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Datum

2019-06-18
Kommunstyrelsen
Plats och tid

kommunkontoret, Pyramiden, kl. 13.15-16.20

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Bella-Maria Kronman (V), ej tjänstgörande
Övriga närvarande

Representanter för projekt All In, del av
mötet
Fastighetschef Jessica Nilsson, del av
mötet
Ekonomichef Jessica Jansson, del av
mötet
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson, del
av mötet
Kommunchef Tommy Henningsson
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Cecilia Albertsson och Ritha Sörling

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret torsdag 20/6 2019 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Mathias Brandt

Annalena Järnberg

Cecilia Albertsson

Ritha Sörling

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2019-07-15

Mathias Brandt

Justerandes sign
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Tjänstgörande ersättare
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Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Katja Ollila
Alf Wikström
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

Justerandes sign

S
S
S
M
M
M
V
V
V
SD
C

Christina Kuurne (S)

Margeurite Wase (C)

Ritha Sörling (V)
Tobias Nygren (C)
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Ärenden under beredningstid
Jeanette Olsson, ny projektledare för All In, samt projektekonom Anna-Karin
Skoog presenterar kort sig själva och nuläget i projektet. Kommunchef
Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S) utvecklar.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande i vilka kommuner deltagarna kommit
i arbete vilken lämnas obesvarad.
--Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring förenklad trafikanalys
och gång- och cykelplan. Bred diskussion där Annalena Järnberg (S), Johan
Stolpen (V), Vivianne Pettersson (M), Tobias Nygren (C), Ritha Sörling (V)
och Margeurite Wase (C) deltar.
--Kommunchef Tommy Henningsson informerar kort kring naturbadplatser.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande skötseln i övriga kommuner i
norra länsdelen vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande ekonomin i ett hemtagande från
samhällsbyggnadsförbundet vilken besvaras av kommunchef Tommy
Hennigsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande förbundsordningen vilken besvaras
av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S).
Bred diskussion där Vivianne Pettersson (M), Johan Stolpen (V) och
Annalena Järnberg (S) också deltar.
--Kultur- och fritidschef Kicki Johansson informerar kring sommarsimskola.
Den har tidigare år finansierats med statsbidrag och kostade 2018 ca 76 tkr.
De medel som finns för sommarlovsaktiviteter ska bidra till bland annat ökad
integration och den effekten inom sommarsimskolan har varit begränsad
under de år som den genomförts. Något bidrag för sommarsimskola har inte
sökts trots att kultur- och fritidschef kontaktat tidigare utförare. Under 2019
har statsbidragen därför fördelats på andra aktiviteter.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande tillgängliga medel för
sommarlovsaktiviteter vilken besvaras av kultur- och fritidschef Kicki
Johansson.
Justerandes sign
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Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande tillgängliga simlärare vilken
besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson.
Margeurite Wase (C), Vivianne Pettersson (M), Bella-Maria Kronman (V)
och Tobias Nygren (C) yttrar sig också i frågan.
--Ekonomichef Jessica Jansson informerar om den ekoniska prognosen för
kommunstyrelsens drift som pekar på ett underskott om 14 mkr, där den
största enskilda avvikelsen finns inom området vård och omsorg där
underskottet är 19,7 mkr.
Även inom investeringar finns ett underskott på 1 mkr vilket kan härledas till
ombyggnationen på Grythyttans skola.
För kommunen som helhet pekar prognosen på ett underskott om 8,9 mkr att
jämföra med budgeterat överskott på 9 mkr, alltså en diff på ca 18 mkr mot
budget.
Ekonomienheten har beställt en granskning av kommunens momshantering
för att eventuellt hitta intäkter, detta kommer att återrapporteras under hösten.
--Fastighetschef Jessica Nilsson informerar kring ny förskola. Intern
projektering har genomförts och denna har resulterat i kravspecifikation som
legat till grund för upphandling. Anbuden är öppnade men ligger under
sekretess till dess att tilldelningsbeslut har meddelats. Kort redovisning av
projektets arbete och arbetssätt.
Ekonomichef Jessica Jansson kompletterar med de ekonomiska
förutsättningarna både för upprustning av befintliga lokaler och nybyggnation.
Upprustning beräknas till ökade driftkostnader om ca 690 tkr/år de kommande
10 åren, medan nybyggnation ger högre kostnad år 1 men minskad drift till
följd av effektivisering.
Fastighetsekonomi Jessica Nilsson sammanfattar med att förvaltningens
förslag är nybyggnation.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande framtida barnunderlag vilken
besvaras av fastighetsekonomi Jessica Nilsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande typen av byggnad vilken besvaras av
fastighetschef.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

4(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2019-06-18

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande solceller vilken besvaras av
fastighetschef och ekonomichef.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande personalens medverkan i
projekteringen vilken besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och Ritha
Sörling (V).

Justerandes sign
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§ 157

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

Justerandes sign
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§ 158

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett ärende om lönerevision för
kommunchef läggs till sist på dagordningen. Punkten ska behandlas bakom
stängda dörrar. Med detta tillägg godkänns dagordningen.

Justerandes sign
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§ 159

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
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
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Allan Myrtenkvist (S) yrkar återremiss för att förtydliga kring
anslutningscykelvägar.
Vivianne Pettersson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) ansluter till Allan
Myrtenkvists (S) återremissyrkande.
Kommunchef Tommy Henningsson utvecklar kring föreslagen plan.
Katja Ollila (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Allan Myrtenkvists
(S) återremissyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att förtydliga kring anslutningsvägar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Hennigsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i
enlighet med allmänna utskottets förslag.
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att alla befintliga cykelvägar läggs in i
underlaget.
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet med tillägg för
Vivianne Petterssons (M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Anta gång- och cykelplanen för Hällefors tätort.
En översyn av signalregleringar efter riksväg 63 görs.
Alla befintliga cykelvägar läggs in i underlaget.

Exp till
Tommy Henningsson
Mikael Pulkkinen
Justerandes sign
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§ 160

Utredning naturbadplatser, dnr KS 18/00218
Beslutsunderlag
KS 2018-10-23 § 215
Utredning badplatser i Hällefors kommun daterad 2019-05-15
Ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna av ett övertagande av naturbadplatserna Sången och
Grythyttan från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vidare skulle
kommunförvaltningen kategorisera naturbadplatserna i kommunen.
Naturbadplatserna Sången och Grythyttan sköts idag av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Utredningen visar att ett övertagande av skötseln av Sången och Grythyttans
badplats är möjligt. Hällefors kommun har idag resurserna att återta skötseln
av de kommunala badplatserna. Eftersom tillsynen idag består av helt
upphandlad tjänst kommer det finnas samordningsvinster att driva
badplatserna i egen regi. Dock kräver ett övertagande en förändring i nu
gällande förbundsordning.
Ekonomi

I och med samordningsmöjligheterna för kommunförvaltningen finns det
en ekonomisk vinst att överta badplatserna. Hällefors kommun får idag
betala overheadkostnader för idrott och motion inom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen trots att kommunen har en liten
del av den totala verksamheten. Den ekonomiska fördelen som det kan ge
kan då återinvesteras som t.ex. bättre skyltning och specifik skötsel av
naturbadplatserna, vilket då kommer medborgarna till gagn.
Folkhälsa

Bättre skötta badplatser ger en högre utnyttjandegrad vilket främjar att
människor rör sig.
Miljö

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

Bättre skötta badplatser ger en högre utnyttjandegrad vilket främjar att
medborgarna använder dem.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign
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-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett
återtagande av skötseln av Sången och Grythyttans naturbadplatser.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att publicera en rangordning av
övriga badplatser på Hällefors kommuns hemsida samt ta fram och skylta
badplatserna med adekvat information inom kommunstyrelsens
budgetram för badplatser.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ändring i förbundsordningen och
krav på beslut i alla fyra kommuner, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael
Pulkkinen.
Alf Wikström (V) ställer frågor om Sikfors och Bredsjös naturbadplatser,
vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om toaletter i Storsand, vilket besvaras
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Alf Wikström (V) ställer fråga om kategorisering av naturbadplatsen Bredsjö,
där brygga saknas i kartläggningen trots att det tidigare funnits en, vilket
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheter att skylta upp kring
naturbadplatserna redan nu när ansvaret för driften ligger på
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, vilket delvis besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om eventuella bidrag till föreningar
som sköter naturbadplatser, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om överfulla sopkärl, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Alf Wikström (V) ställer fråga om möjligheten att undersöka olika alternativ
för naturbadplatsen i Bredsjö, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig Alf Wikström (V), Vivianne Pettersson
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka.
Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att
komma tillbaka med förslag på vilka badplatser som kommunen ska ta ansvar
för om förbundsordningen ändras.
Alf Wikström (V) tilläggsyrkar att en standarkostnad för en kommunal
badplats tas fram.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på
Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Avslutningsvis ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på
Alf Wikströms (V) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett återtagande
av skötseln av Sången och Grythyttans naturbadplatser.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att publicera en rangordning av övriga
badplatser på Hällefors kommuns hemsida samt ta fram och skylta
badplatserna med adekvat information inom kommunstyrelsens budgetram för
badplatser.
Förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på vilka
badplatser som kommunen ska ta ansvar för om förbundsordningen ändras.
En standarkostnad för en kommunal badplats tas fram.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M) avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett återtagande
av skötseln av Sången och Grythyttans naturbadplatser.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att publicera en rangordning av övriga
badplatser på Hällefors kommuns hemsida samt ta fram och skylta
Justerandes sign
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badplatserna med adekvat information inom kommunstyrelsens budgetram för
badplatser.
Förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på vilka
badplatser som kommunen ska ta ansvar för om förbundsordningen ändras.
En standarkostnad för en kommunal badplats tas fram.

Mot beslutet reserverar sig Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M),
Margeurite Wase (C) och Tobias Nygren (C) till förmån för Vivianne
Petterssons (M) avslagsyrkande.
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§ 161

Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-19 § 149
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02-§ 75
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i januari 2019 kommunförvaltningen
i uppdrag att projektera en ny platsbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök vid förskolan Lärkan och att därefter upphandla densamma.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutades om ändrad inriktning
på byggnationen, från platsbyggd till prefabricerad modulbyggnad, som kan
avvecklas vid minskade behov. Detta med anledning av att den senaste
befolkningsprognosen pekar på successivt minskat antal barn i åldern 1-5 år i
kommunen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen genomför i skrivande stund en upphandling av en
prefabricerad modulbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök. Anbudsöppning kommer att ske vid Hällefors kommun den
17 juni. Investerings- och driftkostnader förknippade med en ny förskola
kommer därför att presenteras på bordet vid kommunstyrelses
sammanträde den 18 juni tillsammans med en komplett kalkyl för
alternativet att behålla och renovera de befintliga förskolorna Masken och
Bananen. Även kostnader för rivning, avveckling och återställning av
Masken och Bananen kommer att presenteras vid detta sammanträde.
Folkhälsa

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

Ur ett miljöperspektiv är nybyggnation att föredra då en nybyggd förskola
har en betydligt bättre energiprestanda än de befintliga förskolorna. Även
om vissa energiförbättrande åtgärder skulle kunna genomföras vid en
genomgripande renovering är det inte möjligt att exempelvis uppnå samma
isoleringstjocklek i bjälklag. Förskolan Masken är byggd på en oisolerad
platta på mark vilken inte går att isolera underifrån och isolering ovan
befintlig platta riskerar att skapa fuktproblem i konstruktionen och medför
dessutom följdfel avseende rumshöjder, dörrplaceringar och dylikt.
Förskolan Bananen är en modulbyggnad med undermålig konstruktion i
flera avseenden. Byggnaden har dessutom passerat sin tekniska livslängd
och är mycket ineffektiv ur energisynpunkt, exempelvis värms tilluften
Justerandes sign
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med elbatteri. En renovering är därför inte ekonomiskt försvarbar. Denna
förskola bör under alla omständigheter ersättas med en ny byggnad.
Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av
förskola med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i
enlighet med föreliggande anbud.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson utförligt.
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
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av förskola
med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i enlighet med
föreliggande anbud.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V),
Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase (C) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av förskola
med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i enlighet med
föreliggande anbud.

Exp till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Markköp till utveckling av Lärkans förskola, dnr KS
19/00119
Beslutsunderlag
KS 2018-06-19 § 149
Ärendet
Kommunen har fått i uppdrag att projektera en ny förskola intill den befintliga
förskolan Lärkan. Tomten som är aktuell för byggnation, Gillershöjden 15:3,
ägs av Hällefors bostads AB. Kommunen har därför framfört önskemål till
bostadsbolaget om att köpa tomten. Bolagsstyreslen har behandlat frågan och
avvisat en försäljning med argumentet att styrelsens uppdrag och vilja är att
förädla och utveckla fastighetsbeståndet och att bolagets markinnehav med
hänvisning till detta inte bör minskas utan svarare ökas, med mark som är
lämplig för eventuell framtida exploatering.
Bolagsstyrelsen föreslog utifrån det ett byte av mark. Bytet som från början
diskuterades var Hällefors kommuns fastigheter Gillerhöjden 23:5 Källvägen
och del av Klockarhagen 12:1 Råkan mot fastigheten Gillershöjden 15:3. När
bolagsstyrelsen behandlat frågan var önskemålet istället att byta Gillershöjden
15:3 mot del av Grythyttan 6:358 som bland annat innefattar LIS-området
öster om Måltidens hus.
Kommunförvaltningen bedömer inte att ett sådant byte går jämt ut för båda
parter då fastigheten i Grythyttan betingar ett betydligt högre marknadsvärde
än tomten vid Lärkan. Kommunförvaltningen anser därför att båda parter bör
förvärva respektive tomt från motparten mot en köpeskilling motsvarande
respektive fastighets marknadsvärde.
Ekonomi

Värdering av fastigheterna är utfört av Fastighetsbyrån 2019-05-13. De
finner följande värderingar av tomterna:
• Gillershöjden 23:5 (tomt Källvägen)10 000 kronor
• Gillerhöjden 15:3 (tomt Vid g:a lärkan) 20 000 kronor
• Del av klockarhagen 12:1 (g:a Råkan) 10 000 kronor
• Del av 6:358 (öster måltidens hus) 150 000 kronor
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarperspektiv

Fastighet Gillershöjden 15:3 är del i projektet Ny förskola.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för
värderad summa.

-

Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.

-

Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.

--Vivianne Pettersson (M) meddelar att hon ej deltar i beslut på grund av jäv
och ersätts av Bella-Maria Kronman (V).
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vilken del av 6:358 som
avses, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vem som utfört
värderingen av fastigheterna, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg ställer fråga om ansvar för detaljplaner, vilket
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för värderad
summa.
Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Tobias Nygren (C),
Vivianne Pettersson (M), Kent Grängstedt (S) och Katja Ollila (V) att de inte
deltar i beslutet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för värderad
summa.
Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.

Exp till
Kommunfullmäktige

Efter ärendets avgörande återinträder Tobias Nygren (C), Vivianne Pettersson
(M), Kent Grängstedt (S) och Katja Ollila (V).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4,
dnr KS 19/00145
Beslutsunderlag
KF 2014-04-08 § 44
Ärendet
Godtemplargården är belägen på fastigheten Klockarhagen 2:4, på torget i
Hällefors centrum. Byggnaden är uppförd 1960 och har genom åren
genomgått ett flertal om- och tillbyggnader för att tillgodose ändrade behov.
Den senaste större investeringen genomfördes under 2015 då en del av
fastigheten anpassades för förskoleklass och fritidshem, vilka senare lämnade
utrymmena i Godtemplargården till förmån för de nybyggda lokalerna på
Hemgårdsvägen.
I dagsläget är delar av källarvåningen uthyrd till IOGT-NTO. Ett par
telefonoperatörer hyr utrymme för elektronisk utrustning på vind och tak.
Hällefors E-sportklubb har föreningslokaler i en del av byggnaden och
Samhällsbyggnads Bergslagen hyr lokaler för lokalvården. Kommunen
använder lokaler för Lärcentra och personalutrymmen för skolvaktmästarna.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att fastigheten ska avvecklas ur
det kommunala fastighetsbeståndet med anledning av den låga
nyttjandegraden och kostnader för tomma lokaler. Avveckling kan
genomföras genom försäljning eller rivning. Fastigheten har en stor inverkan
på centrumbilden. Om kommunen önskar behålla kontrollen över
utvecklingen av centrumbilden bör försäljning inte genomföras. Vid en
rivning behöver verksamheterna som finns i huset idag andra lokaler. Vart
dessa skulle kunna inrymmas är i skrivande stund oklart.
Ekonomi

Driftkostnaden för fastigheten uppgår till omkring 345 tkr per år. Externa
hyresintäkter uppgår till sammanlagt 90 tkr per år. Nettokostnaden för
fastigheten är alltså cirka 255 tkr per år.
Rivningskostnader för fastigheten uppskattas till mellan 2 och 4 mkr
beroende av omfattningen av saneringsbehov. En sådan kostnad betraktas
som omställningskostnad. Det innebär att kostnader som uppstår i samband
med rivningen kan anses vara extraordinära och ska därmed tas hänsyn till i
det balanserade resultatet i den s k balanskravsutredningen som kommunen
genomför enligt lagstiftningen.
Vid en eventuell rivning uppstår behov av att iordningställa platsen för
annat ändamål. Hur platsen skulle kunna gestaltas och kostnader för detta
är i dagsläget inte definierat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram för centrum vilket även
innefattar den aktuella platsen. Framtagande av gestaltningsprogrammet
pågår.
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
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för
genomförande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson utförligt.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om alternativa platser för de
verksamheter som idag finns i Godtemplargården, vilket delvis besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson, ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef
Tommy Henningsson.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om nyttjande av skolans lokaler för
föreningsverksamhet, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande
Annalena Järnberg (S), Alf Wikström (V) och Bella-Maria Kronman (V) utan
att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för genomförande.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C)
fråga gällande medborgarperspektiv vilken utförligt besvaras av kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för genomförande.

Exp till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd, dnr
KS 19/00150
Beslutsunderlag
Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd
Ärendet
Region och kommuner står för stora digitala utmaningar. I Vision 2025 som
regeringen tillsammans med SKL tagit fram är målet att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Behovet av nya innovativa lösningar och testmöjligheter i verkliga förhållanden är
därför omfattande. Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar med allt
fler äldre samt stora svårigheter att rekrytera och kompetensutveckla medarbetarna.
Nya arbetssätt kopplade till välfärdsteknologi kan förskjuta behovet av insatser och
möjliggöra kvarboende i ordinär boende, ökad självständighet och delaktighet.
En testbädd är en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett
utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under
utvecklingsfasen. Testbädden ger möjligheter att testa och demonstrera nya
lösningar och prototyper, genom ett nära samarbete med användare.
Syftet med testbädden är att i samverkan stödja utveckling av lösningar och
innovationer som bidrar till äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet,
självständighet och delaktighet.
Den Vinnovafinansierade (2013-2017)Testbädden Smarta äldre, numera Testbädd
äldre och funktionsnedsatta, drivs operativt av Alfred Nobel Science park
tillsammans med Örebro kommun. Region Örebro län är med och finansierar
koordinatorstjänst på Science park. Arbetssätt och lärdomar från testbädden
kommer att ligga till grund för en regional testbädd i samverkan. Då testbädden
permanentades 2017 tillkom ett uppdrag att involvera övriga kommuner i
testbädden. Detta är ett omfattande och komplext arbete då förutsättningarna i
länets kommuner varierar både storleksmässigt, organisatoriskt, resursmässigt,
kompetensmässigt och kulturellt. Ett första steg för detta är att kartlägga
kommunernas förutsättningar via en förstudie samt arbeta fram en struktur för
organisation och uppstart.
Ekonomi
Region Örebro län beviljar medel till projekt som på olika sätt bidrar till att nå
målen i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Projektmedel kan uppgå till
högst 50 % av projektets bokförda kostnader.

På socialchefsträffen Örebro län fattades beslut om att gå vidare med förstudie
till utökad testbädd samt att ansökan om regionala tillväxtmedel 1:1.
Justerandes sign
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Budgeterad totalkostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor, där hälften
föreslås finansieras genom 1:1 medel. Återstående belopp på 350 000 kronor
förslås finanserias enligt nedanstående fördelning.

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Andel utifrån Kostnad
befolkning
3,83%
13 405
3,26%
11 410
5,31%
18 585
2,42%
8 470
10,35%
36 225
7,23%
25 305
1,94%
6 790
2,59%
9 065
8,05%
28 175
1,70%
5 950
3,62%
12 670
49,72%
174 020

Örebro kommun är redan med i testbädden genom sitt årliga anslag som
finansierar drift och utveckling av testbädd och är därmed inte beredd att gå
in med särskilt anslag för en förstudie om utökad testbädd till övriga
kommuner. Kumla kommun har meddelat att de inte kommer att delta i
förstudien. De delar av finansiering som inte kommer till stånd med tanke
på att alla kommuner inte medverkar svarar Välfärd och folkhälsa för.
Enligt fördelningen ovan framgår att kommunernas kostnad under
projektperioden 2019-2020 skulle bli 8 470 kronor som förvaltningen
förslår ska finanserias via kommunstyrelsens strategimedel år 2019-2020.
Folkhälsa

Förstudien ligger i linje med Agenda 2030:s mål kring Hälsa och
välbefinnande. Att erbjuda och arbeta för en jämlik vård och omsorg är
centralt för kommunerna som är med i en testbädd.
Miljö

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

Testbädden stödjer utvecklingen av lösningar och innovationer som bidrar till
äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, självständighet och
delaktighet. Ytterligare en indirekt målgrupp är företagen/näringslivet.
Justerandes sign
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Samverkan

Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med
kommunstyrelsens strategimedel under 2019 2020 enligt ansökan.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om kommunstyrelsens strategimedel, vilket
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Tobias Nygren (C) yrkar bifall.
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall samt ställer fråga om ekonomiskt utfall
vilket besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med
kommunstyrelsens strategimedel under 2019-2020 enligt ansökan.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V)
bifall till välfärdsutskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med
kommunstyrelsens strategimedel under 2019-2020 enligt ansökan.

Exp till
Ingrid Holmgren
Jessica Jansson
Justerandes sign
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§ 165

Ansökan om projektmedel för Informationscenter,
dnr KS 19/00153
Beslutsunderlag
Ansökan 2019 - § 37 medel, daterad 2019-04-29
Ärendet
Hällefors kommun är en kommun som tagit emot en hög grad nyanlända de
senare åren. Andelen asylsökande och andelen kommunplacerade flyktingar
med uppehållstillstånd har varit högt under en längre tid, trots låga andelstal
rörande anvisningar. Uppgifter i Kolada visar bland annat att andelen utrikes
födda invånare 18-64 år med en vistelsetid på 0-5 år efter uppehållstillstånd
fortsätter att öka i kommunen vilket inte är fallet i övriga riket.
Utvecklingen på Arbetsförmedlingen (AF) under 2019 innebär ett stopp på
anvisningar av extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1
januari 2019, vilket är en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade
2018. AF fortsätter utvecklingen av digitala tjänster, hälften av kontoren
stänger och en tredjedel av personalen har varslats om uppsägningar. Arbetet
med att få en ny organisation på plats bedöms klart tidigast den 1 juli 2019.
Digitaliseringsprocessen (framtidsresan) hos AF bedöms vara helt klar 2021.
AF stänger kontoret i Hällefors, Försäkringskassan har stängt lokalkontoret
sedan länge och fler medborgare hänvisas till kontakt med myndigheter via
digitala tjänster. Detta är ofta utmanande för nyanlända, som ofta är utan
kunskap om myndigheternas funktion och har svårigheter att tillgodogöra sig
digital service och skriftlig information. Nyanlända saknar i regel körkort och
bil varför också de otillfredsställande bussförbindelserna utgör att hinder att
kontakta AF:s servicecenter direkt.
Ekonomi

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för
verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta
bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna (s.k. § 37
medel). Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen
prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika
aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.
Kommunen har, i samverkan med studieförbundet Bilda Svealand, ansökt
om medel för att bemanna en särskild flerspråkig funktion i kommunen
som erbjuder enklare information, råd och stöd i kontakten med AF och
andra myndigheter. För verksamhetsåret 2019 är det sökt 216 tkr samt för
år 2020 är det sökt 634 tkr. Kommunen är inte medfinansiär utan projektet
finansieras helt genom sökta medel.
Justerandes sign
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Projektet är planerat att genomföras perioden oktober 2019 till och med
december 2020. Projektets genomförande är avhängigt om Länsstyrelsen i
Örebro beviljar medel för genomförande. Om sökta medel inte beviljas
kommer inte projektet att genomföras.
Folkhälsa

Förvaltningen bedömer att en särskild informationsfunktion skapar
förutsättningar för att minska arbetslösheten och underlätta en etablering
vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Miljö

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

Att som nyanländ få vägledning och utbildning för att på bästa sätt kunna
ta del av samhällets insatser och utbud bidrar till en bättre integration.
Samverkan

Information och samverkan har inte skett i ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för
att genomföra insatsen Infocenter i kommunen.

-

Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel
till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren
Ordförande Johan Stolpen ställer fråga om vad som sker om inte alla ansökta
medel beviljas, vilket besvaras av Socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall och ställer fråga om vad som sker efter
2020, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående vad som gör att nyanlända söker sig
till Hällefors, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och skolchef
Tina Lanefjord.
Justerandes sign
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för
att genomföra insatsen Infocenter i kommunen.

-

Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel
till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för att
genomföra insatsen Infocenter i kommunen.
Att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel till insatsen
beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

Exp till
Ingrid Holmgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

28(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2019-06-18

§ 166

Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Nya inventarier till ny förskola, daterad 2019-05-27
Ärendet
I samband med en eventuell investering i ny förskola vid Lärkan uppstår
behov av inköp av nya inventarier för verksamheten. Det handlar om soffor,
bord och stolar, anslagstavlor, gardiner, inredning till personalrum och dylikt.
Skicket på inventarierna i de befintliga förskolorna Masken och Bananen är
generellt sett mycket undermåligt och en majoritet av dessa inventarier bör
därför inte flyttas med till en ny förskola.
Ekonomi

Den totala summan för inköp av inventarier beräknas till omkring 1 550
tkr. Dock är endast omkring 1 000 tkr att anse som investering. Denna
investeringsutgift skrivs av under tio år och generar en årlig
avskrivningskostnad om 115 tkr.
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
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ekonomichef Jessica
Jansson. En bilaga med reviderad ekonomisk kalkyl avseende avskrivningar
läggs på bordet.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående uträkning av kostnader, vilket
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Justerandes sign
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Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att tjänsteskrivelsen under rubriken
ekonomi revideras i enlighet med bilagan från ekonomichef Jessica Jansson,
vilket bifalls.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut med tillägg av bilaga från ekonomichef Jessica Jansson
vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson
(M) fråga gällande befintliga inventarier vilken besvaras av Johan Stolpen
(V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola.

Exp till
Tina Lanefjord
Helen Hansson
Jessica Jansson
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§ 167

Deltagande i projekt Familjekompis, dnr KS 19/00152
Beslutsunderlag
Intyg samverkanspart - § 37a medel
Ärendet
Projekt Familjekompis bygger på att para ihop etablerade svenska familjer
med asylsökande, nyanlända eller nysvenska familjer genom att familjerna
träffas minst tre gånger, en gång vid en arrangerad gemensam träff och två
gånger där familjerna själva kommer överens om hur och var de ska träffas.
Integration och inkludering börjar i våra vardagsrum, det sker inte genom
politiska utspel eller lagstiftning. Som samhälle måste vi ta ett gemensamt
ansvar för att alla individer ska bli delaktiga och integrerade i samhället och
på arbetsmarknaden.
Karlskoga kommun, Hällefors kommun och Lindesberg kommun står alla
inför en utmaning med ett högt antal nyanlända familjer, där många saknar
kontakter med etablerade svenskar. Många står långt från arbetsmarknaden
och saknar de nätverk som kan vara vägen till ett jobb. Det finns flera initiativ
som syftar till skapa möten mellan nysvenskar och etablerade svenskar, men
inga som riktar sig till hela familjer.
Syftet med projektet är att:
1. Skapa former och förutsättningar för vänskapsrelationer mellan nysvenska
och etablerade svenska familjer
2. Bidra till ökad integration på arbetsmarknaden för nysvenskar genom att
skapa ett socialt nätverk med kontakter och rådgivning
Karlskoga kommun är projektägare, söker medel och redovisar projektet.
Studieförbundet Bilda Svealand rekryterar och anställer projektledare som
ansvarar för att driva projektet i respektive kommun. Hällefors kommun deltar
i styrgrupp och som samverkanspart då viss verksamhet kommer att bedrivas i
kommunen med projektet som utgångspunkt.
Lindesberg kommun finns också med i styrgruppen.
Målet är att minst 80 familjer (40 etablerade svenska och 40 nysvenska) ska
ha matchats under projektets gång. Det innebär ca 26 deltagande familjer per
kommun.
Ekonomi

Karlskoga kommun står som huvudman för projektet och hanterar
projektets ekonomiska aspekter. Hällefors kommun är inte medfinansiär
utan deltar enbart som samverkanspart och i styrgrupp för projektet.
Folkhälsa
Justerandes sign
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Tidigare erfarenheter visar på att en avgörande faktor för barns integration i
samhället är att föräldrarna aktivt engagerar sig för att skapa möjligheter till
integration för sig själva och sin familj. Projektet bedöms bidra till en ökad
folkhälsa genom att främja integration i kommunen.
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
Samverkan

Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen.
Förvaltningens förslag till beslut
- tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att
medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) påminner om genusperspektivet som en viktig del av
integration och etablering, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och
ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att en protokollsanteckning görs med
ordalydelsen att det finns många olika former av familjer som också utgör en
viktig del av integration och etablering, vilket godkänns.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att
medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att medel
till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

Exp till
Daniel Åhnberg
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§ 168

Utskottsinitiativ för fortsatt förebyggande samarbete
med polisen, dnr KS 19/00164
Ulrika Jonsson (M) presenterar sitt förslag till utskottsinitiativ:
Med anledning av att nuvarande skolpolis, med sin ovärderliga kunskap om
skolmiljön, gått vidare till nya arbetsuppgifter, vill vi i Moderaterna att
diskussionen tas med Polisen om fortsatt samarbete för att förebygga och
trygga elevernas skolmiljö. Vi tycker det är av stor vikt att det finns en synlig
polis på plats som elever och personal kan vända sig till när behov uppstår.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör Ulrika Jonsson (M)
för sitt förslag till utskottsinitiativ.
En kort diskussion hålls där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar diskussionen och förklarar att ett
beslut behöver formuleras.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår följande beslutsformulering: att uppdra
till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med polisen för att
få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra
medborgarlöften.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslutsformulering, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Uppdra till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med
polisen för att få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra
medborgarlöften.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att det i beslutet ska framgå att det är BRÅ som har uppdraget att
föra dialog med polisen.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.

Justerandes sign
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag med det egna yrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till Brottsförebyggande rådet, BRÅ, att föra en dialog med polisen för
att få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra
medborgarlöften.

Exp till
BRÅ

Justerandes sign
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§ 169

Övrigt, dnr KS 19/00036
Tobias Nygren (C) yttrar sig angående att simskola borde lyftas till
kommunstyrelsen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående simskola i
kommunstyrelsens åtgärdsplan, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
--Ordförande Johan Stolpen föreslår välfärdsutskottet besluta att lyfta till
kommunstyrelsen ett förslag om att utreda möjligheterna för att anordna
frivillig simskola för barn och unga i Hällefors kommun under sommaren
2019, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Utreda möjligheter för att anordna frivillig simskola för barn och unga i
Hällefors kommun under sommaren 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V) på 5
minuters ajournering vilket bifalls. Därefter återupptas förhandlingarna.
Johan Stolpen (V) yrkar att kommunförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda
möjligheten till sommarsimskola under 2020.
Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V), ansluter till Johan Stolpens (V)
yrkande.
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till välfärdsutskottets förslag med
tilläggen att simskola ska erbjudas i augusti 2019 och finansieras med
kommunstyrelsens strategimedel.
Cecilia Albertsson (M) ansluter till Vivianne Petterssons (M) yrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande strategimedel vilken
besvaras av Johan Stolpen (V).
Margeurite Wase och Tobias Nygren, båda (C), yttrar sig utan att yrka.

Justerandes sign
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer välfärdsutskottets förslag med
Vivianne Petterssons (M) tillägg mot Johan Stolpens (V) yrkande och finner
att Johan Stolpens (V) förslag vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till
sommarsimskola under 2020.

Mot beslutet reserverar sig Vivianne Pettersson (M), Fredrik Dahlberg (SD),
Cecilia Albertsson (M), Tobias Nygren (C) och Margeurite Wase (C) till
förmån för välfärdsutskottets förslag med Vivianne Petterssons (M) tillägg.

Exp till
Kicki Johansson

Justerandes sign
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§ 170

Månadsrapport Kommunstyrelsen maj 2019, dnr KS
19/00029
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 67
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 46
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 105
Driftprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-06-14
Investeringsprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-06-14
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-06-03
Reviderad intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-06-14
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen t o m maj månad för verksamhetsåret 2019 avseende drift
och investering.
Ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 17,2 miljoner kronor
mer än fastställd budgetram, vilket innebär att prognosen försämrats med
0,2 miljoner kronor sedan april månad. Orsaken till försämringen är att
kommunens kostnader för färdtjänst beräknas kosta mer än budgeterat och
beror på att antalet arbetsresor ökat kraftigt samt att Region Örebro län
förhandlat fram ett nytt trafikavtal. Regionen beräknar att kommunens
färdtjänstkostnader ökar med 53 procent i jämförelse med år 2018.
Kostnadsökningen minskas dock med minskade kostnader för
interkommunal eleversättning till andra kommuner för gymnasieelever som
beräknas bli 0,5 miljoner kronor lägre då fler elever än budgeterat väljer att
studera i kommunens egna gymnasieskola. Prognosen förutsätter att
beslutade interna åtgärdsplanen 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 14,0 miljoner kronor.
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. Dessutom finns det en viss osäkerhet i de
riktade statsbidrag som kommunen erhållit i och med att verksamheternas
Justerandes sign
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behov förändras under verksamhetsåret. 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 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. Det innebär att
förvaltningen måste arbeta fram ytterligare åtgärder som ger ekonomisk
effekt under år 2019 då utrymmet som helt saknas uppgår till 5,0 miljoner
kronor.
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under
verksamhetsåret 2019 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på
totalt 29,3 miljoner kronor inte kommer att inrymmas. Investeringsutgifterna för ventilationen i Grythyttans skola beräknas kosta 1,0 miljoner
kronor mer än budgeterat och beror på utfallet av gjord upphandling. Den
ökade utgiften inryms inom kommunens likvida medel och ökade
driftkostnaden som utgiften innebär inryms inom fastighetsförvaltningens
budgetram.
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år
2019.
Förvaltningen presenterade ett förslag på reviderad intern åtgärdsplan för
kommunstyrelsen med anledningen av prognostiserade underskottet
innevarande år på kommunstyrelsens sammanträde 22 maj, vilket inte
beslutades om. I revideringen framgår vilka åtgärder som är eller kommer
att verkställas, vilka åtgärder inte kommer att kunna genomföras, vilka
åtgärder som pågår samt vilka belopp som är ändrade i planen. Slutligen
har förvaltningen lagt till åtta ytterligare förslag på åtgärder som
kommunstyrelsen har att ta ställning till. Av dessa förslagna åtgärder
innebär de flesta ytterligare utredningsuppdrag för förvaltningen.
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.
Justerandes sign
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Medborgarperspektiv

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

Förslag till reviderad intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen med
anledning av helårsprognos 2019 antas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om möjligheten till utskick av månadsrapporten i förväg vilken
besvaras av kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy
Henningsson.
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till reviderad intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen med anledning
av helårsprognos 2019 antas.

Exp till
Tommy Henningsson
Jessica Jansson
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§ 171

Valärenden
Inga val att behandla.

Justerandes sign
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§ 172

Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder
och bolag, dnr KS 19/00033
Vivianne Pettersson (M) ger en kort information om taxor. Kommunchef
Tommy Henningsson kompletterar.
Katja Ollila (V) ger en kort återrapport från BRT, där vikariesituationen inför
sommaren är ett problem, inte minst då det gäller deltidsbrandmän. Katja
Ollila informerar också kort om kommande styrelseutbildning för BoAB:s
nyvalda styrelse.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Justerandes sign
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§ 173

Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Inga remisser att föredra.

Justerandes sign
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§ 174

Redogörelse satsning Citybaneavtalet, dnr KS 19/00126
Informationsunderlag
Region Örebro läns rapport ”Kompletterande uppdragsavtal till
Citybaneavtalet”, daterad 2017-12-22
KS 2018-10-23 § 208
Ärendet
Den så kallade ”getingmidjan” där det endast fanns två spår genom
Stockholms centrala delar, hämmade enligt utredningen som Trafikverket
gjorde, utvecklingen av all tågtrafik. Citybanan frigör kapacitet och skulle
möjliggöra ett utbyggt regionaltågsystem i Stockholm- Mälardalen. Samtidigt
skapas möjligheten att tillgodose efterfrågan på godstrafik i regionen. Bygget
av utökad spårkapacitet pågick mellan 2007-2017 och kostade totalt 17
miljarder kronor.
I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av citybanan. Avtalet
innebar att kommuner och landsting i östra Mellansverige bidrog till
Citybanans utbyggnad om totalt 2 miljarder kronor. I Örebro län var
Länstrafiken Örebro AB part i avtalet. Örebro kommun och landstinget
Örebro bidrog till utbyggnaden av citybanan med totalt 185 miljoner kronor.
Avtalet innebar också att övriga kommuner i länet bidrog med 53,3 miljoner
kronor för utvecklingsinsatser av den länsgemensamma kollektivtrafiken i
Örebro län.
I samband med kommunens delårsrapport 2018 gav kommunstyrelsen
förvaltningen i uppdrag att redogöra för vad satsningen på infrastrukturen har
gett Hällefors kommun utifrån Citybaneavtalet. I underlag till beslut
framkommer det även att en anledning till kommunsamverkan var att
kommunens medborgare skulle få så kort restid som möjligt till Stockholm.
Utöver att redogöra för vad medfinanseringen av Citybaneavtalet gett
kommunen önskades också svar på vad som händer efter att finanseringen
avslutades 2017.
Kommunförvaltningen har tagit del av en rapport som region Örebro län
genomfört som en uppföljning av det kompletterande avtal som skrevs i
samband med Citybaneavtalet. Rapporten beskriver bakgrunden och
förutsättningar för avtalet samt gör en grundlig genomgång av ansökta samt
beviljade åtgärder. Hällefors kommun har via det kompetterande avtalet
beviljats medfinansiering för resecentrumet i Hällefors, under såväl 2015 som
2016. Till det kommer regiongemensamma insatser som exempelvis
bussprioritering vid trafiksignaler.
Utfallet av citybaneprojektet är svårt att analysera. Enligt trafikberäkningen
som Trafikverket genomfört före åtgärden och efter så är det svårt att se de
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vinster som man beräknat få. Det kan bero på en felbedömning men även att
åtgärden lösgjorde mer trafik än beräknat.
Utfallet i länet blev bra då många åtgärder genomfördes för att göra
kollektivtrafikresandet mera attraktivt. Tyvärr så var det bara enstaka åtgärder
som gav kortare restider inom länet. Projektet avslutades 2017.
Ekonomi

För Hällefors kommun har citybaneavtalet inneburit en kostnad på 3,1
miljoner kronor. Samtidigt möjliggjorde Citybaneavtalet även för
Hällefors kommun att söka medel för finansiering då resecentrumet
byggdes 2015-2016. Resecentrum kostade Hällefors kommun totalt 5
miljoner kronor och medel beviljades ur citybaneavtalet på 2,4 miljoner
kronor. Till det kommer att kommunen fått del av regiongemensamma
åtgärder.
Folkhälsa

Ett ökat resande med kollektivtrafik har på sikt en bra inverkan på
folkhälsan. Många åtgärder gav bättre förutsättningar för att resa kollektivt.
Miljö

Ur miljöperspektivet så är ett förstärt kollektivt resande bra. Ett ökat
kollektivt resande ger ett mindre avtryck på miljön.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat.
Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor kring vandalisering av resecentrum,
vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande
Annalena Järnberg (S), Katja Ollila (V), Bella-Maria Kronman (V) och Alf
Wikström (V).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 175

Delgivningsärenden
A) BRT: Protokoll 2019-05-20
B) Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Uppföljning av
tidigare revisionsgranskningar; granskning av efterlevnad av NISdirektivet
C) Migrationsverket: Information om tillfälligt stöd till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande mfl.
D) Föreningen Finnstigen: Årsmötesprotokoll
E) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2019-05-15
F) Polisen: Tillståndsbevis Lions för vårmarknad; tillståndsbevis
Kristdemokraterna för politisk verksamhet i samband med EU-valet
G) Nora kommun: Protokollsutdrag KF 2019-05-08 § 48,
Vattenförsörjningsplan
H) Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom gällande avgift för livsmedelskontroll
Bredsjö Mjölkfår
I) SKL: Sammanträdesplan 2020
J) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Investeringsuppföljning tom
2019-03-31; driftuppföljning tom 2019-03-31
K) Länsstyrelsen Örebro län: Tillstånd att renovera vägmärken i Örebro län

Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 176

Delegeringsbeslut, dnr KS 19/00035
A) Områdeschef Päivi Saxin: enligt bilagor daterade 2019-05-16 och 201906-03

Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 177

Lönerevision för kommunchef, dnr KS 19/00191
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring löneprocessen för
kommunchef och yrkar efter den informationen på att kommunchef Tommy
Henningsson ska få ett lönepåslag om 2 %.
Katja Ollila (V) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Tobias Nygren (C), Ritha Sörling (V) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på det egna
yrkandet vilket vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Tommy Henningssons får ett lönepåslag om 2 %.

Exp till
Ann Karlsson
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