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Beslutande
Annalena Järnberg
Johan Stolpen, ej § 106
Robert Örtlund
Fredrik Dahlberg
Allan Myrtenkvist, ej § 106
Lars-Göran Zetterlund
Katja Ollila
Vivianne Pettersson
Susanne Grundström, ordf.
Tina Pirttijärvi
Ritha Sörling
Håkan Bergström
Maria Jansson Andersson
Per Karlsson, ej § 107
Margurite Vase
Uta Riedel
Maja Loiske
Magnus Hermansson
Ulrika Jonsson
Peter Ström
Inger Palm
Fatema Hamdoun
Tobias Nygren
Jacob Neerings
Gabriella Rönn Larsson §§
105Birgitta Granqvist
Elisabeth Rådström Paavonen
Daniel Hagsten
Christina Kuurne
Saskia van der Zanden
Wilhelm Tham

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
V
M
SD
S
C
V
M
S
SD
V
S
GL
M
C
S
V
SD
M
S
V
S
C
M
SD
V
S
M
S
V
GL

---

Christer Olken (S)

Laila Palm (S)
Madelene Jönsson (SD)
Morteza Naderi (S)
--Cecilia Albertsson (M)
Johnny Dahlberg (SD) §§ 79104
Gunilla Josefsson
Curt Nilsson (S)
--Kerstin Skogdalen (S)
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Ärenden under beredningstid
Johannes Glans, handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen,
informerar kring aktuella förändringar i tobakslagen. Förändringarna
föranleder två av ärendena på dagordningen idag. De förändringar detta
innebär i tillsynen kan antingen finansieras genom taxor eller via
skattekollektivet.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande tidsåtgången för inspektionen vilken
besvaras av Johannes Glans.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande möjligheten att arbeta med en
annan fördelningsnyckel vilken delvis besvaras av Johannes Glans.
Christer Olken (S) ställer fråga gällande e-handel med tobak vilken besvaras
av Johannes Glans.
Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att ställa fråga.
--IT-chef Lars Örtlund föredrar med anledning av att det traditionella
kopparnätet för teletrafik nu håller på att avvecklas av leverantörerna.
Konstaterar att även om fiberutbyggnaden i kommunen är omfattande,
kommer alltid någon abonnent att hamna utanför operatörernas prioriteringar.
Totalt sett är fibertäckningen i kommunen för privatpersoner ca 88 %, med
något högre i tätort och något lägre i glesbygd. Täckningsgraden för företag är
något lägre än för privatpersoner. De områden som återstår att täcka in är så
små att operatörerna inte är så intresserade och en anslutning blir dyr för den
enskilde.
Betonar att kommunens roll främst är som dörröppnare, men också som aktör
i att söka olika typer av bidrag för utbyggnad, exempelvis länsstyrelsens 1:1medel. Kommunen är också offensiv med att lägga tomslang i samband med
annan grävning för att underlätta operatörers utbyggnad. Just nu pågår också
ett projekt för trådlöst bredband där kommunen har ambitionen att bli utvald
som deltagare.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande risker med strålning från 5Gmaster vilken delvis besvaras av IT-chef Lars Örtlund.

Justerandes sign
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§ 79

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde enligt följande:
Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och
ersättare 2019-05-31.
Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens digitala anslagstavla 201906-03.
Med detta godkänns kallelsen.

Justerandes sign
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§ 80

Fastställande av dagordning
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att ett beslutsärende gällande
partistöd ska läggas till.
Ordförande informerar också om tillfälliga beredningar som annonserats på
kallelsen. Val av dessa avses att genomföras vid sammanträdet i september.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande uppdrag och tidramar för
beredningarna vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande fördelningen av
ordförandeposter i beredningarna vilken lämnas obesvarad.
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen.
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§ 81

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

Justerandes sign
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§ 82

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-06-11

§ 83

Magnus Hermanssons (SD) avsägelse av uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen, dnr KS 19/00170
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-11.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Magnus Hermansson
HR-enheten
KS
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 84

Godkännande av Thomas Lönns (S) avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och
ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott, dnr KS
19/00169
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-10.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Thomas Lönn
HR-enheten
KS
AU
Laila Sandberg
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§ 85

Godkännande av Annalena Järnbergs (S) avsägelse av
uppdraget som ledamot i Region Örebro läns specifika
samverkansråd för folkhälsa, dnr KS 19/00163
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-03.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Annalena Järnberg
HR-enheten
Region Örebro län
Laila Sandberg
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§ 86

Daniel Hagstens (M) avsägelse av uppdraget som
ersättare i ekonomiberedningen, dnr KS 19/00160
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-02.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Daniel Hagsten
HR-enheten
Jessica Jansson
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 87

Susanne Grundströms (S) avsägelse av uppdraget som
ombud i SOFINTs medlemsråd, dnr KS 19/00165
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-05
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Susanne Grundström
SOFINT
HR-enheten
Laila Sandberg
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§ 88

Vivianne Petterssons (M) avsägelse av uppdraget som
ledamot i ekonomiberedningen, dnr KS 19/00162
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-03.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Vivianne Pettersson
HR-enheten
Jessica Jansson
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 89

Birgitta Granqvists (V) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige, dnr KS 19/0068
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-06-10.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Birgitta Granqvist
HR-enheten
Länsstyrelsen
Laila Sandberg
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§ 90

Katja Ollilas (V) avsägelse av uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning, dnr KS 19/00154
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-05-21.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Katja Ollila
HR-enheten
Valberedningen
Laila Sandberg
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§ 91

Terje Fröhlichs (S) avsägelse av uppdraget som
ersättare i styrelsen för SOFINT, dnr KS 19/00144
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-05-14
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Exp till
Terje Fröhlich
HR-enheten
SOFINT
Laila Sandberg
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§ 92

Val av revisor i SOFINT, dnr KS 19/00172
Valberedningens förslag

Erik Andersson (-), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Erik Andersson (-), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors

Exp till
Erik Andersson
SOFINT
HR-enheten
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 93

Val av ersättare i styrelsen för SOFINT efter Terje
Fröhlich (S), dnr KS 19/00144
Valberedningens förslag

Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors.

Exp till
Susanne Grundström
HR-enheten
SOFINT
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 94

Val av ny vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning efter Birgitta Granqvist (V), dnr KS
19/00155
Valberedningens förslag

Katja Ollila (V), Hedgårdarna 4, 712 93 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Katja Ollila (V), Hedgårdarna 4, 712 93 Hällefors.

Exp till
Katja Ollila
HR-enheten
Valberedningen
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 95

Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
efter Katja Ollila (V), dnr KS 19/00154
Valberedningens förslag

Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors.

Exp till
Maja Loiske
HR-enheten
Valberedningen
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 96

Val av ny ledamot i ekonomiberedningen efter Vivianne
Pettersson (M), dnr KS 19/00162
Valberedningens förslag

Per Karlsson (M), Släggvägen 7, 712 31 Hällefors.
Kommunfullmäktiges beslut
Per Karlsson (M), Släggvägen 7, 712 31 Hällefors.

Exp till
Per Karlsson
HR-enheten
Jessica Jansson
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 97

Val av ny ersättare i ekonomiberedningen efter Daniel
Hagsten (M), dnr KS 19/00160
Valberedningens förslag

Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan.
Kommunfullmäktiges beslut
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan.

Exp till
Ulrika Jonsson
HR-enheten
Jessica Jansson
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 98

Val av ny ledamot i Örebro läns specifika
samverkansråd för folkhälsa efter Annalena Järnberg
(S), dnr KS 19/00163
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.

Exp till
Region Örebro län
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§ 99

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas
Lönn (S), dnr KS 19/00169
Valberedningens förslag

Vakant.
Kommunfullmäktiges beslut
Vakant.
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§ 100

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Magnus
Hermansson (SD), dnr KS 19/00170
Valberedningens förslag

Madelene Jönsson (SD), Nygatan 7, 712 60 Grythyttan.
Kommunfullmäktiges beslut
Madelene Jönsson (SD), Nygatan 7, 712 60 Grythyttan.

Exp till
Madelene Jönsson
HR-enheten
Laila Sandberg

Justerandes sign
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§ 101

Medborgarförslag om lekpark i grönområdet Violen, dnr
KS 19/00158
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2019-05-28.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen

Exp till
KS
Förslagsställaren

Justerandes sign
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§ 102

Tobias Nygrens (C) motion om hållbarget och biologiskt
mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 19/00173
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-05-22.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 103

Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors till
27 augusti: nationell dag för civilkurage och
medmänsklighet, dnr KS 19/00174
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-05-22.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 104

Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl
i kommunens offentliga utemiljöer, dnr KS 19/00175
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-05-22.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 105

Strategisk planering för Hällefors kommun år 2020-2024
och budget för år 2020, dnr KS 19/00157
Beslutsunderlag
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:18, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2019
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:21, budgetförutsättningar för
åren 2019-2022
Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2020-2024 och
budget för år 2020
Ärendet
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år
sammanställt ett förslag till ekonomisk budget för åren 2020 till 2024
innehållande en budget för verksamhetsåret 2020.
Ekonomiberedningen diskuterar varför myndighetsnämndens inte har ett
ekonomiskt ansvar för de beslut som de tar. Idag är det kommunstyrelsen som
får de ta ekonomiska konsekvenserna av vad nämnden beslutar.
Ekonomiberedningen upplever att de erhållit mycket information om de
kommunala verksamheternas situation och förutsättningar utifrån ett
verksamhetsperspektiv, vilket beredning anser är bra. Under dialogerna har
det varit ett fokus på kommande verksamhetsår och verksamheterna har
presenterat ekonomomiska underlag som möjliggör för politikerna att kunna
prioritera i budgetarbetet inför år 2020 men inte så stor utsträckning för åren
2021-2024. Vissa verksamhetsområden har dock varit mindre bra på att
presentera behov och dess ekonomiska delar samt konsekvenser om behoven
inte tillgodoses, vilket försvårar arbetet för politikerna att prioritera allas
behov utifrån de ekonomiska ramar som ska bestämmas. Det är nu på
budgetdialogen som respektive budgetansvarig ska beskriva sina behov och
konsekvenser av om medel för behov inte erhålls.
Beredningen saknar fortfarande mer information om utveckling av
verksamheten – mer strategi. I chefsrollen ligger omvärldsbevakning och det
är viktigt att tänka nytt.
Ett område som beredning anser vara viktigt är att säkra kommunens framtida
kompetensförsörjning som beredningen anser vara en stor utmaning och något
som alla verksamheter mer eller mindre framfört i dialogen. Förvaltningen har
sedan tidigare i uppdrag att arbeta fram ett förslag på kompetensförsörjningsplan. Åtgärder för att komma tillrätta med den ökade korta sjukfrånvaron är
något som beredningen ser är viktigt för att få ner kostnaderna men främst
Justerandes sign
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vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. De anställda ska ha en
arbetssituation som minimerar sjukfrånvaron och det måste vara ett
förebyggande arbete för att skapa en attraktiv arbetsgivare.
Ekonomiberedningen anser att mallen för investeringsäskandet bör användas
av alla budgetansvariga vid investeringsbehov för att kunna påvisa eventuella
konsekvenser på kommande års driftkostnader enligt kommunens riktlinjer
för investeringar.
Beredningen vill fortfarande att utredningen som förvaltningen erhållit
tidigare gällande kvaliteten på de grönytor som kommunen har presenteras för
politiken för att kunna prioritera kvaliteten.
Under beredningen sammanfattas att fokus ska vara effektivisering och/eller
kvalitetsförbättringar i samtliga verksamheter. Allt annat är inget som kan
läggas fokus på. Rehabiliteringsåtgärder är beredningen överens om att det
bromsar en framtida kostnadsutveckling. Slutligen konstaterar beredningen att
det kommer att krävas långsiktiga beslut gällande exempelvis reducering av
antalet lokalytor.
Beredningen diskuterar om det finns ett behov av att införa ytterligare
ekonomiberedning under höstprocessen för att kunna diskutera fördelning av
kommunstyrelsens beslutade budgetram per verksamhetsområde.
Beredningen anser att det är viktigt att förvaltningen redovisar
konsekvensanalyser av presenterade beslutsförslag och det är något som
förvaltningen måste bli bättre på.
Dialogerna har inte varit representerade av Sverigedemokraterna under de tre
dagar som budgetdialogera har genomförts av ekonomiberedningen.
Ekonomi

Förslaget till årsresultat för år 2020 är 8 990 tkr. Förvaltningen beräknar att
kommunen erhåller 449 483 tkr i skatter och generella statsbidrag för
verksamhetsåret 2020 och är en minskning med 0,60,9 procent i förhållande
till innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2020 är att
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 436 493 tkr, och är en minskning
med 0,6 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
förslaget till driftbudget för 2020 är -4 000 tkr och hänger ihop med dels att
kommunens låneskuld minskat samt fortsatt låga räntor.
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I budgetförslaget ingår det extra riktade generella statsbidraget, det s k
välfärdsmiljoner, som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med
hänsyn till antal asylsökande och nyanlända med 6,4 miljoner kronor för år
2020. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga
fördelningen inför 2020. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i
anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt
statsbidrag. I förhållande till föregående år är bidraget minskat med 39,6
procent i förhållande till innevarande år.
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 21 000 tkr för år 2020. Förslaget
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,8 procent.
Folkhälsa

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

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

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

Justerandes sign

1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
434 077
Myndighetsnämnd
265
Totalt
436 493

2

Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000

3

Finansiella resultatmål för år 2020 fastställs.

4

Under år 2020 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 8 990 000 kronor.

5

Under år 2020 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 14,1 miljoner kronor.
Utdragsbestyrkande
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande
Johan Stolpen att en ny vision för Hällefors kommun ska antas senast i
samband med att Strategisk planering beslutas 2020. Fullmäktiges ledamöter
och delar av allmänheten ska involveras i processen att ta fram förslaget till
vision, samt att sista meningen i verksamhetsidén ersätts med meningarna:
En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är
en överordnad målsättning. Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.
Lars-Göran Zetterlund (C) redogör för budgetförslag från (C), (M) och (GL)
samt yrkar att det ska bifallas.
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren (C) yrkar
bifall till Lars-Göran Zetterlunds (C) förslag.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Johan
Stolpens (V) yrkande.
Fredrik Dahlberg (SD) informerar om att (SD) presenterar sitt budgetförslag
vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer förvaltningens förslag med det egna
yrkandet mot Lars-Göran Zetterlunds (C) yrkande och finner att
förvaltningens förslag med tillägg vinner bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
434 077
Myndighetsnämnd
265
Totalt
436 493

2

Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000

3 Finansiella resultatmål för år 2020 fastställs.
4

Justerandes sign

Under år 2020 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 8 990 000 kronor.
Utdragsbestyrkande
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5

Under år 2020 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 14,1 miljoner kronor.

En ny vision för Hällefors kommun ska antas senast i samband med att
Strategisk planering beslutas 2020. Fullmäktiges ledamöter och delar av
allmänheten ska involveras i processen att ta fram förslaget till vision.
Sista meningen i verksamhetsidén ersätts med meningarna:
En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är
en överordnad målsättning. Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Mot beslutet reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Lars-Göran Zetterlund (C) och Tobias Nygren (C) till förmån för Lars-Göran
Zetterlunds (C) yrkande, samt Fredrik Dahlberg (SD).
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet inträder Gabriela RönnLarsson (SD) som ledamot varpå Johnny Dahlberg (SD) utgår.
Ordförande Susanne Grundström (S) inleder med att spela musik av Pugh
Rogefeldt samt att redogöra för talarordning och övriga regler kring
budgetdebatten.
Kommunfullmäktige ajourneras sedan 20 minuter varefter förhandlingarna
återupptas.
Annalena Järnberg (S) inleder dagens anföranden med att prata om de yttre
ekonomiska förutsättningarna kopplat till kommunens pågående arbeten och
projekt. Viktiga fokusområden under den tid som den strategiska planen
omfattar är delaktighet och inflytande, liksom att stärka kommunens olika
samarbeten. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Stolpen (V) betonar att ekonomi och ekologi är helt sammanbundna
med varandra och att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Strategin ska
anknyta till Agenda 2030, och arbetet med en ny vision för kommunen
kommer att inledas. I det arbetet kommer medborgardialogen att vara en
central fråga.
Ulrika Jonsson (M) noterar kommunens demografiska sammansättning med
minskande och åldrande befolkning. Efterlyser en genomlysning av
kommunens övriga verksamheter på samma sätt som gjorts inom
socialchefens ansvarsområde. Lyfter grönytor, bibliotek, närpolis och
utredning av gymnasieskolan samt yrkar bifall till Moderaternas, Centerns
Justerandes sign
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och Grythyttelistans budgetförslag som innehåller ett sänkt resultatmål till 1
% överskott.
Fredrik Dahlberg (SD) lyfter kommunens yttre förutsättningar har förändrats
till det sämre. Diskuterar kring transporternas betydelse för glesbygden och
framtiden för BB i Karlskoga.
Lars-Göran Zetterlund (C) konstaterar att budgetförslaget innebär mindre
pengar till verksamheterna än 2019. Efterlyser en genomlysning av
kommunens övriga verksamheter på samma sätt som skett inom socialchefens
ansvarsområde. Vill återkoppla till tidigare strategi att lyfta kommunen som
måltidskommun, kopplat till de gröna näringarna. Lyfter näringslivsfrågor
generellt samt yrkar bifall till Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans
budgetförslag.
Wilhelm Tham (GL) inleder med att yrka bifall till Moderaternas, Centerns
och Grythyttelistans budgetförslag. Lägger tydligt fokus på trygghets- samt
vård- och omsorgsboenden. Betonar vikten av att skapa jämlika
förutsättningar för äldre och ha samma servicenivå på boenden i hela
kommunen. Resonerar kring hemtjänstens organisation och ansluter till
tidigare framförda argument om genomlysning av kommunal verksamhet.
Med detta är anföranderundan avslutad och ordförande Susanne Grundström
(S) lämnar ordet fritt.
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Johan Stolpen (V) ger en kort redovisning av den genomlysning som gjordes
av socialchefens ansvarsområde och vad den gav vid handen.
Annalena Järnberg (S) lämnar synpunkter kring oppositionens budgetförslag.
Lars-Göran Zetterlund (C) efterlyser handling i miljö-, energi- och
klimatfrågor.
Under den fortsatta budgetdebatten yttrar sig Annalena Järnberg (S), Johan
Stolpen (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Tina
Pirttijärvi (SD), Wilhelm Tham och Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka. Flera
yttranden föranleder replikskiften.
Ordförande finner talarlistan tom och avslutar därmed budgetdebatten.
Ordförande förslår följande propositionsordning: först ställs
Sverigedemokraternas budgetförslag mot Moderaternas, Centerns och
Grythyttelistans gemensamma förslag, varefter det vinnande ställs mot
kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen godkänns.
Justerandes sign
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer Sverigedemokraternas
budgetförslag mot Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans gemensamma
förslag och finner att Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans
gemensamma förslag vinner bifall.
Därefter ställer ordförande Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans
gemensamma förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunstyrelsens förslag vinner bifall.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
434 077
Myndighetsnämnd
265
Totalt
436 493

2

Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2020 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000

3

Finansiella resultatmål för år 2020 fastställs.

4

Under år 2020 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 8 990 000 kronor.

5

Under år 2020 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 14,1 miljoner kronor.

En ny vision för Hällefors kommun ska antas senast i samband med att
Strategisk planering beslutas 2020. Fullmäktiges ledamöter och delar av
allmänheten ska involveras i processen att ta fram förslaget till vision.
Sista meningen i verksamhetsidén ersätts med meningarna:
En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är
en överordnad målsättning. Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson, Ulrika Jonsson, Vivianne
Pettersson, Per Karlsson, samtliga (M), Lars-Göran Zetterlund, Tobias
Nygren, Margeurite Wase, samtliga (C), Wilhelm Tham, Maria Jansson
Andersson, båda (GL), till förmån för gemensamt budgetförslag, samt Fredrik
Dahlberg, Tina Pirttijärvi, Madelene Jönsson och Gabriela Rönn Larsson,
samtliga SD, till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.
Justerandes sign
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Exp till
Jessica Jansson
Tommy Henningsson

Justerandes sign
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§ 106

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
Process Gata/trafik
Process Park/skog
Process Idrott/Fritidsanläggningar
Process Lokalvård
Process Återvinning
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät

gemensamt
skattefinansierat
skattefinansierat
skattefinansierat
skattefinansierat
avgiftsfinansierad
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.
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.
Justerandes sign
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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.

Medborgarperspektiv
Justerandes sign
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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 VAfonden 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
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) och Alf Wikström (V) att de inte deltar i beslutet till följd av jäv. Alf
Wikström (V) ersätts av Margeurite Wase (C).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Allan
Myrtenkvist (S) och Johan Stolpen (V) att de inte deltar i beslutet.
Tina Pirttijärvi (SD) ställer fråga gällande direktavskrivning på Gyltbos
återvinningsstation vilken lämnas obesvarad.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Exp till
Förbundet
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 107

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
miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, räddningsmaterial,
rakelutrustning samt rökskydd.
Justerandes sign
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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
utskottets intresse för det, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg
(S).
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Katja Ollila (V) att
hon inte deltar i beslutet till följd av jäv. Margeurite Wase (C) ersätter.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Per Karlsson
(M) att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunsfullmäktiges beslut
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2018 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Exp till
BRT
Jessica Jansson
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§ 108

Förslag till revidering av gemensam taxa för
markåterställningsarbeten i Lindesberg, Nora, Hällefors
och Ljusnarsbergs kommun, dnr KS 19/00131
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019-04-26 § 57
Förslag till taxa för markåterställningsarbeten i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för mottagande,
handläggning och beslut gällande grävtillstånds-och återställningsanmälan i
kommunägd mark och ansvarar för återställningsarbetet. Den som utför
grävningen i kommunägd mark får ej återställa hårdgjord yta efter eget arbete,
utan detta ombesörjs av förbundet
Taxan bygger på branschspecifika regelverket anläggnings-AMA(Teknisk
beskrivning av utförande av anläggningsarbeten). Taxan påverkas också av
vad som behöver åtgärdas efter att grävning har utförts i kommunägd mark
samt priser i avtal med upphandlad entreprenör.
Taxan måste revideras utifrån de olika index som ingår i avtalet med
entreprenörerna. Revideringen ska ske årligen, men kan även ske under
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska regleras
månadsvis. Revidering av taxan sker i samband med att nya entreprenörer för
återställande av mark görs.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram ett förslag till reviderad
taxa för markåterställningsarbete, vilket framgår i bilaga. Den nya taxan måste
antas i respektive kommuns fullmäktige innan den börjar gälla.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påpekar att det avtal de har med
nuvarande entreprenör är gemensamt för alla fyra kommuner och att taxan
därför behöver vara gemensam. Avtalstiden med nuvarande entreprenör gäller
till 2020-10-09.
Ekonomi

Kommunförvaltningen ser inga hinder i de framtagna taxorna ur ett
ekonomiskt perspektiv.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö
Justerandes sign
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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
Anta de nya taxorna gällande markåterställningsarbeten. I och med detta
upphävs tidigare beslut om indexreglering av återställande av mark, dnr KS
15/00176.
De nya taxorna börjar gälla från och med 2019-07-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Johan
Stolpen (V) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta de nya taxorna gällande markåterställningsarbeten. I och med detta
upphävs tidigare beslut om indexreglering av återställande av mark, dnr KS
15/00176.
De nya taxorna börjar gälla från och med 2019-07-01.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta de nya taxorna gällande markåterställningsarbeten. I och med detta
upphävs tidigare beslut om indexreglering av återställande av mark, dnr KS
15/00176.
De nya taxorna börjar gälla från och med 2019-07-01.

Exp till
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Mikael Pulkkinen
Jessica Jansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-06-11

§ 109

Revidering av Bergslagens räddningstjänsts
förbundsordning, dnr KS 19/00146
Beslutsunderlag
Ärendet
Förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst (BRT), behöver
revideras och kompletteras med en skrivning gällande kostnadstäckning för de
insatser som överstiger medlemskommunernas självrisker. I dagens
förbundsordning finns ingen skrivning gällande förhållandet mellan BRT och
den enskilda medlemskommunen vid större händelser. För att komma tillrätta
med problematiken föreslås därför en korrigering.
I syfte att uppnå en såväl rättvisande som rättvis kostnadsfördelning mellan
medlemskommunerna i BRT, behöver förbundsordningen revideras.
Självrisken för större och betydande insatser utgörs idag av det samlade
underlaget som medlemskommunerna utgör vilket innebär att självrisken per
insats blir hög i förhållande till enskilda medlemskommuner när sådana
insatser sker.
Tanken är att respektive kommun enskilt ska utgöra underlag för
självriskberäkning. Detta sker inte i dagsläget då samtliga kommuner
tillsammans utgör underlag för självriskbedömning vilket då slår hårt och
felaktigt på grund av att självrisken blir avsevärt högre och därmed också
tröskeln för kostnadstäckning från staten för insatsernas överskjutande del.
För att komma tillrätta med problematiken förslås en korrigering i enlighet
med MSB:s juristers rekommendationer så att varje kommun bär sin
respektive självrisk vid större räddningsinsatser och sedan får begära
ersättning, för de kostnader som överstiger självrisken, från staten i enlighet
med 7 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Till § 15 i förbundsordningen föreslås mot bakgrund av ovanstående ett
tillägg i form av ett tredje stycke med följande lydelse:
”Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet ska
den medlemskommun där insatsen genomfördes stå för de kostnader som
överstiger den självrisk som anges i 7 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Räddningstjänstförbundet svarar för kommunens kostnad för
självrisk. Det är sedan upp till den drabbade kommunen att till staten framföra
krav på ersättning enligt samma lagrum som anges ovan.”
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Justerandes sign
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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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förbundsordningen för Bergslagens räddningstjänst revideras under § 15 i
enlighet med ovanstående
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förbundsordningen för Bergslagens räddningstjänst revideras under § 15 i
enlighet med ovanstående.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsordningen för Bergslagens räddningstjänst revideras under § 15 i
enlighet med ovanstående.
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§ 110

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 inkommit med 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.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar till följd av jäv.
Vivianne Pettersson (M) föredrar kortfattat.
Johan Stolpen (V) och Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård för
verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
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Kommunfullmäktiges beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran om bidrag för naturvård för
verksamhetsåret 2019 med till 30 tkr avslås.
Exp till
Förbundet
Mikael Pulkkinen
Jessica Jansson
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§ 111

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 översiktsoch 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.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om tidigare förelägganden avseende Silvergruvan vilken besvaras
av kanslichef Mathias Brandt.
Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommuner.
---
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Wilhelm Tham
(GL), Lars-Göran Zetterlund (C) och Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommuner.
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Förbundet
Mikael Pulkkinen
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§ 112

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
till ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Johan
Stolpen (V) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
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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§ 113

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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson kortfattat.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. Yttrandet föranleder replikskifte
med Allan Mytrenkvist (S).
Allan Myrtenkvist (S) yrkar återremiss för att inhämta yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Katja Ollila (V), Kent Grängstedt (S) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer först bifall mot avslag på Allan
Myrtenkvists (S) återremissyrkande och finner att det avslås.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Avslag som motiveras med orimligheten i nivån på taxan och avgiften som
dessutom slår hårt mot småföretagare i små kommuner.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Annalena Järnberg
(S) på 10 minuters ajournering vilket bifalls varefter förhandlingarna
återupptas.
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Annalena Järnberg (S) yrkar att taxorna antas i enlighet med förvaltningens
förslag samt tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska uppdrag att utreda hur
kommunens samlade taxebild påverkar småföretagare i landsbygd.
Tobias Nygren (C) och Vivianne Pettersson (M) ansluter till Annalena
Järnbergs (S) yrkande.
Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer Annalena Järnbergs (S) yrkande
mot kommunstyrelsens förslag och finner att Annalena Järnbergs (S) yrkande
vinner bifall.
Kommunfullmäktiges 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.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens samlade taxebild
påverkar småföretagare i landsbygd.

Exp till
Nämnden
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§ 114

Partistöd 2019, dnr KS 19/00151
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör kortfattat för de underlag som
inkommit till kommunfullmäktige från partierna samt yrkar att partistöd ska
utbetalas till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Grythyttelistan vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Partistöd utbetalas till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet,
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Grythyttelistan.

Exp till
Mathias Brandt
Partierna
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§ 115

Ekonomisk rapport april 2019, dnr KS 19/00030
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Ekonomisk rapport, daterad 2019-05-20
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 och har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av kommunens prognostiserade årsresultat.
Ekonomi

Enligt nuvarande prognos beräknas tre av fem finansiella resultatmål som
antagits för verksamhetsåret 2019 att uppnås.
Resultatmål
Resultatmål
Nettokostnadsandel
Investeringsandel
Pensionsskuld
Soliditet

Antagna
2,0 %
97,1 %
5,8 %
4,0 mkr
-1,1%

Prognos
-0,9 %
100,0 %

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett underskott på -3,9
miljoner kronor. Det är 12,9 miljoner kronor sämre än budgeterat. Största
anledningen är att kommunstyrelsens förvaltning har stora svårigheter att
ställa om verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen som enda driftnämnd har prognostiserat en
helårsprognos på -13,8 miljoner kronor i förhållande till fastställd
driftbudgetram, efter hänsyn till kommunstyrelsens fastställda interna
åtgärdsplan för år 2019.
Målet med år 2019 är att göra ett resultatöverskott på 9,0 miljoner kronor
för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen inte att klara budgeterat årsresultat och det lagstadgade
balanskravet. Vid en realiserad förlust innebär det att kommunen måste
skapa en statlig åtgärdsplan enligt lagen.

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

Utdragsbestyrkande

63(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-06-11

Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
--Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Jessica Jansson
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§ 116

Återrapport Intresseföreningen Bergslaget, dnr KS
19/00176
Morteza Naderi (S), kommunens ombud i Intresseföreningen Bergslaget,
återrapporterar från årsmötet. Bland ärendena fanns ett förslag på höjning av
medlemsavgiften vilket medlemmarna inte ställde sig bakom.
Morteza Naderi (S) noterar att Hällefors kommun berörts av två ärenden som
Intresseföreningen arbetet med under verksamhetsåret 2018.
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 117

Återrapport fråns SKL:s demokratinätverk, dnr KS
19/00177
Susanne Grundström (S) återrapporterar från träff med fokus på
medborgardialog vilket ligger i linje med den inriktning som fullmäktige
beslutat för den kommande mandatperioden. Planen är att fullmäktiges
presidium ska vara representerat i demokratinätverket. Nästa träff med
inriktning mot samverkan med civilsamhället kring välfärdsfrågor.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 118

Delgivningsärenden
Revisorerna samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Uppföljning av tidigare
revisionsgranskningar.
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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