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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Katja Ollila V  
 Alf Wikström V Bella-Maria Kronman (V) 

 
Vivianne Pettersson fr.o.m. 
§ 41  M Ulrika Jonsson (M) t.o.m. § 40  
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§ 37 

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

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(50) 

Datum  
2019-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett extra beslutsärende, ett 
utskottsinitiativ, om att ansöka om medlemskap i de små kommunernas 
samverkan (SmåKom) läggs till dagordningen vilket bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) uppmärksammar också att det i ärende 19 
om utegym felaktigt står tilläggsbudgetering i rubriken, vilket stryks.   
 
Med ovanstående fastställs dagordningen. 
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§ 39 

Utredning av förutsättningarna för namnbyte, dnr KS 
16/00257 
 
Beslutsunderlag 
KS 2017-06-20 § 154 
Utredning av namnbyte daterad 2018-07-24 
KS 2018-11-27 § 233 
Brev till partierna om remiss daterat 2018-12-05 
Remissvar från Socialdemokraterna, inkommit 2019-03-21 
Remissvar från Vänsterpartiet, inkommit 2019-03-26 
Remissvar från Centerpartiet, inkommit 2019-03-31 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har presenterat en utredning som redogör för 
förutsättningar för ett namnbyte på kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-11-27 § 233 att remittera frågan om namnbyte till kommunfullmäktiges 
partier för synpunkter.  Sista svarsdag för partierna sattes till den 1/4, vilket 
informerades om i brev 2018-12-05 och som en påminnelse via mejl 2019-03-
11.  
 
När remisstiden var avslutad hade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Centerpartiet inkommitmed svar på remissen. Moderaterna har efter 
remisstidens utgång kommunicerat en huvudsakligen positiv syn på 
namnbyte, men ställer följdfrågor gällande de ekonomiska aspekterna. 
 
Socialdemokraterna konstaterar bland annat att ett namnbyte inte är det som 
är mest angeläget, utmaningarna kring tillväxt, attraktion och framtidstro är 
mer komplexa än så. Vänsterpartiet skriver exempelvis om att peka ut 
Grythyttan kan innebära en björntjänst när det kommer till sådant som att 
skapa en gemensam identitet för kommunen. Centerpartiet framhåller till 
exempel att det är ett stort beslut att byta namn på en kommun och att det är 
viktigare att satsa på att marknadsföra innehållet i kommunen. 
 
På ett eller annat sätt lyfter alla tre partier i sitt remissvar betydelsen av 
Grythyttan, och andra orter i kommunen, men betonar att den betydelsen inte 
är avhängig ett namnbyte. Sammantaget kan konstateras att de partier som 
besvarar remissen anser att kommunen fortsatt ska benämnas Hällefors 
kommun. 
 
Som kommunförvaltningen beskrivit redan i utredningen av namnbyte bör ett 
beslut om att ansöka om namnbyte på kommunen ha ett stort politiskt stöd 
och vara brett förankrat. Förvaltningen kan för det första konstatera att det 
med all sannolikhetsaknas en majoritet för namnbyte i kommunfullmäktige, 
då de partier som lämnat svar på remissen utgör en tydlig majoritet i 
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fullmäktige. För det andra verkar ett folkligt stöd saknas, något som lyfts fram 
i remissyttrandena från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Utifrån ovanstående och de remissvar som inkommit rekommenderar därför 
kommunförvaltningen att kommunen även fortsättningsvis benämns Hällefors 
kommun. Vidare anser förvaltningen att det uppdrag som förvaltningen fick 
av kommunstyrelsen 2017-06-20, om att utreda möjligheterna att ändra namn 
till Hällefors-Grythyttans kommun, med detta är slutfört. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Inför och under partiremissen betonade kommunförvaltningen vikten av att 
partierna förde dialog och förankrade frågan med kommunens medborgare. 
Av remissvar framkommer det att Socialdemokraterna haft en cafékväll 
och fått fåtal synpunkter i sociala medier. Vänsterpartiet har fört dialog i 
sin lokal och haft medlemmar som fört dialog i sina respektive nätverk. I 
Centerpartiets remissyttrande framkommer inte om och i så fall hur 
dialoger skett. I övrigt hänvisar kommunförvaltningen till tidigare 
tjänsteskrivelse samt utredning av namnbyte. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunen ska även forsätningsvis benämnas Hällefors kommun. 
 
Med detta ska förvaltningens uppdrag om att undersöka möjligheterna att 
ändra namn till Hällefors-Grythyttans kommun anses slutfört. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen ska även forsätningsvis benämnas Hällefors kommun. 
 
Med detta ska förvaltningens uppdrag om att undersöka möjligheterna att 
ändra namn till Hällefors-Grythyttans kommun anses slutfört.
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§ 40 
Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag, dnr KS 
19/00093 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2003-11-18 § 175 
Kommunstyrelsens beslut 2009-03-24 § 48 
 
Ärendet 
I Hällefors kommun sker stöd till kommersiell service som 
hemsändningsbidrag för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de 
hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta 
sig till närliggande butik. Kommunal ersättning till aktör för 
varuhemsändning medges för kunder som bor i glesbygd med mer än två 
kilometer till närmaste butik och som sakar möjlighet att ta sig till butiken på 
egen hand. 
 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-24 om att höja den kommunala 
ersättningen från dåvarande 60 kronor till 100 kronor per 
hemsändningstillfälle. Vid samma tillfälle beslutade kommunstyrelsen 
också om vilka som skulle ha möjlighet till varuhemsändning med 
kommunal ersättning till aktören. Aktören för varuhemsändning får 
ersättning i de fall kunden bor i glesbygd med mer än två kilometer till 
närmaste butik och saknar möjlighet att ta till sig till butiken på egen hand. 
 
2015 tecknade kommunförvaltningen ett avtal om hemsändningsbidrag 
med Järnboås Servicepunkt. Det aktuella företaget har upphört och 
kommunförvaltningen har blivit kontaktade av styrelseordförande i 
Järnboåsbygdens AB den 19 mars 2019 för att få teckna ett avtal. 

 
Järnboåsbygden AB är ett företag vars uppgift är att ge stöd och service till 
invånare i Järnboåsbygden som är intresserad av att teckna ett avtal för att 
få ersättning. Järnboåsbygden AB har sedan den nye entreprenören Mattias 
Landquist tillträdde 15 maj 2018 hjälpt till att leverera varor till samma 
personer i Grängshyttan 1 gång per vecka och önskar att ett avtal upprättas 
för att få ersättning med 200 kr per leverans, moms tillkommer, max 1 
gång per vecka och kund. Järnboåsbygden AB har för avsikt att föra över 
leveranserna till ny entreprenör. 
 
Hällefors kommun ersätter aktörer med 100 kr per kund och vecka med en 
ersättning från Region Örebro län med 50 procent av kostnaden, dock 
maximalt 100 kronor per tillfälle och person. Det statliga bidraget söks hos 
Region Örebro län i efterhand en gång per år. 
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Järnboåsbygdens AB önskar debitera leveranserna till den lägre nivån 100 
kr per utkörningstillfälle och kund från och med årsskiftet 2019 då de kört 
ut leveranserna sedan 15 maj 2018 till hushåll som helt saknar förmåga att 
sig till affär. Kommunen kan dock inte teckna avtal bakåt i tiden utan kan 
tecknas tidigast från den dagen som aktören kontaktade kommunen.  
 
I samband med att kommunförvaltningen kontaktades av den nya aktören 
aktualiserades frågan om ersättningsnivå till aktörerna. Som tidigare 
framgått har ersättningsnivån inte förändrats sedan år 2009. Förvaltningen 
föreslår att ersättningsnivån för aktör höjs till 200 kronor per 
hemsändningstillfälle och person. Antal personer har vid avtalet med 
Järnboås servicepunkt avsett 2 personer. Höjningen beräknasinrymmas 
inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
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 
Verksamheten bidrar till att människor kan bo kvar i glesbygd och kan vara 
avgörande för fortsatt boende i glesbygd. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Från och med 2019-05-22 höjs kommunal ersättning för 

hemsändningsbidrag med 200 kronor per hemsändningstillfälle. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om antal företag som får ersättning och 
möjligheten för andra företag att teckna avtal, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Från och med 2019-05-22 höjs kommunal ersättning för hemsändningsbidrag 
med 200 kronor per hemsändningstillfälle. 
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§ 41 

Årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, dnr KS 19/00105 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2018-03-29 § 38 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2018, daterad 2019-04-11 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018. 
 

Ekonomi 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2018 en förlust på 2,0 
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en förlust på 
6,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en 
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju 
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för 
respektive kommun i årsredovisningen. 
 
Kansli    gemensamt 
Process Gata/trafik   skattefinansierat 
Process Park/skog   skattefinansierat 
Process Idrott/Fritidsanläggningar  skattefinansierat 
Process Lokalvård   skattefinansierat 
Process Återvinning   avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät avgiftsfinansierad 
 
 
 
 
Förbundet har fastställt sju gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har endast två utav de verksamhetsmässiga målen 
uppnåtts i sin helhet under 2018. Området kansli och de olika processerna 
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 19 verksamhetsmål satta 
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 8 av målen uppfyllda.  
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Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på  
0,6 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
underskott på 2,6 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Överskottet i den skattefinansierade verksamheten förklaras 
med att processen lokalvård visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, och 
beror på att förbundet räknade med att lokalvården skulle övergå till 
Hällefors kommun vid årsskiftet 2018/2019 och att vissa beslut dröjde i 
och med planeringen av övergången. Fördröjningen har lett till senare 
tillsättning av bl a tjänster, vilket ger ett överskott. Beläggningsfonden för 
gatusidan har ökat och uppgår vid årsskiftet 2018/2019 till 1,8 miljoner 
kronor.  
 
Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen VA 
uppgår till 3,1 miljoner kronor, vilket beror på extra planerade driftåtgärder 
på ledningsnätet för att minska inläckage. Även kostnader för befarade 
kundförluster och gemensamma resurser påverkar underskottet. 
Kommunens VA-fond uppgår till 1,9 miljoner kronor och innebär att den 
minskat. Överskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen 
Återvinning är 0,5 miljoner kronor och beror främst på högre 
konsumtionsavgifter och försäljning av skrot. Kommunens 
återvinningsfond har ökat och uppgår till 9,0 miljoner kronor vid årsskiftet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre 
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram 
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört 
skattefinansierade investeringar på 10,8 miljonerkronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 11,4 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2018 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
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Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2018 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring varför så mycket medel från VA-
fonden har använts, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om summa för kommunbidrag, vilket 
lämnas obesvarad. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om "Vätternvatten" , vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Annalena Järnberg (S) samt 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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§ 42 

Årsredovisning 2018 för Bergslagens räddningstjänst, 
dnr KS 19/00096 
 
Beslutsunderlag 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2018 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2019-04-04 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2018 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2018 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Ekonomi 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2018 ett positivt resultat på 0,2 miljoner 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. I jämförelse med föregående år har 
förbundets omsättning ökat och går att härleda till sommarens 
skogsbränder. Förbundet har under året erhållit ett riktat statsbidrag för 
skogsbränder med 9,6 miljoner kronor. Under året har förbundet haft 
kostnader för projektmedel, teknik, beklädnad och utryckningskostnader 
som är helt hänförbara till årets stora skogsbränder. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Brandskyddsavdelning    
Larmcentral    
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
 
Under 2018 har förbundet erhållit 6,6 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 5,2 
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miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, räddningsmaterial, 
rakelutrustning samt rökskydd. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2018 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2018 
ökar på förbundets egna kapital till 39,7 miljoner kronor vid 2018 års utgång. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga kring skogsbränder och om en 
samordning samt beredskap är uppbyggd, vilket besvaras av Daniel Hagsten 
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V), ordförande Annalena 
Järnberg (S) och Daniel Hagsten (M) utan att yrka.   
 
Yttrande från Daniel Hagsten (M) leder till en bred diskussion om 
rekryteringsförutsättningar och jämställdhetsaspekter där flertalet ledamöter 
yttrar sig, alla utan att yrka. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om tillägg i beslutsförslag och 
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utskottets intresse för det, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg 
(S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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§ 43 

Årsredovisning 2018 för stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 19/00100 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2018 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad  
2018-06-04 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad 
2019-04-10 
 

Ekonomi 
Under år 2018 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett underskott med -23 312 
kronor. Underskottet beror på den nedskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 41 190 
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell 
kostnad.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 569 163 kronor. Dessutom har 
förvaltningen genomfört en utredning för att säkerställa att fondens egna 
kapital är rätt redovisat vad gäller förhållandet mellan bundet och fritt 
kapital från stiftelsefondens start år 2010.  Det har resulterat i att det 
bundna kapitalet ökat med ytterligare 568 078 kronor från fritt kapital 
främst för donationskapitalet från början blev redovisad som fritt kapital 
samt att nedskrivning på placerade pappersinnehav vid respektive årsskifte 
hanterats inom fritt kapital som ska vara bundet kapital.  Det gör att det fria 
kapitalet minskat och vid årsskiftet 2018/2019 uppgår det till 25 515 tkr.  
 
Förvaltningen kan konstatera att stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond inte 
hanteras likvärdigt som de övriga på stiftelsen som kommunen förvaltar när 
det gäller kompetens på revisionen. Förvaltningen föreslår att även denna 
stiftelse revideras av en auktoriserad revisor för att säkerställa en bra 
kvalitet och stöd för förvaltningen.  
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
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Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att framtida 
revisionsgranskningar sker av auktoriserad revisor. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att framtida 
revisionsgranskningar sker av auktoriserad revisor. 
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§ 44 

Årsredovisning 2018 för stiftelsen makarna Larssons 
donation, dnr KS 19/00101 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation2018 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2018 har ingen utdelning från fonden skett med anledning av 
fondens tidigare negativa årsresultat. Totalt redovisar fonden ett underskott 
med -158 956 kronor. Underskottet beror på den nedskrivning av de 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 
265 032 kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid 
årsskiftet 2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en 
finansiell kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 3 900 661 kronor. Dessutom har tidigare 
års nedskrivningar av de finansiella tillgångarna för åren 2012 till 2016 på 
totalt 342 164 kronor reglerats från bundet till fritt kapital enligt gällande 
lagstiftning. Det gör att det fria kapitalet ökat och vid årsskiftet 2018/2019 
uppgår det till 357 894 tkr. Detta gör att det finns ytterligare medel att dela 
ut i fonden för framtiden. Utredningen gällande fondens egna kapital har 
KPMG genomfört tillsammans med Länsstyrelsen för att få det korrekt 
hanterat enligt gällande lagstiftning. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om år då utdelning ej skett och om det 
varit många sökande då, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om marknadsföring av fonden, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och Bella-Maria Kronman (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Makarna Larssons donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 45 

Årsredovisning 2018 för stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 19/00102 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation2018 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2018 har utdelning från fonden skett med 19 740 kronor avseende 
läkarvård. Totalt redovisar fonden ett underskott med -126 056 kronor. 
Underskottet beror på den nedskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 191 853 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2018/2019 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell 
kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 477 090 kronor. Dessutom har tidigare 
års nedskrivningar av de finansiella tillgångarna för åren 2012 till 2016 på 
totalt 241 547 kronor reglerats från bundet till fritt kapital enligt gällande 
lagstiftning. Det gör att det fria kapitalet ökat och vid årsskiftet 2018/2019 
uppgår det till 399 644 tkr. Detta gör att det finns ytterligare medel att dela 
ut i fonden för framtiden. Utredningen gällande fondens egna kapital har 
KPMG genomfört tillsammans med Länsstyrelsen för att få det korrekt 
hanterat enligt gällande lagstiftning. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2018för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2018 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 46 

Bidrag till naturvård 2019, dnr KS 19/00106 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 213 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 139 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-03-29 § 51 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommitmed en särskild 
begäran vad gäller driftmedel för kommunens naturvård för år 2019 enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19.  
 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 om drift- och 
investeringsbidrag för förbundet för verksamhetsåret 2019 där det också 
framgår att ingen begäran för naturvårdåtgärder äskades inför innevarande 
år.  
 
Inkomna begäran avser underhållsåtgärder i Saxhyttans naturreservat som 
bildades år 2007. Hällefors kommun har ansvaret för förvaltningens av 
reservatet. Åtgärderna som föreslås är röjning av gränserna och förbättring 
av gränsmarkeringarna. Ett gränsrör behöver också flyttas och stigarna 
behöver röjas. Ny gränsdelning kan behövas av delar av gränsen. 
Förbundet beräknas att dessa åtgärder kostar cirka 30 tkr.  
 
Utan bidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservaten inte utföras av 
förbundet. Naturvärden eller rekreationsvärden kan inte utvecklas eller går 
förlorade. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att förbundets begäran avslås med 
hänvisning till kommunens ekonomiska resultatprognos för 
verksamhetsåret 2019. 
 
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 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård 

för verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård för 
verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås.  
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§ 47 

Vattenförsörjningsplan, dnr KS 19/00065 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
direktion 2019-02-01 § 10 
Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommuner, daterad 2019-02-07 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag från 
medlemskommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan. 
Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av SWECO i nära samarbete med 
förbundet. Även samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen har deltagit i 
framtagandet av innehållet i planen.  
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande och potentiella 
framtida vattentäkter, samt åskådliggöra tillgången av vattenresurserna för 
dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun. Vidare avses vattenförsörjningsplanen utgöra ett kunskapsunderlag 
genom att beskriva vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, risker, påverkan 
och skydd. Även förslag på förbättringsåtgärder redogörs. 
 
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda nuvarande och 
potentiella framtida vattentäkter, vid bland annat framtagande av översikts- 
och detaljplaner samt etablering av industri- och bostadsområden.  
 

Ekonomi 
Hällefors kommun har en framtida åtgärd att ta ställning till då det gäller 
föreläggandet som Länsstyrelsen har gällande Silvergruvans 
vattenförsörjning. Hur den frågan löses kan komma att innebära stora 
ekonomiska konsekvenser för de eventuella åtgärder som vidtas och då 
främst i form av investeringsutgifter som påverkar kommunens årliga 
kostnader. 
 
 
Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv så är det direkt avgörande att det finns tillgången 
till vatten. Vattenförsörjningsplanen påvisar de möjligheter som Hällefors 
kommun har genom den goda tillgången på vatten av hög kvalitet. Trots 
den torra sommaren 2018 så är grundvattennivåerna acceptabla i Hällefors 
kommun.  
 
Miljö 
Genom vattenförsörjningsplanen kan man bygga en strategi hållbar lösning 
för framtiden då det gäller miljöaspekten på vårt vattenuttag.  
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Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv så är det av störta vikt att Hällefors kommun 
har en långsiktig och hållbar lösning på vattenförsörjningen.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om extra brunnar som 
Spendrups har och eventuellt servitut på dessa, vilket delvis besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om tidsaspekt och lösningar i 
Silvergruvan, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och 
kompletteras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg 
och Lindesbergs kommuner. 
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§ 48 

Ändring i reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen med anleding av ny lag om tobak och 
liknande produkter, dnr KS 19/00085 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-03-13 § 69 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Ärendet 
Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att 
gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) och lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förändringen i 
lagstiftningen innebär även att vissa uppgifter tillkommer i kommunens 
tillsynsansvar. Detta är bland annat prövning av verksamheter som säljer 
tobak samt fler rökfria områden. 
 
Det är kommunerna, här genom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, som 
utövar tillsyn enligt dessa lagar. 
 
Utifrån förändringar i lagstiftningen har Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen lämnat förslag på förändringar i reglementet. Förändringen i 
regelmentet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att nämnden 
även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska 
cigaretter. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Begräsningar samt utökad kontroll på försäljningen av tobak bör främja 
folkhälsan i stort. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
2 § punkt 5 i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(50) 

Datum  
2019-05-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

till ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.” 
 
Ändringen gäller från och med 2019-07-01. 
 
--- 
 
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 
 
2 § punkt 5 i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras 
till ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.” 
 
Ändringen gäller från och med 2019-07-01. 
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§ 49 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel, dnr KS 19/00084 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-03-13 § 68 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme 
för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen 
Genomsnittlig tidsåtgång tillsyn och prövning 
 
Ärendet 
Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare av logen om tobak och likande produkter. 
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig. 
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak.  
 

Ekonomi 
Som grund för beräkningen av avgiften har först en timtaxa räknats fram. 
En modell från Sveriges kommuner och landsting har används för 
beräkningen. Kostnaderna för företag som säljer tobak ökar med den nya 
taxan. Detta beror på att det införs en avgift för prövning och att avgiften 
för tillsyn höjs. Skälet till det är att ny lagstiftning ställer krav på 
handläggning av tillstånd samt att kraven på innehållet i tillsynen ökar, 
vilket kommer att ta mer tid och därmed innebära ökade kostander för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  
 
Tillsyn och tillståndsprövning gällande tobak, elektroniska cigaretter, 
alkohol och receptfria läkemedel finansieras via avgifter. Efter som 
lagstiftningen gällande tobak förändras finns skäl att se över nuvarande 
taxa. Det finns även skäl att se över och förtydliga taxan i övriga delar. 
En butik som säljer tobak betalar med gällande taxa en tillsynsavgift på 
1500 kronor per år. Med nya taxan blir avgiften 5858 kronor per år. 
 
Eftersom det kommer att ställas högre krav på företag som säljer tobak för 
att de ska kunna få ett tillstånd är det rimligt att anta att antalet företag som 
säljer tobak kommer att minska när den nya lagen börjar gälla. Detta 
innebär att intäkterna och arbetsmängden för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är svårberäknade. 
 
Folkhälsa 
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Lagstiftningen gällande tobak, alkohol, elektroniska cigaretter och 
receptfria läkemedel syftar bland annat till att ha en ordnad försäljning som 
minska risken för missbruk och tillgången till dessa produkter för 
minderåriga. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv bör en skärpt kontroll av tobak, alkohol samt 
likande produkter främja människors hälsa. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och likande 

produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 

- Den del av taxan som gäller avgift för prövning av ansökan om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror träder i kraft 2019-07-01, medan övriga 
delar av taxan träder i kraft 2020-01-01.  
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Katja Ollila (V) och 
Daniel Hagsten (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om svensk handels agerande, 
vilket delvis besvaras av Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om förändringarna i taxan är 
något lokalt eller nationellt, vilket besvaras av Ulrika Jonsson. 
 
Katja Ollila (V) yrkar avslag vilket leder till en bred diskussion och att 
avslagsyrkandet kompletteras enligt följande; avslag som motiveras med 
orimligheten i nivån på taxan och avgiften som dessutom slår hårt mot 
småföretagare i små kommuner. 
 
Daniel Hagsten (M) ansluter sig till Katja Ollilas yrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) inleder med att ställa bifall mot avslag på 
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Katja Ollilas (V) yrkande, om det bifalls faller förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Katja Ollilas 
yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avslag som motiveras med orimligheten i nivån på taxan och avgiften som 
dessutom slår hårt mot småföretagare i små kommuner. 
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§ 50 

Yttrande Länstrafikens planering trafikstart 2022, dnr KS 
19/00122 
 
Kommunstyrelsen i Hällefors hade vid sitt sammanträde 2019-04-02 besök av 
Lina Ramberg och Alfred Malmqvist från Region Örebro län samt Nina 
Höijer (S), ordförande i regionens samhällsbyggnadsnämnd för en 
information kring Länstrafikens planering av kollektivtrafiken. 
 
Kommunstyrelsen uppskattar den utförliga och informativa föredragning som 
gavs vid tillfället och de efterföljande diskussionerna var givande, 
förhoppningsvis för båda parter. 
 
Enligt kollektivtrafikstrategernas bedömning, saknas underlag för fortsatt 
trafik från Grängshyttan norrut mot Bredsjö och Hällefors liksom för 
trafikering av Bredsjö och Hjulsjö med allmän kollektivtrafik. Efter mötet 
med kommunstyrelsen har kollektivtrafikstrateg Lina Ramberg inkommitmed 
beräkningar på alternativa trafikeringar och betonar att om Bredsjö och 
Hjulsjö ska ha fortsatt kollektivtrafik, kan inga ankomsttider till Hällefors från 
andra håll erbjudas mellan kl 06.30 och 08.00. I alla förslag som lämnats, 
klaras dock skolskjutsarna. 
 
Kommunstyrelsen har förståelse för de beskrivningar som givits av 
Länstrafikens tjänstepersoner och ser att de är framtagna i förhållande till 
regionens antagna styrdokument och befintligt budgetutrymme. 
 
Däremot vill kommunstyrelsen inte stå bakom ett val av trafikering, där 
oavsett vilket alternativ som väljs, innebär valet att en betydande del av 
kommunen står utan allmän kollektivtrafik under det tidsintervall som 
pendlingen är som störst. Det är, för att använda ett slitet uttryck, att välja 
mellan pest och kolera. 
 
Kommunstyrelsen vill istället hänvisa till de ambitioner för landsbygden som 
finns i RUS:en och regionens planer för landsbygdsutveckling. Om det är mer 
än tomma ord, måste regionen vara beredd att visa att trafikering av 
landsbygden inte bara är en fråga om ekonomi. Långa turer i glesbygd kostar 
och kommer alltid att kosta mer än stads- och stadsnära trafik. 
 
Även andra delar i RUS och regionala styrdokument blir lidande med det 
resonemang som Länstrafiken framför. Medborgarna i Hällefors betalar 
liksom andra länsbor för kulturevenemang som i hög grad centreras till 
Örebro. Länsteater och länsmuseum är bara två exempel bland många. Med 
försämringar i kollektivtrafiken blir det än svårare för invånarna i Hällefors 
kommun att ta del av det kulturutbud som finns i regionen. 
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Det handlar även om vikten av kollektivtrafikförbindelse till Lindesberg 
utifrån beslut kring arbetsförmedlingens lokalisering. Detta för att behålla 
någon form av servicegrad för landsbygden. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om turer till Karlskoga, vilket besvaras 
av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om 16-turen mot Bredsjö och Hjulsjö, 
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen samt kompletteras 
av ordförande Annalena Järnberg och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Bella-Maria Kronman (V) och Katja 
Ollila (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom yttrandet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet.  
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§ 51 

Trafikanalys Hällefors tätort 2019, dnr KS 19/00094 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till gång och cykelplan för Hällefors tätort, daterad 2019-03-21 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 131 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31 § 24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick den 23 maj 2018 ett uppdrag av kommunstyrelsen 
att göra en förenklad trafikanalys av Hällefors tätort. I sammanhanget bör 
också nämnas att kommunstyrelsen redan den 31 januari 2017 beslutade att 
överlämna ett antal medborgarförslag rörande trafik att beaktas i samband 
med en eventuell trafikanalys. 
Ett samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Örebro 
Universitet och kommunförvaltningen har nu lett fram till en genomlysning 
av gång-och cykelvägnätet i Hällefors tätort.  
 
I början av utredningen gjordes en grov analys av hur trafikstrukturerna ser ut 
i tätorten. Det som visade sig ganska omgående var att gång- och 
cykelvägnätet inte är sammanhängande samt att biltrafiken i många områden 
är betydligt mera prioriterad. Många sträckor är inte sammanbundna utan 
ligger isolerade i olika delar av samhället. Detta sammantaget med 
miljöaspekten, ledde till att inriktningen sattes till att inventera, analysera 
olycksstatistiken och riskbedöma de stråk som finns i gång- och 
cykelvägnätet.  
 
Utifrån detta har en prioritering av åtgärder gjorts. I dessa finns även åtgärder 
i framkomlighet på vissa bilvägar och hastighetsbegränsningar. 
 

Ekonomi 
Gång- och cykelvägnätet bör uppdateras där en grov beräkning brukar vara 
ca 3 000 kronor per meter gång-och cykelväg. Statlig medfinansiering kan 
sökas vilket då ger en medfinansiering med 50 %. Projektering av tänkta 
åtgärder måste då göras med ett års försprång. 
 
Folkhälsa 
Möjliggör ökad gång- och cykeltrafik men även möjliggöra en minskning 
av biltrafiken i området. 

 
Miljö 
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till 
centrala Hällefors då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och 
cykeltrafikanter. 
 
Medborgarperspektiv 
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Förbättringarna påverkar i hög grad medborgarna, då många invånare rör sig i 
området och åtgärderna underlättar gång- och cykeltrafik. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta gång- och cykelplanen för Hällefors tätort. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om hastighetsbegränsningar 
och enhetlighet i områden med 30 kilometer i timmen, vilket besvaras av 
samhällstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om Hällefors bostads AB varit 
involverade i arbetet med att ta fram gång- och cykelplanen, vilket besvaras 
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. Svar leder till kompletterande fråga om 
området kring Källvägen vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Daniel Hagsten (M) och Katja Ollila (V) 
utan att yrka. 
 
Daniel Hagsten (M) tilläggsyrkar att ett medskick kring att en översyn av 
signalregleringar efter riksväg 63 görs. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) stället först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Daniel 
Hagstens (M) tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta gång- och cykelplanen för Hällefors tätort. 
 
En översyn av signalregleringar efter riksväg 63 görs. 
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§ 52 

Säkerställande av gång- och cykeltrafik 
Finnbergsvägen, dnr KS 19/00098 
 
Beslutsunderlag 
KF 2018-06-12 § 92 
 
Ärendet 
2018 byggdes en ny skolmodul vid den norra sidan av Klockarhagsskolan. 
Sedan tidigare finns nya lägenheter byggda av Hällefors Bostads AB i samma 
område, som hyrs av kommunen för verksamhetslokaler för förskoleklass 
samt fritidshem. I och med detta byggdes gång- och cykelvägen vid 
Hemgårdsvägen om för att säkerställa skolmiljön samt även säkerheten för 
både barn samt gång- och cykeltrafiken på Hemgårdsvägen. 
 
Trafikläget har i och med utvecklingen av den norra delen även inneburit att 
motortrafiken har ökat på Finnbergsvägen då vuxna lämnar och hämtar elever 
i samband med skolgången. Detta har i säg skapat en trafikfara och risk för 
passerande på Hemgårdsvägen-Finnbergsvägen.  
 
En enklare förprojektering är gjord av de åtgärder som har identifierats. I 
samband med dessa åtgärder förslås även att hastighetsförändringar sker samt 
att fartdämpande åtgärder genomförs på Hemgårdsvägen och Hedlingsvägen. 
Finnbergsvägen är även utpekad i förslag till gång-och cykelplan som en av 
riskvägarna i Hällefors tätort. 
 

Ekonomi 
En preliminär kostnad för att genomföra säkerställande av GC- trafik 
Finnbergsvägen är cirka 2,2 miljoner kronor samt tillkommande 
detaljprojekteringskostnad på cirka 70 000 kronor.  Medfinansiering för 
genomförandet under år 2020 är sökt hos Region Örebro och Trafikverket 
och är preliminärt beviljat med en delfinansiering om 50 procent. 

 
Folkhälsa 
Möjliggör ökad gång- och cykeltrafik men även möjliggöra en minskning 
av biltrafiken i området. 
 
Miljö 
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till 
centrum och skola då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och 
cykeltrafikanter. 
 
Medborgarperspektiv 
Förbättringarna påverkar i hög grad medborgarna, då många invånare rör sig i 
området och åtgärderna underlättar gång- och cykeltrafik till skolan. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 

detaljprojektering för säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen under 
år 2019 med maximalt 70 000 kronor.  
 

- Finansiering av projekteringen sker inom kommunstyrelsens strategimedel 
år 2019. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om möjligheten till utökad 
parkeringskapacitet på grönområdet mellan församlingshemmet och Råkan, 
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
detaljprojektering för säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen under år 
2019 med maximalt 70 000 kronor.  
 
Finansiering av projekteringen sker inom kommunstyrelsens strategimedel år 
2019. 
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§ 53 

Utegym Hurtigtorpet, dnr KS 18/00064 
 
Beslutsunderlag 
KS 2017-01-31 § 21 
KS 2018-04-03 § 89 
 
Ärendet 
På kommunstyrelsen den 31 januari 2017 besvarades ett medborgarförslag om 
utegym. Kommunförvaltningen fick då i uppdrag att se ett utegym som en 
fortsatt planering för Hurtigtorpets motionsanläggning och att det utreds 
ekonomiskt och praktiskt inför vidare beslut. 
 
En arbetsgrupp med representanter från Hällefors löparklubb, Hällefors 
skidklubb, Idrottsalliansen Hurtigtorpet samt tjänstepersoner från Hällefors 
kommun har tillsatts. Arbetet med planering och projektering av utegymmet 
har fortgått under 2018. Projektgruppen kom fram till en lämplig storlek på 6-
8 träningsstationer. Placeringen vid Hurtigtorpet har också bestämts.  
 
I och med detta så söktes dispens från länsstyrelsen från de reservatsregler 
som råder för området. Ansökan till länsstyrelsen lämandes in i början av 
augusti men besked dröjde till slutet av oktober vilket omöjliggjorde 
förberedande arbeten på grund av väder.  
 

Ekonomi 
På kommunstyrelsen den 3 april 2018 fick kommunförvaltningen i uppdrag 
att köpa in ett komplett utegym för maximalt 100 000 kronor och placera 
det vid Hurtigtorpet. Åtgärden skulle finansieras med kommunstyrelsens 
strategimedel för 2018. 
 
Montage och besiktning av gymmet är beräknat till 80 000 kronor. Där är 
kalkyleringen att montaget kostar 75 000 kronor och besiktningen 5 000 
kronor. Förberedande arbeten mark kommer föreningarna att vara 
behjälpliga med.  
 
Utegymmet upphandlades och köptes till in i november 2018 till en 
kostnad om 90 000 kronor. Leverantörerna av utegym meddelade vid 
upphandlingen att utrustningen är klassas som lekutrustning vilket ställer 
krav vid montage samt att de ska besiktigas innan de får tas i bruk. Tanken 
var att föreningarna skulle bistå med montage vilket i och med 
besiktningskravet inte är möjligt. 
 
 
Folkhälsa 
Ett utegym främjar folkhälsan då den uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. 
Samtidigt kan utegymmet bli ett mål för sig själv.   
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Miljö 
Utrustning som är inköpt är tillverkad av naturmaterial för att ge minsta 
möjliga avtryck i miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv finns det bara fördelar med att utöka 
möjligheten för medborgare, att i en allt mer digital värld, utöka 
möjligheten till fysisk aktivitet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att färdigställa montage av utegym 

för maximalt 80 000 kronor med placering i Hurtigtorpet. 
 

- Åtgärderna finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2019.  
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet förtydligar ordförande 
Annalena Järnberg (S) att förvaltningens förslag till beslut inte innebär någon 
tilläggsbudgetering. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att färdigställa montage av utegym för 
maximalt 80 000 kronor med placering i Hurtigtorpet. 

 
Åtgärderna finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2019.   
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§ 54 

Utredning av skogsförvaltning, dnr KS 18/00219 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-10-23 
Utredning skogsförvaltning Hällefors kommun, 2019-04-16 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick den 23 oktober 2018 i uppdrag att utreda om 
möjligheterna att återta förvaltningen av kommunens ägda skog. I den 
utredning kommunförvaltningen genomfört kan förvaltningen se att det totala 
skoginnehavet som Hällefors kommun har inte är av större karaktär. Ett 
innehav på ca 600 hektar som dessutom är låsta i reservat till mer än 50 % och 
ger därmed inte ger några större avkastningar. Den del av den skog som kan 
förvaltas är också i en sådan ålder eller lokaliserad i ett sådant område som 
gör det svårt att på ett konventionellt sätt förvalta den. 
 
Likväl så har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått ett uppdrag av 
Hällefors kommun där en förvaltning av skogen ingår. Det saknas vissa 
klargöranden som borde varit med när kommunen överlåter förvaltningen, 
t.ex. hur kommunen ska se på skog som är tätortsnära. Den tidigare 
förvaltningen av skogen har inte varit till någon fördel varken för skogen eller 
Hällefors kommun.  
 
Utifrån utredningen ser förvaltningen både för och nackdelar med den 
nuvarande förvaltningen. Utredningen kan inte utifrån bristen på ekonomisk 
redogörelse då det gäller skogsförvaltningen, säga om ett övertagande är 
möjligt. Förvaltningen föreslår att förbundet ges i uppdrag att ta fram rutiner 
som säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen och utreda 
möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun står som 
huvudman.  
 

Ekonomi 
Den stora svårighet som framkommit i förvaltningens utredning har varit 
bristen på ekonomisk återrapportering då det gäller skogsförvaltningen. 
Förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa rutin 
för att verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/ 
återrapportering kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och efter 
åtgärder görs. 
 
Vid kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen angående 
redovisning av det ekonomiska utfallet så meddelar förbundet att de inte 
kan redovisa intäkter eller utgifter då det gäller skogsförvaltningen. Som 
anledning anges att den idag ligger sammanslagen hos förbundet med 
grönyteskötseln och är därför svår att särskilja. Utredningen kan i och med 
detta inte redovisa det ekonomiska utfallet.  
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Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Ur miljöhänseende har skogsförvaltningen stor betydelse. Framförallt då 
det gäller den ekologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter i 
tätortsnära skog. Skogsförvaltningen har då som uppgift att främja dessa 
med sin skötsel. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att kommunens tillgångar sköts. 
Sett ur ett kommunnationellt perspektiv så har det visat sig att flera 
kommuner i Sverige har haft eller har svårt att förvalta skogstillgångar. En 
orsak till detta är oftast ställningstagandet hur skogen ska brukas och 
användas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att ta fram 
rutiner som säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen 
och utreda möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors 
kommun står som huvudman.  
 

- Ge Kommunförvaltningen i uppdrag att säkerställa rutin för att 
verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/ 
återrapportering kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och 
efter åtgärder görs.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda om kommunens 

skogsinnehav ska anses som produktiv skog eller som rekreationsskog 
om den är tätortsnära. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fortsätter tillsvidare att 
förvalta skogen åt Hällefors kommun. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om varför Hällefors kommun inte har 
någon skogsfond, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om varför skogen har värderats till noll 
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kronor, vilket lämnas obesvarad. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och Bella-
Maria Kronman (V) utan att yrka. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor om jobb i skogen via insatser från 
arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen samt insatser i naturreservat 
så som Hökhöjden, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att ta fram rutiner som 
säkerställer transparens då det gäller skogsförvaltningen och utreda 
möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun står som 
huvudman.  
 
Ge Kommunförvaltningen i uppdrag att säkerställa rutin för att 
verksamhetsmässig och ekonomisk årsplan och uppföljning/ återrapportering 
kommer kommunförvaltningen tillkänna innan och efter åtgärder görs.  
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda om kommunens skogsinnehav 
ska anses som produktiv skog eller som rekreationsskog om den är 
tätortsnära. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fortsätter tillsvidare att förvalta 
skogen åt Hällefors kommun. 
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§ 55 

Yttrande remiss förslag på ny regional kulturplan 2020-
2023, dnr KS 19/00118 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion Örebro läns kulturplan 2020-2023, daterad 2019-03-14. 
Förslag till remissyttrande, daterat 2019-04-29 
 
Ärendet 
I mars inkom en remissversion av förslag till en regional kulturplan för 
Örebro län 2020-2023. 
Senast den 17 maj ska samtliga remissvar vara Region Örebro län tillhanda 
dock har Hällefors fått förlängd svarstid till 22 maj. Det för att hinna behandla 
förslag till remissvar i kommunstyrelsen. Då remissvaret ska in samma dag 
som KS tar beslut bör det direktjusteras och mailas in till regionen. På grund 
av den korta svarstiden, utskick till berörda internt i kommunen för 
synpunkter, och att den ej heller ligger i fas med kommunens formella 
tidsplan för beslut, så föredras förvaltningens förslag till remissvar på 
allmänna utskottets möte 2 maj. 
 
Förvaltningen lämnar ett förslag till yttrande från de interna synpunkter samt 
diskussioner som framkommit om förslaget till Örebro läns kulturplan 2020-
2023. Den regionala kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Kulturplanen 
är det verktyg de förtroendevalda i regionen har för att prioritera och styra 
regionalt finansierad kultur. 
 
De regionalpolitiska målsättningarna Solidarisk fördelad kultur och Kultur 
och hälsa, tillsammans med den regionala strategins fokus på hållbarhet leder 
till övergripande prioriteringar och sammanfattar utvecklingsmålen i 
kulturplanen. 
 
Förvaltningen har valt att främst fokusera synpunkter och svar på Solidarisk 
fördelad kultur utifrån ett landsbygdsperspektiv och utifrån barn- och ungas 
rätt till kultur. 
 

Ekonomi 
Ekonomin för kommunen kommer att vara kostnadsneutral utifrån tagen 
budget. Däremot yttrar kommunen sig i frågor som kan medverka till en 
lägre kostnad för kommunen. Exempelvis kostnadsutjämning, 
samordningsvinster och effektivare nyttjande av regionens befintliga 
resurser. 
 
 
Folkhälsa 
I förslag till kulturplan lyfter regionen fram samverkan mellan hälso- och 
sjukvård och kulturområdet i länet. Det finns sedan tidigare en 
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överenskommelse med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund/SISU 
idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund om samverkan för god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län. 
 
Miljö 
...förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Allas rätt till kultur. 
 
Samverkan 
- 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 2020-
2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson 
tillför kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och Bella-
Maria Kronman (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta yttrandet som remissvar på förslag till Örebro läns kulturplan 2020-
2023. 
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§ 56 

Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2018, dnr KS 19/00109 
 
Informationsunderlag 
 
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018” 
 
Ärendet 
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna 
behålla och rekrytera goda medarbetare. Arbetsgivaren har 
arbetsmiljöansvaret och i chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att 
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
Kommunfullmäktige har kvar det yttersta arbetsmiljöansvaret som 
representant för den juridiska personen även om arbetsmiljöarbetet har 
tilldelats cheferna. Därför behöver ledningen försäkra sig om att 
verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa 
upp verksamheten. Utifrån detta syfte har förvaltningen sammanställt en 
rapport för 2018 års insatser som ingår i systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 
Om det inte fungerar bra ska det förbättras.   
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att verksamheterna hela tiden ska 
undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Det kan gälla exempelvis 
organisationsförändringar, arbetsbelastning, bemanning, förändring i lokaler 
eller flytt av verksamhet.  
 
Uppföljningen av 2018 års arbetsmiljöarbete har skett genom att samtliga 
chefer inom kommunen i samarbete med skyddsombudet eller annan 
arbetstagarrepresentant fått besvara och bedöma ett antal frågeställningar 
gällande arbetsmiljö. 
 
Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i 
centrala delar. Inom specifika delar framkommer utvecklings- och 
förbättringsbehov.  
De utvecklingsområden som framkommer och områden där arbetsgivaren 
behöver vara än mer aktiv är: 
 

• Det aktiva arbetet med att genomföra rehabiliteringssamtal vid 
upprepad korttidsfrånvaro  

• åtgärder och uppföljning på ett mer strukturerat sätt gällande 
skyddsronder, riskbedömningar, tillbud och olyckor 
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• Information till medarbetarnaom vikten av att anmäla tillbud för att i 
framtiden förhindra ohälsa och olycksfall 

• Undersöka allvarliga risker 
• Det förebyggande brandskyddsarbetet 
• Kontinuiteten gällande utbildingar om arbetsmiljö till chefer, 

medarbetare och skyddsombud för att dessa ska kunna behålla och 
utveckla sina kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen 

• Revidering av befintliga riktlinjer 
 
HR-enheten samlar under året in arbetsplatsernas samtliga 
skyddsrondsprotokoll, riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar. 
HR-enheten har aktuell förteckning över de skriftliga dokument som 
innehåller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Rapporten innehåller en sammanställning av arbetsplatsernas svar, den 
innehåller även statistik över 2018 års status och genomförda insatser inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
Ambitionen är att rapporten ska ingå som en naturlig del i personalbokslutet 
från och med redovisningen av 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Ekonomi 
Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra. 
Kvalitetsbrister och sjukfrånvaro i verksamheten kan härledas till brister i 
arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och arbetsmiljöproblem 
orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av expertkompetens. 
Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att skapa 
medarbetarengagemang och attraktivitet. 
 
Folkhälsa 
En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, och 
hälsan är beroende av en god arbetsmiljö, därför är det viktigt att 
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-konsult Sofia 
Skoglund utifrån en Powerpoint-presentation och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför kortfattat. 
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Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 57 

Uppföljning av Hällefors kommuns interna 
ekonomistyrning, dnr KS 19/0018 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-13 § 136 
Rapport uppföljning av Hällefors kommuns interna ekonomistyrning, daterad 
2019-04-12 
Hällefors kommuns verksamhets- och ekonomistyrningspolicy 
Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicy 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick den 13 november 2018 i uppdrag att redovisa hur 
beslutade rutiner efterföljs vad gäller ekonomiska avvikelser. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner för den 
interna ekonomistyrningen, som inte alltid efterföljs av alla 
ekonomiansvariga. Det finns även viss kompetensbrist för att kunna ta ett 
ekonomiskt ansvar som ett budgetansvar innebär. Förvaltningen kommer 
att arbeta vidare med åtgärder för att förstärka den interna kontrollen vad 
gäller säkerställande av kommunens ekonomiska helårsprognoser vad 
gäller drift och investeringsredovisning.  
 
Kommunchef och ekonomichef har genom skapande av lathund för den 
interna ekonomistyrningen samt ekonomiutbildningen arbetat med att få 
förvaltningens ekonomiansvariga att ta sitt ekonomiska ansvar som det 
innebär att ha ett budgetansvar. Ekonomfunktionen är ett stöd men kan aldrig 
ta över ansvaret enligt den organisation som nu råder inom förvaltningen samt 
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning. Som grund för lathunden har 
ekonomichef genomfört en intern utredning för att belysa vilka olika 
processer ekonomfunktion har ansvar över och vilka uppdrag som 
funktionerna som idag finns har ansvar över.  

 
Ekonomfunktionen kommer som ett led att skapa bättre verktyg för 
ekonomiansvariga samt effektivisera ekonomiadministrationen vad gäller 
budget och uppföljningsprocessen genom att utveckla tilläggsmodulen i 
ekonomisystemet som heter Budget och prognos. Dessutom kommer alla 
ekonomiansvariga att erhålla personlig utbildning i ekonomisystemet för att 
kunna hantera det som ett viktigt verktyg i prognos- och analysarbetet i 
samband med både budget- och uppföljningsprocessen.  

 
Ekonomichef kan konstatera att det finns ekonomiansvariga som har svårt att 
hantera ekonomiansvaret som det innebär vid ett budgetansvar. En åtgärd som 
kommer att behövas är att utreda vidare vilka externa utbildningsinsatser som 
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ekonomiansvariga behöver genomföra för att kunna hantera ekonomiansvaret. 
Ekonomfunktionens ansvar är inte att internutbilda ekonomiansvariga i 
grundläggande ekonomikunskaper som ekonomiansvariga förutsägs ha när 
tjänst tillsätts. Det behöver även införas konsekvenser om det finns 
ekonomiansvariga som trots utbildningsinsatser inte kan hantera sitt 
ekonomiansvar. 
 
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. 

 
Medborgarperspektivet 
Det är av vikt att kommunförvaltningen hanterar verksamheten utifrån de 
ekonomiska ramar och styrdokument som är beslutade med hänsyn till att 
det är politikerna som är tillsatta av medborgarna. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) frågar om kunskaper i ekonomi ej står med 
som krav i annonser när chefer rekryteras, vilket besvaras av kommunchef 
Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om viljan hos chefer att lära sig, vilket 
delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kombinationen av att vara chef över 
ett område som i hög grad berör människor direkt och ekonomiansvar, vilket 
delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Annalena 
Järnberg (S). 
 
Bella-Maria Kronman (V) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om möjligheten att "gå in och ta över" i fall 
med chefer som har extra svårt för ekonomi, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 58 

Utskottsinitiativ - ansöka om medlemskap i SmåKom 
från 2020, dnr KS 19/00136 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för ärendet och yrkar att 
kommunen ansöker om medlemskap i SmåKom från 2020. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist tillför kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunförvaltningen får 
i uppdrag att återkomma med förslag på finansieringen. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga maximal kommunstorlek för 
medlemskap i SmåKom, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Katja Ollila (V) och Vivianne Petterson (M) yrkar bifall till ordförande 
Annalena Järnbergs (S) båda yrkanden.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande inklusive tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen ansöker om medlemskap i SmåKom från 2020. 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
finansieringen. 
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