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Datum  
2020-02-05  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2020-02-25 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
parfymer eller rakvatten! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Tina Pirttijärvi (SD) och 

Inger Palm (V) måndag 2 mars kl 14.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Ledamöternas frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
5 Valärenden  

 
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer 

 
7 Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020, dnr KS 19/00348 
 
8 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2020, dnr 

KS 20/00025 
 

9 Återrapport från kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för 
centrumutveckling, dnr KS 19/00258 

 
10 Återrapport från kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för 

medborgarundersökningen, dnr KS 19/00092 
 
Informationsärenden 
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Delgivningsärenden, bilaga 
 
11 A) Protokoll beredning för medborgarundersökning 2019-12-16 

 
B) Revisorernas grundläggande granskning 2019 

 
 

Gruppmöte för Moderaterna 24 februari kl 18.00 i partilokalen. 
Gruppmöte för Socialdemokraterna 19 februari kl 17.00 i partilokalen. 
Gruppmöte för Vänsterpartiet 18 februari kl 18 i partilokalen. 

 
 
 
Susanne Grundström Inger Palm 
Ordförande  Vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 







 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Kommunfullmäktige 
   
   
   
 
  

 
 
Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020, dnr KS 19/00348 
 
Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 
Skollagen (2010:800) 
 
Ärendet 
Skolverket fastställer detta år slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande 
bidragsår under januari månad, och i samband med det lämnas uppgift till 
kommunerna om slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna har 
presenterats. Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer 
villkoren i förordningen.  
 

Ekonomi 
De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2020 till den 31 
december 2020. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år 
2019 från 47 490 kronor till 49 280 kronor. De nya avgiftsnivåerna ska 
tillämpas från 1 januari år 2020. 

 
Förskola 

 Avgiftstak* dock högst 
Barn 1 3% 1 478 kr 
Barn 2 2%    986 kr 
Barn 3 1%    493 kr 

 
Fritidshem 
 
Barn 1  2%    986 kr 
Barn 2  1%    493 kr 
Barn 3 1%    493 kr 
 
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½ 
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.  
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Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående 
avgifter som förslag till beslut. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka något.  
 
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. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2020. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Tobias Nygren (C) 
utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 
verksamhetsåret 2020. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 
verksamhetsåret 2020. 
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Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2020, dnr KS 20/00025 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-29 § 163 

 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen 
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2020 för investeringar 
inom dels gata och park samt vatten och avlopp (VA). 

 
Ekonomi 
Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 13 970 tkr för 
verksamhetsåret 2020. Eftersom alla investeringsprojekt som planaterats 
för år 2019 ännu inte är slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering 
med totalt 8 379 tkr för verksamhetsåret 2020.   
 
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på 
totalt 8 000 tkr från förbundet godkänns och att det finansieras med 
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske. 
Investeringarna avser ett minireningsverk i Älvestorp, omläggning och 
förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte i Sikfors samt ledning och 
pumpstation i Sikfors som blivit försenade p g a leverantörsproblem och är 
åtgärder som måste genomföras då kommunen har föreläggande på det som 
finns idag.  
 
När det gäller begäran av investeringsmedel för utbyggnad av lekparken 
vid Kyllervägen på 149 tkr, utredning av fontän i Grythyttan på 30 tkr samt 
kvarstående medel med 200 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder föreslår 
förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran utan istället får 
omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen beslutat för 
verksamhetsåret 2020.  
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
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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 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för skattefinansierade verksamheten på 379 tkr för år 2020 
avslås. 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för VA på 8 000 tkr för år 2020 godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 000 tkr avseende 
investeringar för år 2020. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för skattefinansierade verksamheten på 379 tkr för år 2020 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för VA på 8 000 tkr för år 2020 godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 000 tkr avseende investeringar 
för år 2020. 
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Datum  
2020-01-16  

Kanslienheten 
   
 
Malin Bergkvist 
malin.bergkvist@hellefors.se 
 

 

 

 
Minnesanteckningar tillfällig beredning för 
centrumutveckling 2020-01-15 

Tid: 14.00–16.10 
Plats: Kommunkontoret Pyramiden 
Johan Stolpen (V), ordförande 
Vivianne Pettersson (M) 
Kent Grängstedt (S) 
Maja Loiske (V), från 14.50 
Ulrika Jonsson (M) 
Madelene Jönsson (SD) 
Margeurite Wase (C) 
Roland Gustavsson (GL) 
Jacob Neerings (M) 
Kjell A Walegren (GL) 
Kjell Jansson, planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, del av 
möte 
Malin Bergkvist, nämnd- och utredningssekreterare  
 
1) Upprop 
Närvaron framgår enligt ovan. Inför mötet har Tobias Nygren (C) och Håkan 
Bergström (S) anmält förhinder. 
 
2) Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelse till dagens sammanträde. 
Madelene Jönsson (SD) informerar om att varken hon eller Fredrik Dahlberg 
(SD) har fått kallelse till dagens sammanträde, nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist stämmer av att förvaltningen har rätt 
adresser. Med detta godkänns kallelse till dagens sammanträde. 
 
3) Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskick.  
 
4) Information från Kjell Jansson samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 
 
Planarkitekt Kjell Jansson hälsas välkommen och beredningens ledamöter 
presenterar sig för Kjell.  
 

mailto:malin.bergkvist@hellefors.se
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Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist får föredragsunderlag från 
planarkitekt Kjell Jansson och skickar vidare det till beredningen. 
 
a) Detaljplaneprocessen 
Planarkitekt Kjell Jansson redogör för detaljplaneprocessen; med samråd, 
granskning, antagande och laga kraft. Vidare informerar planarkitekt Kjell 
Jansson kring olika intressen och avvägningar som görs i arbetet med en 
detaljplan. För att beredningen ska få en större insikt i vad en detaljplan är och 
hur den kan se ut visar planarkitekt Kjell Jansson några exempel på olika 
detaljplaner i Hällefors.  
 
Flertalet i beredningen yttrar sig och ställer olika frågor under genomgången. 
 
b) Detaljplan för Hällefors centrum 
Några detaljplaner som planarkitekt Kjell Jansson visar rör det område som är 
aktuellt för den pågående detaljplanen för Hällefors centrum. Vidare 
informerar planarkitekt Kjell Jansson kring nuläget med detaljplan för 
Hällefors centrum och kring en kulturhistorisk inventering som har gjorts av 
byggnaderna gamla kommunhuset, folkets hus och godtemplargården. 
 
Beredningen resonerar kring uppdraget om att ta fram en detaljplan för 
Hällefors centrum, tidsperspektiv för processen, beredningens uppdrag, behov 
av politiska visioner i arbetet med gestaltningsprogram och dialoger med 
medborgarna. 
 
5) Fortsättning på beredningens arbete och kommande möten 
Utifrån diskussioner tidigare under mötet för beredningen en bred diskussion 
om hur de ska arbeta vidare. Utifrån diskussioner kring berednings uppdrag 
från kommunfullmäktige och information kring detaljplaneprocessen från 
planarkitekt Kjell Jansson bedömer beredningen att den funktion den kan ha 
är begränsad, samtidigt som möjlighet till sådant som samråd garanteras i 
lagstiftningen. Däremot ser beredningen det som viktigt med en politisk 
vision och möjligheter till dialog med medborgarna under det arbete som 
pågår med gestaltningsprogram för centrum. 
 
Beredningen för ett resonemang om att gå upp till kommunfullmäktige med 
önskemål om att få ett uppdrag kopplat till gestaltningsprogram för centrum 
alternativt att föreslå att lägga ner beredningen. Under dessa diskussioner 
tillför nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist information kring 
de formella processerna och olika alternativ för att lyfta ett ärende. Vidare 
informerar hon tillsammans med representanter från kommunstyrelsens 
allmänna utskott om förslag från allmänna utskottet till kommunstyrelsen den 
28/1 kopplat kring gestaltningsprogram för centrum. 
 
Beredningen är överens om att föreslå att deras uppdrag avslutas. 
Representanter från beredningen som även sitter i kommunstyrelsen kommer 
att bevaka frågan om gestaltningsprogram när den behandlas av 
kommunstyrelsen och kan om de anser behov finns yrka på ett förtydligande 
av det uppdrag allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) får i uppdrag av beredningen att kontakta 
kommunfullmäktiges presidium med önskemål om att sätta upp en punkt på 
kommunfullmäktiges dagordning om att avsluta beredningens uppdrag.  



Kommunfullmäktiges presidium 
Tillfällig beredning för centrumutveckling 

 

Förslag till KF den 25 februari 2020 

 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2019 beslutades att tillsätta en 
tillfälligberedning för centrumutvecklingen.  Den specifika uppgiften var att följa processen med 
detaljplanen. Vid den tidpunkten hade vi inte kunskap om hur arbetet med detaljplanen var upplagt, 
vilka olika processer som var igång osv. 

Beredningen började arbeta och har nu kunskap om hur arbetet är upplagt och förväntas fortskrida. 
På sitt senaste möte den 15 januari i år förs en diskussion i beredningen om sitt fortsatta arbete. 

”Utifrån diskussioner kring beredningens uppdrag från kommunfullmäktige och information kring 
detaljplaneprocessen från planarkitekt Kjell Jansson bedömer beredningen att den funktion den kan 
ha är begränsad, ….. Däremot ser beredningen det som viktigt med en politisk vision och möjligheter 
till dialog med medborgarna under det arbete som pågår med gestaltningsprocessen för centrum. 

Beredningsgruppen för ett resonemang om att gå upp till kommunfullmäktige med önskemål om att 
få ett uppdrag kopplat till gestaltningsprogram för centrum alternativt att föreslå att lägga ner 
beredningen.” 

 

Utifrån ovanstående förslår kommunfullmäktiges presidium att berednigen finns kvar samt att 
omformulera uppdraget för beredningens arbete enligt deras önskemål. 
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Datum  
2020-02-10  

Beredning för medborgarundersökning 
   
 
Plats och tid Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 15.00-16.30 

Beslutande Ledamöter 
Uta Riedel (S), ordförande 
Vivianne Pettersson (M) 
Morteza Naderi (S) 
Bella-Maria Kronman (V) 
Per Karlsson (M) 
Gabriella Rönn Larsson (SD) 
Margeurite Wase (C), ersätter Lars-Göran 
Zetterlund (C) 
Wilhelm Tham (GL) 

 

 Ersättare 
Ulla Bergkvist (S), ej tjänstgörande 
Kerstin Simberg (V), ej tjänstgörande 

 

Övriga närvarande Mathias Brandt, kanslichef  

Justerare Wilhelm Tham  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 12/2 2020 kl. 15.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 4-6 
 Mathias Brandt  
   
 Ordförande 
 Uta Riedel  
   
 Justerare 
 Wilhelm Tham   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-10 
    
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13 Datum då anslaget tas ned 2020-03-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Mathias Brandt  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 4 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Uta Riedel (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde 
vilken godkänns. 
 
§ 5 
Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
 
§ 6 
Sammanställning av inkomna förslag från beredningens 
ledamöter 
 
Informationsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för medborgarundersökning 
beslutade 2019-12-16 att ledamöterna bland de synpunkter som medborgarna 
i kommunen lämnat i medborgarundersökningen 2019 lyfta tre 
förbättringsområden och tre bevarandeområden. 

Kommunförvaltningen har tagit emot förslag från nio förtroendevalda. Svaren 
varierar då det gäller omfattning och utvecklade resonemang. I nedanstående 
har bara en gjorts en sammanställning av de områden som föreslagits inom 
respektive rubrik (förbättrings- respektive bevarandeområden), samt en 
sammanställning av konkreta förslag som framförts. Förslagen har bara 
omnämnts en gång oavsett hur många ledamöter som framfört dem. 

I vissa delar finns en god överensstämmelse mellan de inlämnade 
synpunkterna medan vissa andra områden av vissa lyfts som 
förbättringsområden och av andra som bevarandeområden. 

I nästa steg behöver beredningen överväga om medborgarundersökningen och 
de slutsatser som dragits av resultatet, ska föranleda några ytterligare åtgärder 
från beredningen innan en slutrapport med eventuella förslag lämnas över till 
kommunfullmäktige. Sådana åtgärder kan exempelvis vara dialoger med olika 
grupper eller en bred allmänhet kring de områden som beredningen anser vara 
prioriterade, antingen som förbättringsområden eller bevarandeområden. Det 
kan också vara en utökad och fördjupad analys bland de förtroendevalda. 
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I uppdraget från kommunfullmäktige anges att återrapport ska ske i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde 21 april, varför eventuella 
medborgardialoger eller andra åtgärder måste ske i god tid före detta. 

Förbättringsområden 
Äldreomsorgen, gator och vägar, bemötande och tillgänglighet, bostäder, 
trygghet, information, delaktighet, kommunikation, kultur, påverkan, 
grundskolan, medborgarinflytande, fritidsaktiviteter 
 
Bevarandeområden 
Räddningstjänsten, VA, renhållning och sophämtning, arbets- och 
utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, bibliotek, gymnasieskolan, 
information, förskolan, miljöarbetet, trygghet 
 
Kommentarer och synpunkter i sammanfattning 
Önskvärt med återkommande medborgarundersökningar. Offentliga 
trygghetsmöten i regi av BRÅ. Kommunal kommunikatör. Beslut om gator 
och vägar bör fattas närmare medborgarna. Medborgarbudget inom teknisk 
verksamhet. Kontakt med Årjängs kommun. Utvecklat miljöarbete. 
Indikatorer kopplade till medborgarundersökningen. Kommunikationerna 
viktigaste motorn för kommunen. Äldreomsorgen utanför Hällefors tätort 
måste lyftas. Förbättrade fritidsaktiviteter utanför Hällefors tätort. 
 

Ekonomi 
Beroende på hur beredningen väljer att arbeta vidare kan kostnader uppstå. 
Dessa belastar då kommunfullmäktige. 

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 
Beredningens val av arbetssätt påverkar hur medborgarperspektivet möts 
och tillgodoses. 

--- 
 
Under beredningens behandling av ärendet redogör var och en av 
beredningens ledamöter kortfattat för de förslag de har lämnat in inför dagens 
sammanträde varefter ordförande Uta Riedel (S) släpper ordet fritt. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att beredningen ska lämna förslaget att 
kommunen ska ge ut ett informationsblad liknande det som gavs ut tidigare. 
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Ordförande Uta Riedel (S) yrkar att beredningen ska föreslå att 
medborgardialoger regelbundet, t ex 4 gånger per år, ska hållas inom aktuella 
områden. 
 
Bella-Maria Kronman (V), Margeurite Wase (C), Wilhelm Tham (GL), 
Morteza Naderi (S), Per Karlsson (M) och Kerstin Simberg (V) yttrar sig utan 
att yrka. 
 
Ordförande Uta Riedel (S) sammanfattar överläggningarna och yrkar att 
beredningen ska föreslå att en tillfällig beredning för bygdeutveckling, 
kopplad till egen budget, ska inrättas, samt att beredningen för 
medborgarundersökningen ska anses avslutad. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på sina egna och Vivianne 
Petterssons (M) yrkande vilka bifalls. 
 
Beredningen för medborgarundersökning föreslår 
kommunfullmäktige 
 
Kommunen återupptar utgivningen av informationsblad till medborgarna. 
 
Medborgardialoger ska hållas på regelbunden basis, t ex 4 gånger per år, inom 
aktuella områden. 
 
En tillfällig beredning för bygdeutveckling, kopplad till egen budget, inrättas 
under fullmäktige. 
 
Med detta ska den tillfälliga beredningen för medborgarundersökningen anses 
ha slutfört sitt uppdrag. 
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