017-11-17 att föreslå kommunfullmäktige i respektive
kommun att anta reviderade parkeringsavgifter. Hällefors, och Ljusnarsberg,
antog förslaget till reviderade parkeringsavgifter. Däremot återremitterade
Nora och Lindesberg förslaget.
Nytt förslag är nu framtaget av trafikingenjör Håkan Blaxmo. Utifrån att
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen önskar att samma
felparkeringsavgifter ska gälla i alla fyra kommuner föreslår de att alla
kommuner antar det nya förslaget till reviderade felparkeringsavgifter.
För Hällefors kommun innebär det nya reviderade förslaget att det endast är
”parkerat fordon” överträdelsepunkt 38 ”längre tid än tillåtet” som föreslås
ändras från 600 kronor till 400 kronor gentemot tidigare fattat beslut.
Utifrån att förslaget bara har ändrats smärre sedan Lindesberg och Nora
kommun återremitterade ärendet har kommunförvaltningen valt att avvakta
med ärendet tills felparkeringsavgifterna antagits av dessa kommuner, vilket
nu har skett.
Ekonomi

Förslag till felparkeringsavgifter anges nedan och omfattas av en lista på
överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider.
•
•
•
•
•
•

01-08
20-26
30-31
34-37
38
39-41

800 kr 0 minuter
600 kr 5 minuter
800 kr 0 minuter
600 kr 5 minuter
400 kr 5 minuter
600 kr 5 minuter

(se bilaga TSFS 2016:116 för förklaring avöverträdelsepunkter 01-41)
Folkhälsa
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån den ändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår
gentemot tidigare antagen avgift.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån den ändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår
gentemot tidigare antagen avgift.
Medborgarperspektiv

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att de nya avgifterna
implementeras under första hälften av 2019. I Nora beslutade
kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna skulle gälla från 1 juni
2019. Kommunförvaltningen föreslår att samma tidsperiod beslutas i
Hällefors, för att undvika oklarheter för exempelvis medborgarna från när
den nya felparkeringsavgiften börjar gälla.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas
och gäller från 2019-06-01.

-

Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20,
upphör att gälla efter 2019-05-31.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas och
gäller från 2019-06-01.
Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20,
upphör att gälla efter 2019-05-31.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas och
gäller från 2019-06-01.
Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20,
upphör att gälla efter 2019-05-31.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Annalena Järnberg
(S) och Laila Palm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas och
gäller från 2019-06-01.
Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20,
upphör att gälla efter 2019-05-31.

Exp till
Samhällsbyggnadsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

29(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2019-04-25

§ 67

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019, dnr KS
19/00041
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 139
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 utifrån kommunfullmäktiges
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2019-2023 och
budget för år 2019”. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på
resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2019.
Förvaltningen föreslår verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret
2019 utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga
inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive resultatmål föreslås ett
antal indikatorer då det en viktig faktor för att kunna mäta måluppfyllelse i
samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen föreslår även att antal
aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta resultatmålen som
också finns finanseriade inom den föreslagna drift och investeringsbudgeten.
Ekonomi

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara
436 202 tkr för år 2019. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram
inte räcker till för den verksamhet som kommer att bedrivas under
kommande året.
Driftbudgetförslaget redovisas som en bruttobudget för att tydliggöra den
interna omsättningen som respektive huvudområde har och att följa det
beslut som kommunfullmäktige antagit.
Totalt prognostiserar kommunstyrelsens under januari månad 2019 att
förbruka 8,2 miljoner kronor mer än fastställd budgetram d v s
433,0 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att förslagna åtgärderna från
förvaltningen på totalt 11,8 miljoner kronor antas och att föreslagna
planeringsreserven på 2,3 miljoner kronor används, som motsvarar
0,5 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Med anledningen av det prognostiserade underskottet på 8,2 miljoner
kronor har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern åtgärdsplan
utifrån gällande riktlinjer. I planen framgår både kortsiktiga åtgärder samt
långsiktiga åtgärder. Totalt uppvisar förslagen en ekonomisk effekt för
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kommande treårsperiod på 15,1 miljoner kronor. Sett enbart till
verksamhetsåret 2019 uppgår den ekonomiska effekten till 11,8 miljoner
kronor. I förslaget på interna åtgärdsplanen framgår även ett antal förslag
på utredningar som föreslås att förvaltningen ska utreda och löpande
återkoppla skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen inte kan begära en
tilläggsbudgetering på hela prognostiserade underskottet då kommunens
budgeterade årsresultat uppgår till 9,0 miljoner kronor och att
helårsprognosen för finansförvaltningen uppvisar ett underskott på totalt
-4,3 miljoner kronor. Det innebär att förvaltningen måste arbeta fram
ytterligare åtgärder som ger ekonomisk effekt under år 2019 då utrymmet
som finns kvar enbart uppgår till 4,7 miljoner kronor.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen inte begär någon
tilläggsbudgetering för driften av kommunfullmäktige utan avvaktar vilka
beslut som regeringen kommer att ta utifrån riktade och generella
statsbidrag utifrån vad regeringen utlovat samt resultat av förvaltningens
utredningsuppdrag.
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara
26 000 tkr för år 2019. Förvaltningen kan konstatera att beslutad
investeringsram räcker till för de investeringar som planerats och beslutats
att genomföras under år 2019.
Folkhälsa

I verksamhetsplanen ges arbetet med folkhälsofrågorna möjlighet att
utvecklas.
Miljö

I verksamhetsplanen ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas.
Medborgarperspektiv

I verksamhetsplanen ges arbetet med medborgarperspektiv möjlighet att
utvecklas.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 antas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) påpekar skrivfel gällande Grythyttans skola.
Justerandes sign
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Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar avslag med hänvisning till det budgetförslag
som Centerpartiet tidigare presenterat. Yrkandet föranleder replikskifte med
Allan Myrtenkvist (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att 300 000 kr tas från
kommunfullmäktiges budget och läggs till kommunstyrelsens strategimedel.
Ordförande tilläggsyrkar också att två indikatorer läggs till under mål 3:
Svenskt näringslivs mätning ”företagens sammanfattande omdöme om
företagsverksamhet” samt Svenskt näringslivs rankingresultat. Dessutom ska
indikator 1 under medborgardialog kompletteras till lydelsen ”Deltagande i
genomförda medborgardialoger med fokus på kultur samt idrott och fritid”.
Johan Stolpen (V) och Lars-Göran Zetterlund (C) ansluter till Annalena
Järnbergs (S) tilläggsyrkanden.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande befolkningsprognos vilken besvaras
av Johan Stolpen (V).
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande kommunens budgetprocess vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) föreslår följande propositionsordning: först
ställs bifall mot avslag på förvaltningens förslag om verkamhetsplanen.
Därefter ställs yrkandet om ombudgetering under proposition och slutligen
ställs proposition på tilläggsyrkandena om huvudförslaget antas.
Propositionsordningen godkänns.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på yrkandet om ombudgetering
vilket bifalls.
Slutligen ställer ordförande bifall mot avslag på tilläggsyrkandena vilka
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 antas med
följande tillägg:
Två indikatorer läggs till under mål 3: Svenskt näringslivs mätning
”företagens sammanfattande omdöme om företagsverksamhet” samt Svenskt
näringslivs rankingresultat.
Justerandes sign
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Indikator 1 under medborgardialog kompletteras till lydelsen ”Deltagande i
genomförda medborgardialoger med fokus på kultur samt idrott och fritid”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
300 000 kr tas från kommunfullmäktiges budget och läggs till
kommunstyrelsens strategimedel 2019.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) kortfattat.
Annalena Järnberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
300 000 kr tas från kommunfullmäktiges budget och läggs till
kommunstyrelsens strategimedel 2019.

Exp till
Jessica Jansson
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§ 68

Månadsrapport Kommunstyrelsen mars 2019, dnr KS
19/00029
Beslutsunderlagsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Driftprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-04-01
Investeringsprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-04-01
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-03-31
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen t o m mars månad för verksamhetsåret 2019 avseende drift
och investering.
Ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 16,9 miljoner kronor
mer än fastställd budgetram, vilket innebär att prognosen försämrats med
9,4 miljoner kronor sedan februari månad. Orsaken till försämringen är att
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas öka med
5,0 miljoner kronor samt kostnadsökningar för institutionsplaceringar med
10,4 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att beslutade interna
åtgärdsplanen på totalt 11,8 miljoner kronor verkställs och att budgeterade
planeringsreserven på 2,3 miljoner kronor används, som motsvarar
0,5 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Förvaltningen beräknar att kunna finansiera 3,2 miljoner kronor av
placeringskostnaderna med hjälp av fördelningsmodellens balanserade
medel för schablonersättningar från Migrationsverket, vilket leder till en
justerad helårsprognos till 13,6 miljoner kronor. Justeringen leder då till en
försämring med 6,2 miljoner kronor i förhållande till februari månad.
Förvaltningen kan konstatera att riktade statsbidrag från Migrationsverket
till kommunen fortsätter att minska i förhållande till föregående år.
Minskningen av riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte
det generella statsbidraget i form av ”gamla välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Riktade statsbidrag vad gäller äldreomsorg
som utgår under år 2019 minskar kommunens bidrag med 2,0 miljoner
kronor samt riktade statsbidrag för lågstadiesatsningen minskar med
1,2 miljoner kronor enligt nuvarande prognos. SKL argumenterar
fortfarande att kommunernas riktade statsbidrag ska minskas och istället
hanteras inom det generella statsbidraget. Riktade statsbidrag innebär en
större administration för kommunen, vilket också märks inom den egna
organisationen. Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

34(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2019-04-25

ärenden och nya enskilda ärenden som inte inryms inom den ordinarie
verksamheten.
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen inte kan begära en
tilläggsbudgetering på hela prognostiserade underskottet då kommunens
budgeterade årsresultat uppgår till 9,0 miljoner kronor och att
helårsprognosen för finansförvaltningen fortfarande uppvisar ett underskott
på totalt -4,3 miljoner kronor. Det innebär att förvaltningen måste arbeta
fram ytterligare åtgärder som ger ekonomisk effekt under år 2019 då
utrymmet som finns kvar enbart uppgår till 4,7 miljoner kronor.
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under
verksamhetsåret 2019 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på
totalt 26,0 miljoner kronor kommer att inrymmas.
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år
2019.
Folkhälsa

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att kommunstyrelsen ska ge kommunförvaltningen i uppdrag att
ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder samt återrapportera gällande
tidigare beslutad åtgärdsplan vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019;
att kommunförvaltningen ska uppdras att utreda konsekvenserna på
kommunens försörjningsstöd av Arbetsförmedlingens omorganisation; samt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra
myndighetsnämnden för skola och omsorg att redovisa beslut som tas i
nämnden.
Johan Stolpen (V) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder
samt återrapportera gällande tidigare beslutad åtgärdsplan vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019.
Kommunförvaltningen uppdras att utreda konsekvenserna av
Arbetsförmedlingens omorganisation för kommunens försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Uppdra myndighetsnämnden för skola och omsorg att redovisa beslut som tas
i nämnden.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande
Susanne Grundström (S) att kommunstyrelsen ska uppdras att se över
reglementet för myndighetsnämnden samt vid behov föreslå
kommunfullmäktige revideringar.
Johan Stolpen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Susanne
Grundströms (S) tilläggsyrkande.
Annalena Järnberg (S) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag med det egna yrkandet vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra myndighetsnämnden för skola och omsorg att redovisa beslut som tas
i nämnden.
Kommunstyrelsen uppdras att se över reglementet för myndighetsnämnden
samt vid behov föreslå kommunfullmäktige förändringar.

Exp till
MN
KS
Efter ärendets avslut ajourneras fullmäktige i 20 minuter varefter
förhandlingarna återupptas.
Justerandes sign
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§ 69

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18), dnr KS
19/00024
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:31, daterad 2018-09-14
Kommunstyrelsens beslut 17/00164
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14 § 167
Ärendet
Bestämmelserna ersätter det tidigare OPF-KL.
Nyheterna i OPF-KL18 är främst följande:
Den viktigaste materiella förändringen är att familjeskyddet nu finns på plats.
Det innebär att förtroendevalda med uppdrag om sammanlagt minst 40 % av
heltid nu har ett familjeskydd som till största del motsvarar det som gäller för
anställda enligt AKAP-KL. Familjeskyddet ersätter efterlevandeskyddet som
fanns i PBF.
I OPF-KL finns ingen nedre eller övre åldersgräns, men när det gäller
ålderspension påbörjas normalt inget intjänande efter 32 a § LAS angiven
ålder.
Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle
gälla den som ”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits
bort.
Ekonomi

Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före
avgångstidpunkten (vilket normalt tolkats som faktiskt utbetalt arvode
kalenderåret före avgångstidpunkten, i analogi med vad som gäller i PBF),
utan den förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under
det senaste året”. För förlängt omställningsstöd gäller en annan beräkning,
som utgår från den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångsåret. För att
förenkla handläggningen föreslår förvaltningen att samma beräkningssätt
används för båda ersättningarna och rekommenderar beräkningssättet för det
förlängda omställningsstödet, 2 kap 5 § 3 st, som innebär att ersättningen
baseras på årsarvodet året innan avgångsåret.
Lägsta pensionsavgift som sätts av till pensionsbehållning har ändrats från
1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp (938 kr, vilket motsvarar en
pensionsgrundande inkomst på 20 833 kr för 2018) till 3 % (1 875 kr, vilket
motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 41 667 kr för 2018).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lägsta beloppet för kontant utbetalning av pensionsavgift blir 200 kr, precis
som i AKAP-KL.
Det nya familjeskyddet innebär en minskad kostnad för kommunen jämfört
med den förmån som hittills gällt. Det höjda gränsvärdet för låga
pensionsavgifter påverkar kommunens likviditet marginellt i negativ riktning,
men minskar kommunens pensionsskuld i samma omfattning.
Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid
ske på fem år, även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda
redan har börjat få sin pension utbetald.
Kommunens upphandlade pensionsbolag kommer att ta hänsyn till dessa
konsekvenser i samband med de pensionsskuldsberäkningar som
förvaltningen löpande beställer.
Folkhälsa

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

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

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

Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med
tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.

-

Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14)

-

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade tillämpningsanvisningar.

--Ordförande Annalena Järnberg (S) meddelar att hon ej deltar i beslut och
lämnar rummet. Katja Ollila (V) träder in som ordförande och Annalena
Järnberg (S) ersätts av Thomas Lönn (S) under den aktuella punkten.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson ärendet utförligt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Daniel Hagsten (M) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på första att-satsen vilket
bifalls.
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på andra att-satsen vilket
bifalls.
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på tredje att-satsen vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.
Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14)
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade
tillämpningsanvisningar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet utgår Johan Stolpen (V) och
Annalena Järnberg (S) på grund av jäv. Christina Kuurne (S) ersätter
Annalena Järnberg (S) och Thomas Lönn (S) ersätter Johan Stolpen (V).
Kanslichef Mathias Brandt informerar om att mötet behöver välja en
ordförande för punkten.
Katja Ollila (V) nominerar Allan Myrtenkvist (S) till ordförande vilket bifalls.
Ordförande Allan Myrtenkvist ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.
Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14)
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade
tillämpningsanvisningar.

Justerandes sign
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Efter ärendets avgörande återinträder Annalena Järnberg (S) och Johan
Stolpen (V).
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Johan Stolpen
(V), Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M) att de inte deltar i
beslutet.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.
Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14)
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade
tillämpningsanvisningar.

Exp till
Ann Karlsson

Justerandes sign
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§ 70

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten, VA, dnr KS 19/00040
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 139
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2019 för investeringar
inom vatten och avlopp (VA).
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 11 500 000 kronor
för verksamhetsåret 2019 vad gäller VA-verksamheten. Eftersom
driftsättning och återställning av Sävsjöns och Bredsjös nya
minireningsverk kvarstår och inte kunnat slutföras under år 2018 önskar
förbundet en tilläggsbudgetering med totalt 910 000 kronor för
verksamhetsåret 2019.
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på
totalt 910 000 kronor från förbundet godkänns och att det finansieras med
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

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

Justerandes sign

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019
godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 tkr avseende VAinvesteringar år 2019.
Utdragsbestyrkande
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--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
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 000 kronor avseende VAinvesteringar år 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 000 kronor avseende VAinvesteringar år 2019.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 000 kronor avseende VAinvesteringar år 2019.

Exp till
Jessica Jansson
Förbundet
Justerandes sign
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§ 71

Tilläggsbudgetering för fastighetsförvaltning 2019, dnr
KS 19/00047
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 266
Ärendet
Kommunförvaltningen beställde den 15 oktober 2018 fönsterbyte på
Pihlskolan. Fönstren är i mycket dåligt skick och i stort behov av byte ur såväl
energi- som inomhusmiljösynpunkt. Beställningen var villkorad med att
arbetet i sin helhet skulle vara färdigställt senast vid årsskiftet 2018/2019. I
samband med att fönstren levererades under november 2018 upptäcktes att
fönstren inte motsvarade de estetiska kraven varför arbetet avbröts. Då nya
korrekta fönster skulle kunna levereras först efter årsskiftet stod det klart att
de budgeterade medlen för 2018 inte skulle kunna förbrukas som planerat.
Om arbetet överhuvudtaget ska kunna genomföras i närtid krävs en
tilläggsbudgetering för kommunstyrelsen under 2019 då övriga
investeringsmedel för året redan är intecknade i projektet med att byta
ventilation i Grythyttans skola.
Ekonomi

Kommunförvaltningen erhöll en investeringsbudget för planerat underhåll i
fastighetsbeståndet på 3 188 tkr för år 2018. Under år 2018 användes 1 778
tkr inkluderat investeringsbidrag med 1 440 tkr, vilket innebär att 1 410 tkr
återstår vilket motsvarar kostnaderna för fönsterbyte.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
med totalt 1 410 tkr för verksamhetsåret 2019. Tilläggsbudgeteringen
föreslås finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning
behöver ske.
Folkhälsa

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

Ur ett miljöperspektiv är det en fördel om fönsterbytet kan genomföras så
snart som möjligt då det kommer att generera en minskad
energiförbrukning och därmed också minskad miljöpåverkan.
Medborgarperspektiv

Ett fönsterbyte har ett viktigt signalvärde inte bara för elever och personal
på skolan utan även för övriga medborgare och besökare. Det är också
viktigt att kommunen förvaltar sitt eget fastighetsbestånd väl om krav ska
kunna ställas på andra fastighetsägare som inte gör det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

43(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2019-04-25

Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende
investeringar för år 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson.
Katja Ollila (V) ställer frågor om fastighetens skick överlag, kommande
renoveringar och eventuell förekomst av mögel, vilka delvis besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende investeringar
för år 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende investeringar
för år 2019.
--Justerandes sign
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende investeringar
för år 2019.

Exp till
Jessica Jansson
Jessica Nilsson

Justerandes sign
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§ 72

Förslag till justering av förbundsordningen för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rörande
infrastruktur och kommunikationer, dnr KS 19/00069
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommuncheferna i Hällefors och Ljusnarsberg daterad 201812-17
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterad 201902-05
Protokoll från direktionens sammanträde 2019-03-01 § 24
Ärendet
Sedan 2017-01-01 har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att
företräda medlemskommunerna i deras strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer. Ljusnarsberg och Hällefors gör
bedömningen att deras behov av strategiskt arbete avseende infrastruktur och
kommunikationer kan tillgodoses inom sina respektive egna organisationer.
Det kräver i sådant fall en förändring i förbundsordningen. Det genom att
formuleringen” Förbundet företräder på kommunernas uppdrag kommunernas
strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunikationer.” i punkt två
andra stycket stryks.
I förbundsordningen punkt 16 framgår att förbundet ska före beslut ges
möjlighet att redovisa konsekvenserna av föreslagen åtgärd. Då förbundet
idag inte har några kostnader förknippade med uppdraget, och ej heller någon
anställd, bedömer Hällefors och Ljusnarsberg att konsekvenserna vara
försumbara.
Ärendet har diskuterats, kommunicerats och förankrats hos respektive
kommunstyrelseordförande, kommunchefer/direktörer och förbundsdirektör.
Ärendet har också skickats till direktionen för yttrande.
Direktionen antog vid sitt sammanträde 2019-03-01 § 24 ett yttrande utifrån
ändringsförslag i förbundsordningen från Hällefors och Ljusnarsberg. När det
kommer till önskemål om precisering av ansvarig person i frågor rörande
infrastruktur och kommunikationer är det i Hällefors kommun
samhällsstrateg.
I sitt yttrande framförde direktionen även önskemål om att det sätts upp en
samverkansstruktur mellan de fyra kommunerna och
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Här vill kommunförvaltningen
påpeka att respektive kommun nu kommer äga de strategiska
infrastrukturfrågorna. I de fall kommunen bedömer att frågorna är av sådan
Justerandes sign
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karaktär och de övriga KNÖL-kommunerna har samma eller likartade
intressen i ett specifikt ärende kan självklart frågan om samarbete lyftas i
lämpligt forum, som exempelvis kommunchefernas träffar.
Ekonomi

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har köpt in kompetensen från
Lindesbergs kommun. Köpet har bestått av 50 % av en tjänst och
kostnaden har fördelats utifrån invånarantal. Från och med 2019-01-01 har
planeringen varit att utöka tjänsten till 100 % och att förbundet ska vara
arbetsgivare med samma fördelningsnyckel, d v s invånarantal. Utifrån att
dessa diskussioner förts har förbundet inte anställt någon samhällsstrateg
utan tjänsten är vakant. Därav har Hällefors kommun minskat förbundets
bidrag avseende denna tjänst från 2019-01-01 och det framgår också av den
interna åtgärdsplan som kommunstyrelsen har beslutat om 2019-02-26.
Detta förslag innebär inga ökade kostnader för kommunen i form av egen
personal då det idag redan finns resurser för detta uppdrag.
Folkhälsa

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

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

Att kommunens strategiska arbete avseende infrastruktur och
kommunikation återgår till kommunen är positivt ur ett
medborgarperspektiv då besluten då tas närmare medborgarna genom
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Samverkan

Ärendet passerar kommunens samverkansgrupp innan beslut i
kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.

-

Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
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Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga kring beslut i alla fyra
medlemmars kommunfullmäktige, vilket besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor kring om kommunförvaltningen har
resurser att hantera dessa ärenden inom den egna förvaltningen, vilket
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.
Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.
Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.
Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.
Justerandes sign
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Exp till
Förbundet
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§ 73

Yttrande från Bergslagens överförmyndarnämnd över
Annalena Järnberg och Susanne Grundströms (S)
motion om utvärdering av Bergslagens
överförmyndarnämnd
Beslutsunderlag
Susanne Grundströms (S) och Annalena Järnbergs (S) motion
Protokoll, länsstyrelsen i Dalarnas läns inspektion av Bergslagens
överförmyndarnämnd daterad 2018-04-12
Revisionsrapport ”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll”
daterad 2018-03-21
KF 2017-11-14 § 165
KS 2018-01-30 § 18
Ärendet
Susanne Grundström och Annalena Järnberg, båda (S), har i en motion
inkommen till kommunförvaltningen 2017-10-30 föreslagit att
överförmyndarverksamheten i KNÖL-området utvärderas, att förslag om
eventuella förändringar i organisationen inför kommande mandatperiod
presenteras för halvårsskiftet 2018, att de olika uppgifterna och ansvar som
ryms inom uppdragen som gode män, förvaltare och särskild förordnad
vårdnadshavare definieras samt att indikatorer för att mäta kvaliteten i
verksamheten tas fram.
Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndarnämnd, som har till främsta
uppgift att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Sedan 2011-01-01 fullgörs detta för Hällefors kommun genom Bergslagens
överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsbergs kommun.
Motionärerna påtalar behovet av utvärdering av Bergslagens
överförmyndarnämnd då kritiken mot verksamheten periodvis varit vård.
Kommunförvaltningens utvärdering av Bergslagens överförmyndarnämnd har
huvudsakligen skett genom inläsning av granskningar och inspektioner som
genomförts av revisorerna respektive Länsstyrelsen Dalarnas län, som är
tillsynsmyndighet för nämnden. Kommunförvaltningen har därutöver haft
kontakt med överförmyndarförvaltningens chef för förtydliganden.
Förvaltningschef och ordförande besökte också kommunstyrelsen 2018-05-23
med en redovisning av de granskningar som gjorts och åtgärder som vidtagits.
Utvärdering av nämndens verksamhet
Länsstyrelsens inspektionsrapport daterad 2018-04-12 konstaterar att de
påpekanden som gjordes under inspektionerna 2016 och 2017 har följts upp
och arbetssätt justerats i enlighet med rekommendationer. Länsstyrelsen
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påpekar dock att nämnden fortfarande står för en mycket hög andel av
ställföreträdarnas arvodeskostnader, ca 73 %, att jämföra med rikssnittet på ca
40 %. Länsstyrelsen har inga anmärkningar på aktförvaring, registerkontroll
eller de slumpvis utvalda granskade akterna och avslutar med att de bedömer
”verksamheten som en bra arbetsplats med god ordning och reda”.
De brister som tidigare påtalats, förklaras av förvaltningschef huvudsakligen
med situationen efter den stora flyktingströmmen 2015, vilket ledde till att
förvaltningen hade svårt att hinna med inflödet av ärenden samtidigt som
arbetsmarknaden för handläggarna blev gynnsam. Detta resulterade i att flera
handläggare slutade varvid nya måste rekryteras och fasas in i verksamheten i
en extraordinär yttre situation. I detta avseende var Bergslagens
överförmyndarnämnd på intet sätt unik.
Riksrevisionen genomförde en granskning (riksdagens dnr 3.1.1-2015-1516,
daterad 2017-01-26) av hur de statliga myndigheterna hanterat
flyktingmottagandet. I den noteras att myndigheter på substatlig nivå i en
komplex situation nästan uteslutande valde att tolka sitt uppdrag strikt, något
som riksrevisionen menar ”är grundat i god svensk förvaltningstradition”,
men som kan ha försvårat mottagandet på det stora hela. Vidare konstateras
att gode män hörde till kommunernas allra svåraste uppgifter efter hösten
2015. MSB varnade redan 3 november för att mottagandet av
ensamkommande barn inte skulle kunna genomföras på ett tillfredsställande
sätt med då gällande lagar och regler. Detta kan avläsas i den kritik som
riktades mot överförmyndarnämnden under 2015-16 och förefaller alltså vara
en problematik som kommuner generellt brottats med.
Revisorernas granskning daterad 2018-03-21, finner att
överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt god
kontroll, men lämnar rekommendationer gällande att genomföra
myndighetskontroller på befintliga ställföreträdarskap, inhämta referenser vid
rekrytering av ställföreträdare samt att upprätta riktlinjer för hur många
uppdrag en ställföreträdare kan inneha.
Indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten
Avsnitt 3.2 i revisionsgranskningen behandlar styrdokument och rutiner för
uppföljning. Revisorerna konstaterar att överförmyndarnämnden följer
Ljusnarsbergs kommuns styrmodell och att uppföljning presenteras för
nämnden årligen. Granskningen omfattar även styrdokument på
förvaltningsnivå. Revisionen ger en på det stora hela taget positiv bild av
nämndens styrdokument och uppföljning, men anser att dokumentation av hur
årsräkningar granskats i flera fall saknas.
Motionärernas förslag om att ta fram indikatorer för att mäta verksamhetens
kvalitet, bedöms med detta vara tillgodosedd.
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Uppgifter och ansvar som gode man, förvaltare och särskilt tillförordnad
vårdnadshavare
Det är viktigt att notera att det inte är kommunen som definierar uppdrag och
ansvar för den som åtar sig den här typen av uppdrag. Kommunens
huvudsakliga roll är att genom överförmyndarnämnden bevaka att den
brukare, ”huvudman” som har en god man, förvaltare eller särskilt
tillförordnad vårdnadshavare får rätt stöd och hjälp, samt att hjälpa till att hitta
lämpliga personer för uppdragen. Nämnden är en tillsynsmyndighet som ska
tillvarata huvudmannens intressen.
Det är staten genom tingsrätten som beslutar om god man eller förvaltare,
samt i varje beslutat fall formulerar ett förordnande. Det är tingsrättens
förordnande som avgör hur långtgående uppdraget gentemot huvudmannen är,
och det är också mot detta förordnande som kommunen genom
överförmyndarnämnden utövar tillsyn av att huvudmannen får det stöd som
tingsrätten beslutat. Även om förordnanden kan skilja sig åt, är ett
förvaltarskap mer långtgående än ett god manskap. Ett förordnande som god
man eller förvaltare kan aldrig innefatta hjälp med praktiska sysslor; sådant
hanteras genom biståndsbeslut i kommunen.
Då det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, är överförmyndarnämnden
enbart tillsynsutövare eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren per
automatik också blir barnets förmyndare. Det är socialnämnden i kommunen
som gör en framställan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,
och tingsrätten som beslutar.
Detta innebär att motionärernas förslag om att definiera uppdragen inte kan
tillmötesgås.
Som framkom då ordförande och förvaltningschef besökte kommunstyrelsen
2018-05-23, har mycket av den kritik som inte bottnar i de problem som
uppstod i samband med flyktingvågen 2015 och som berörts ovan, sin grund i
en osäkerhet kring nämndens uppdrag. Det förtjänar återigen att betonas att
nämnden ska hjälpa till med rekrytering av lämpliga gode män och förvaltare,
liksom att yttra sig över behovet av god man eller förvaltare. Däremot
beslutas uppdrag och uppdragens omfattning i tingsrätten, och nämndens
uppgift är att genom tillsyn säkerställa att huvudmannen får det stöd som
tingsrätten beslutat.
Förslag på eventuella förändringar i organisationen
Utifrån ovanstående, bedömer kommunförvaltningen att
överförmyndarnämnden på ett bra sätt säkerställer huvudmännens rättigheter.
Inga anmärkningar finns i Länsstyrelsens senaste inspektion av
huvudmännens akter, och inte heller revisionsgranskningen tyder på att några
missförhållanden föreligger. Däremot anser kommunförvaltningen att
utvärdering av interkommunala samarbeten ska ske fortlöpande.
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Ekonomi

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

En väl fungerande överförmyndarverksamhet är av stor vikt för folkhälsan,
då huvudmännen tillhör en utsatt grupp. Om verksamheten brister, kan det
få avsevärda konsekvenser för huvudmännens fysiska och psykiska hälsa.
Miljö

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

Det är viktigt att medborgarna kan lita på att överförmyndarnämnden
fullgör sitt uppdrag. Det är en garant för att den som under en period är i
behov av stöd, också får det stöd som tingsrätten beslutat.
Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående tillsammans med bilagda granskningar, har
överförmyndarverksamheten utvärderats.
Kommunförvaltningen föreslår ingen organisationsförändring inför
kommande mandatperiod.
Med detta ska motionen anses besvarad.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om motionen varit till
Bergslagens överförmyndarnämnd på remiss, vilket besvaras av kanslichef
Mathias Brandt.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om utbetalningen av arvodeskostnader nu
sker i tid, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Under behandlingen av ärendet yttrar sig samtliga närvarande ledamöter,
merparten vid flera tillfällen. Yttrandena föranleder också fördjupad
föredragning från kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy
Henningsson.
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Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna.
Annalena Järnberg (S) yrkar på återremiss för att inhämta ett yttrande från
Bergslagens överförmyndarnämnd över motionen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Annalena
Järnbergs (S) återremissyrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras för att inhämta ett yttrande från Bergslagens
överförmyndarnämnd över motionen.
--Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ett yttrande daterat
2018-11-23 vilket tillställts utskottet.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig ordförande
Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V) utan att yrka.
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att med detta ska motionen anses
besvarad.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med detta ska motionen anses besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Med detta ska motionen anses besvarad.
--Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

54(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2019-04-25

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Annalena
Järnberg (S) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Med detta anses motionen besvarad.
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§ 74

Utredning av kommunens grönyteskötsel, dnr KS
18/00297
Beslutsunderlag
Utredning av kommunens grönyteskötsel daterad 2018-12-05
Ärendet
Inför grönytesäsongen 2018 gjordes en ny upphandling av grönyteskötsel
intill kommunens fastigheter. Då uppdraget inte skötts avtalsenligt har avtalet
hävts. Kommunen behöver inför kommande säsong ta ställning till om
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas på entreprenad eller om
verksamheten istället ska bedrivas i egen regi med anställd personal.
Att bedriva grönyteskötseln i egen regi kräver anställning av en
trädgårdsmästare eller motsvarande som kan fungera som arbetsledare för tre
stycken säsongsanställda parkarbetare. Dessa skulle utföra grönyteskötsel
både kring kommunens fastigheter och de kommunala idrotts- och
motionsanläggningarna, planvård, tillsyn och fastighetsskötsel av de
sistnämnda. Under vinterhalvåret skulle arbetsledaren utföra isvård,
fastighetsskötsel i idrotts-och motionsanläggningarna och tillsyn i sporthallen
dagtid. Dessutom skulle denne fungera som back up för fastighetsskötsel vid
kommunens fastighetsenhet. Föreningarna skulle även fortsättningsvis
ansvara för viss skötsel såsom städning och öppethållande för allmänheten för
vilket de även fortsättningsvis skulle erhålla ett driftbidrag.
Kommunförvaltningen föreslår utifrån såväl de ekonomiska som
kvalitetsmässiga konsekvenserna, vilka beskrivs närmare i rapporten
Utredning av kommunens grönyteskötsel, att verksamheten från och med
grönytesäsongen 2019 bedrivs i egen regi.
Ekonomi

Vid en entreprenadlösning är det svårt att förutsäga den årliga kostnaden
innan upphandling är genomförd. I den senaste upphandlingen varierade
anbudspriserna mellan 410 tkr och 1 530 tkr. Fastighetsenheten har
budgeterat 500 tkr för verksamheten inför 2019.
Kommunens totala kostnader för verksamheten och arbetsuppgifterna
uppgår med nuvarande driftform till totalt cirka 1 700 tkr per år varav
1 200 tkr avser driftbidrag till föreningarna för öppethållande och dagligt
underhåll. Att bedriva verksamheten i egen regi bedöms kosta cirka 1 200
tkr per år vilket alltså skulle generera en kostnadsminskning totalt sett för
kommunen. Eftersom föreningarna även fortsättningsvis föreslås sköta
renhållning och öppethållande för allmänheten behöver de för detta även
fortsättningsvis erhålla ett visst driftbidrag. Den totala besparingen bedöms
uppgå till cirka 300 tkr per år.
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En övergång till egen regi kräver en överenskommelse med föreningarna
som idag har avtal om föreningsdrift av idrotts- och
motionsanläggningarna.
Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen får varje säsong synpunkter gällande grönyteskötsel
från medborgarna, vilket tyder på att detta är en fråga som är av vikt för
medborgarna. En väl fungerande grönyteskötsel bedöms därför ha stor
betydelse ur ett medborgarperspektiv. Eftersom en förändring av
driftformen bedöms leda till en ökad kvalitet och samtidigt lägre kostnader
är förvaltningens förslag att föredra ur ett medborgarperspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel
och underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och
med grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse
träffas med berörda föreningar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om driftkalkyl och kostnader utöver anställd personal, vilket delvis
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunförvaltningen får i
uppdrag att komplettera ärendet med en driftkalkyl till kommunstyrelsen.
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yrkar bifall till ordförande
Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Allan Myrtenkvist (S) vill till protokollet lämna en uppmaning till
förvaltningen att se över benämningen på tjänsten kallad trädgårdsmästare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

57(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

2019-04-25

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om bidrag till berörda föreningar vilket
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut med sitt eget yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med en
driftkalkyl till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med
berörda föreningar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter Vivianne
Pettersson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Ulrika Jonsson (M).
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat kring ärendet.
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. Flera av
yttrandena under förhandlingen leder till replikskiften.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och ställer
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med
berörda föreningar.

Mot beslutet reservarar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD)
till förmån för avslagsyrkande.
--Justerandes sign
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande
Susanne Grundström för att det beslut som fullmäktige fattade vid sitt extra
sammanträde i mars har överklagats med hänvisning till att en begäran om
omröstning inte hörsammades av ordförande.
I samband med fullmäktiges presidieträff bestämdes därför att ärendet ska tas
om i det skick som det togs till behandling i mars. Förvaltningsrätten har
beslutat att inhibera beslutet från mars, vilket innebär att ingen handläggning i
ärendet har skett efter beslut.
Fullmäktige godkänner att ärendet behandlas i samma skick som vid tidigare
beslut varefter ordet förklaras fritt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande avtal med föreningar vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. Svaret föranleder följdfråga
vilken också besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M), Wilhelm Tham (GL)
och Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag.
Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande den budget som beskrivs i
beslutsunderlaget vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningarna och
ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Lars-Göran Zetterlunds (C)
med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag vinner
bifall.
Omröstning begärs och verkställs genom handuppräckning.
För kommunstyrelsens förslag röstar Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen
(V), Curt Nilsson (S), Katja Ollila (V), Susanne Grundström (S), Bella-Maria
Kronman (V), Håkan Bergström (S), Laila Palm (S), Maja Loiske (V),
Christer Olken (S), Inger Palm (V), Fatema Hamdoun (S), Birgitta Granqvist
(V), Morteza Naderi (S), Christina Kuurne (S) och Saskia van der Zanden
(V).
För Lars-Göran Zetterlunds (C) med fleras yrkande röstar Cecilia Albertsson
(M), Fredrik Dahlberg (SD), Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson
(M), Madelene Jönsson (SD), Maria Jansson Andersson (GL), Per Karlsson
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(M), Margeurite Wase (C), Magnus Hermansson (SD), Ulrika Jonsson (M),
Olle Samuelsson (C), Jacob Neerings (M), Gabriella Rönn Larsson (SD),
Daniel Hagsten (M) och Wilhelm Tham (GL).
Ordförande Susanne Grundström finner att omröstningen utfallit med 16
röster för kommunstyrelsens förslag och 15 röster för avslagsyrkandet, och att
kommunfullmäktige därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med
berörda föreningar.

Exp till
Tommy Henningsson
Jessica Nilsson
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§ 75

Utredning av bibliotekets framtid, dnr KS 18/00324
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 284
Utredningen ”Ett folkbibliotek i takt med tiden”, daterad 2018-09-30
Bildningsnämndens beslut 2013-04-10 § 45, avseende utredningen
”Biblioteket-egen regi kontra entreprenad”
Ärendet
Bakgrund
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket
ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Det ska
främja läsning, ha tillgång till litteratur och verka för lärande och delaktighet i
kulturlivet. Biblioteket ska vara en central och demokratisk mötesplats i
samhället.
Ett skolbibliotek ska alla elever ha tillgång till. Skolbiblioteket ska användas i
elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling.
Biblioteket är en viktig kommunal angelägenhet och Hällefors kommun står
inför viktiga vägval 2019.
Avtalet med entreprenören Hällefors bokhandel AB, går ut 2019-08-31.
Kommunen behöver därför ta ställning till om biblioteksverksamheten ska
fortsätta på entreprenad eller i egen regi med anställd personal som leds av en
nyrekryterad bibliotekschef.
Parallellt pågår en översyn av kommunens egna och externa lokaler och med
anledning av det, utifrån ett ekonomiskt- och tillgänglighetsperspektiv, ses
lokaliseringen av biblioteket över. (lokalförsörjningsplanen). Dock är ej
lokalen beroende av entreprenörskapet.
2013 presenterades Biblioteksutredningen, ”Bibliotek i egen regi kontra
entreprenad” av bildningsförvaltningen på uppdrag av dåvarande
Bildningsnämnd. I den togs kvalitativa och ekonomiska konsekvenser fram
gällande entreprenad kontra egen regi.
Utredning
Med anledning av ovanstående, att entreprenörens avtal går ut och en ny
lokalisering kan vara aktuell har bibliotekskonsult Kerstin Simberg fått i
uppdrag av kommunförvaltningen att också ur ett verksamhetsperspektiv, titta
på framtidens bibliotek i Hällefors.
Utredningen ” Ett folkbibliotek i takt med tiden” visar såväl på nuläget som
på framtida förändringsbehov. I framtida förändringsbehov kan drift i egen
regi skapa många fördelar, som att det blir lättare att styra och leda med större
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flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen, genom kulturoch fritid, blir en starkare aktör och därmed får ett större inflytande över
kommunens kulturliv.
Om biblioteket drivs i kommunal regi krävs det rekrytering av en
bibliotekschef.
Tittar kommunen ur ett verksamhets- och organisatoriskt perspektiv, där
kommunen själva leder och styr verksamheten, får också kommunen mer
kontroll över biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek, och dess
framtida utveckling.
Ekonomi

I dag har kommunen en nettokostnad för biblioteksverksamheten på
4 284 tkr, inklusive Grythyttans bibliotek. Entreprenadavtalet är på
3 277 tkr där hyra, el, larm, m m, är exkluderad. Enligt
nyckeltalsamanställningen, jämförbara kommuner, (Kolada) kostade
biblioteksverksamheten i Hällefors
85 kronor mer per invånare år 2017, vilket är 11 procent högre.
Folkhälsa

Biblioteket som en tillgänglig och kulturell mötesplats, bidrar i allra högsta
grad till folkhälsan.
Miljö

En miljöaspekt är att bedriva biblioteksverksamheten i egna befintliga,
upprustade och väl anpassade lokaler, gärna integrerat med andra passande
verksamheter, om möjligt.
Medborgarperspektiv

Biblioteket ska vara en plats för händelser, möten och aktiviteter. Planerade
eller oplanerade på initiativ av medborgarna eller biblioteket. En
välkomnande, gränsöverskridande och tillgänglig mötesplats.
Samverkan

Enligt plan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid
avtalets utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt.
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tänkt placering, vilket delvis
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena
Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vem som beställde tidigare
upphandling, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och
ordförande Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för genomförd utredning,
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om det realistiska i att hinna färdigställa
andra bibliotekslokaler under aktuell tidsperiod, vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.

Vivianne Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet.
--Kommunchef Tommy Henningsson redogör kortfattat för ärendet.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter sig LarsGöran Zetterlund (C) och Ulrika Jonsson (M).
Allan Myrtenkvist (S) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Fredrik Dahlberg (SD) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Flera av yttrandena föranleder replikskiften.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.

Mot beslutet reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD).
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande
Susanne Grundström för att det beslut som fullmäktige fattade vid sitt extra
sammanträde i mars har överklagats med hänvisning till att en begäran om
omröstning inte hörsammades av ordförande.
I samband med fullmäktiges presidieträff bestämdes därför att ärendet ska tas
om i det skick som det togs till behandling i mars. Förvaltningsrätten har
beslutat att inhibera beslutet från mars, vilket innebär att ingen handläggning i
ärendet har skett efter beslut.
Fullmäktige godkänner att ärendet behandlas i samma skick som vid tidigare
beslut varefter ordet förklaras fritt.
Vivianne Pettersson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Wilhelm Tham (GL)
yrkar avslag.
Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Dahlberg (SD) begär 5 minuters ajournering vilken verkställs.
Därefter återupptas förhandlingarna.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande bibliotekets lokalisering vilken
besvaras av Johan Stolpen (V).
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningarna och
ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Vivianne Petterssons (M) med
fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall.
Omröstning begärs och verkställs genom handuppräckning.
För kommunstyrelsens förslag röstar Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen
(V), Curt Nilsson (S), Katja Ollila (V), Susanne Grundström (S), Bella-Maria
Kronman (V), Håkan Bergström (S), Laila Palm (S), Maja Loiske (V),
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Christer Olken (S), Inger Palm (V), Fatema Hamdoun (S), Birgitta Granqvist
(V), Morteza Naderi (S), Christina Kuurne (S) och Saskia van der Zanden
(V).
För Vivianne Petterssons (M) med fleras yrkande röstar Cecilia Albertsson
(M), Fredrik Dahlberg (SD), Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson
(M), Madelene Jönsson (SD), Maria Jansson Andersson (GL), Per Karlsson
(M), Margeurite Wase (C), Magnus Hermansson (SD), Ulrika Jonsson (M),
Olle Samuelsson (C), Jacob Neerings (M), Gabriella Rönn Larsson (SD),
Daniel Hagsten (M) och Wilhelm Tham (GL).
Ordförande Susanne Grundström finner att omröstningen utfallit med 16
röster för kommunstyrelsens förslag och 15 röster för avslagsyrkandet, och att
kommunfullmäktige därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.

Exp till
Tommy Henningsson
Kicki Johansson
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§ 76

Information om palmolja i måltiderna utifrån motion om
matinköp till det offentliga köket, dnr KS 18/00207
Informationsunderlag
Laila Palms (S) mfl:s motion om matinköp till det offentliga köket
KS 2018-10-23 § 222
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlade Laila Palm (S) mfl:s motion om matinköp till
det offentliga köket 2018-10-23. Utifrån kommunstyrelsens beslut att uppdra
kommunförvaltningen att se över frågan om palmolja i måltiderna lämnar
förvaltningen följande information.
Kostchefer i norra Örebro län är restriktiva i förhållningsättet till palmolja i de
livsmedel som handlas upp. Målsättningen i upphandlingsarbetet är att ställa
krav och i möjligaste mån utesluta palmolja i de livsmedel som kostcheferna
vill köpa in.
Palmolja är dock en betydande råvara i många livsmedel, vilket också gör det
svårt att helt utesluta palmolja. Måltidsverksamheten i Hällefors har därför
valt att minimera inköpen av hel- och halvfabricerande livsmedel i så stor
utsträckning det bara går till förmån för rena livsmedel. Ett krav när palmolja
trots det köps in är att det skall vara certifierad palmolja.
Ekonomi

Livsmedel med palmolja som bas är ofta av europeiskt ursprung och har ett
lägre jämförelsepris än motsvarande produkt utan palmolja. Att reducera
bort livsmedel med palmolja är dock inte speciellt kostandshöjande då
urvalet hos kommunernas grossister är stort med råvaror utan palmolja.
Folkhälsa

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

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

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur motionen har behandlats, vilket
besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
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Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ett tillägg av beslutssats med
ordalydelsen att med detta anses motionen vara besvarad.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-att motionen därmed anses vara besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet påtalar ordförande Annalena
Järnberg (S) att motionen redan besvarats och att frågan om palmolja lyftes i
samband med detta. Därför behandlas ärendet idag som en information att
vidarebefordra till kommunfullmäktige.
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Laila Palm (S)
utan att yrka.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 77

Revisionsplan för 2019, dnr KS 19/00103
Revisorerna har tillställt kommunfullmäktige en revisionsplan för 2019.
Revisionens ordförande Torbjörn Ström redogör kortfattat för planerade
projekt och ber fullmäktiges presidium att kontrollera så att revisionens
budget är korrekt i ekonomisystemet.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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Presidiet
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§ 78

Delgivningsärenden
A) Kommunstyrelsens yttrande över revisorernas granskning av
arbetsmiljöarbetet, dnr KS 18/00325
B) Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om grönyteskötsel och
biblioteksets framtid, dnr KS 19/00087
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