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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg S  
 Johan Stolpen V  
 Robert Örtlund M Cecilia Albertsson  
 Fredrik Dahlberg SD  
 Allan Myrtenkvist S  
 Lars-Göran Zetterlund C  
 Katja Ollila V  
 Vivianne Pettersson M  
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 Ritha Sörling V  
 Håkan Bergström S  
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 Ulrika Jonsson M  
 Peter Ström S  
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 Jacob Neerings M Camilla Ekström 
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 Gunilla Josefsson V  
 Elisabeth Rådström Paavonen S Curt Nilsson 
 Daniel Hagsten M - 
 Christina Kuurne S  
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Ärenden under beredningstid 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) uppmärksammar innan mötets öppnande 
att kommunfullmäktige och den allmänna och lika rösträtten firar 100 år med 
ett anförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S) begär ordet och 
överlämnar en symbolisk gåva för att uppmärksamma 100-åringarna. 
 
Avslutningsvis uppmannar ordförande Susanne Grundström (S) ledamöter 
och övriga närvarande att ta del av utställning på temat som finns i 
möteslokalen. 
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§ 146 

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 2019-10-18. 
 
Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens digitala anslagstavla 2019-
10-21. 
 
Utskick av korrigerad granskningsrapport avseende kommunens delårsrapport 
till var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare via mejl 2019-10-22. 
 
Med detta godkänns kallelsen. 
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§ 147 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskick. 
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§ 148 

Allmänhetens frågestund, dnr KS 19/00049 
 
Inga frågor ställs. 
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§ 149 

Ledamöternas frågestund, dnr KS 19/00050 
 
Vivianne Pettersson (M) har lämnat en tvådelad fråga angående införandet av 
avgift för boendestöd: 
 
- Varför säkerställdes inte att informationen kunde delges alla berörda innan 

införandet? 
 

- Upprättades en konsekvensanalys över hur kostnaderna för enskilda 
individer kan komma att uppgå till avsevärda summor? 

 
Frågorna besvaras av Johan Stolpen (V), svaren föranleder replikskifte mellan 
Vivianne Pettersson (M) och Johan Stolpen (V). 
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§ 150 

Godkännande av Susanne Grundströms (S) avsägelse 
av uppdraget som ersättare i styrelsen för 
samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT), dnr 
KS 19/00306 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-10-25. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Susanne Grundström 
SOFINT 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
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§ 151 

Godkännande av Patric Normarks (M) avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, dnr KS 
19/00289 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-10-08. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Patric Normark 
Länsstyrelsen 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
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§ 152 

Godkännande av Gunilla Josefssons (V) avsägelse av 
uppdraget som ledamot i region Örebro läns specifika 
samverkansråd – skola, utbildning och 
kompetensförsörjning, dnr KS 19/00279 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-09-17. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Gunilla Josefsson 
Region Örebro län 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
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§ 153 
Godkännande av Johan Stolpens (V) avsägelse av 
uppdraget som ledamot i styrelsen för 
samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT), dnr 
KS 19/00309 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2019-10-28. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Johan Stolpen 
SOFINT 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
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§ 154 
Val av ny ersättare i region Örebro läns specifika 
samverkansråd – folkhälsa efter Bella-Maria Kronman 
(V), dnr KS 19/00271 
 
Valberedningens förslag 
 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Vald 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
Region Örebro län 
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§ 155 
Val av ny ledamot i region Örebro läns specifika 
samverkansråd – skola, utbildning och 
kompetensförsörjning efter Gunilla Josefsson(V), dnr 
KS 19/00279 
 
Valberedningens förslag 
 
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Vald 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
Region Örebro län 
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§ 156 
Val av ny ledamot i styrelsen för samordningsförbundet 
i norra Örebro län (SOFINT) efter Johan Stolpen (V), dnr 
KS 19/00309 
 
Valberedningens förslag 
 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Vald 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
SOFINT 
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§ 157 
Val av ny ersättare i styrelsen för samordningsförbundet 
i norra Örebro län (SOFINT) efter Susanne Grundström 
(S), dnr KS 19/00306 
 
Valberedningens förslag 
 
Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, 712 33 Hällefors. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, 712 33 Hällefors. 
 
Exp till 
Vald 
HR-enheten 
Laila Sandberg 
SOFINT 
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§ 158 
Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams 
(GL) motion om ute-gym i Grythyttan, dnr KS 19/00301 
 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-10-23. 
 
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 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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§ 159 
Tina Pirttijärvis (SD) motion om elektroniskt 
voteringssystem  samt internetsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden, dnr KS 19/00308 
 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2019-10-27. 
 
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 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
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§ 160 
Försäkring av förmånsbestämd ålderspension, dnr KS 
19/00070 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02 § 79 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 ärenden under beredningstid 
Rapport pensionsanalys, daterad 2019-03-01 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har genomfört en optionsupphandling gällande 
förmånadsbestämd försäkring utifrån uppdraget att utreda effekterna av att 
försäkra delar av pensionsskulderna. Som stöd har förvaltningen tagit hjälp av 
Söderberg & Partners Securities AB som genomfört själva upphandlingen. 
Efter utförd anbudsutvärdering har ett anbud klarat kvalificeringen och avtalet 
har tilldelats KPA Pensionsservice AB, samma pensionsbolag som 
kommunen har idag gällande all övrig pensionshantering.  
 

Ekonomi 
Kommunen har sammantaget en pensionsskuld inom balansräkningen den  
s k nya pensionsskulden på totalt 36,7 miljoner kronor och en 
ansvarsförbindelse på 168,3 miljoner kronor vid årsskiftet 2018/2019. 
Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgår idag till 52,1 miljoner 
kronor och alla lån finns hos låneinstitutet Kommuninvest. Under året har 
kommunen amorterat 17,5 miljoner kronor. Sedan år 2014 har kommunen 
amorterat totalt 67,5 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALT
Låneskuld 107,6 107,6 102,6 84,6 69,6
Amortering (+) Upplåning (-) 12,0 0,0 5,0 18,0 15,0 50,0
 
Utifrån preliminära siffror från KPA kommer kommunen att kunna lösa in 
pensionsförmån från den s k nya pensionsskulden på totalt 23,6 miljoner 
kronor exklusive särskild löneskatt. I och med att kommunen ska betala 
särskild löneskatt på pensionskostnader uppgår möjlig inlösen till totalt 
29,3 miljoner kronor. Det innebär att det blir kvar 7,4 miljoner av den  
s k nya pensionsskulden.  
 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen löser in pensionsförmån 
enligt PFA samt KAP-KL och att det finanserias genom nyupplåning. Det 
innebär att kommunen flyttar skulden till de anställda till ett låneinstitut. En 
nyupplåning på 20 miljoner kronor innebär en ökad räntekostnad för 
kommunen utifrån vilka lånevillkor som låneinstituten kan ge kommunen 
vid upplåningstillfället. Enligt dagens villkor är räntevillkoren nära noll 
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men för att få ett perspektiv innebär en räntenivå på 3 procent en ökad 
räntekostnad på 0,6 miljoner kronor.  
 
Förvaltningen kan konstatera att de förtidsinlösningar som kommunen gjort 
tidigare år har inneburit något minskade kostnader för kommunen, vilket 
förvaltningen beräknar även ska kunna ske med dessa över tid.  
 
För att kommunen inte årligen ska fortsätta och bygga upp pensionsskulden 
föreslår förvaltningen att kommunen fortlöpande genomför 
premiebetalningar till upphandlat pensionsbolag. Det handlar om att 
kommunen likvidmässigt kommer att betala ut denna utgift till ett 
upphandlat pensionsbolag. Enligt preliminära uppgifter från KPA handlar 
den årliga utgiften på cirka 265 tkr inklusive löneskatt, vilket får hanteras i 
kommande budgetprocesser.   
 
I kommunens strategiska plan framgår finansiella inriktningsmålet att 
Hällefors kommun ska ha försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden 
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. 
(mkr) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Försäkring 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0
 
Om kommunen beslutar att genomföra en förtida inlösen och årlig inlösen 
beräknas totala pensionsåtagandet att ändras enligt nedan. 
(mkr) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Försäkring 29,3 0,3 0,3 0,3 0,3 30,5
 
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 
En strategisk bättre hantering av kommunens skulder innebär minskade 
kostnader för framtiden vilket skapar utrymme till andra 
verksamhetskostnader. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in 
pensionsförmån enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat 
pensionsbolag. 
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- Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos 
låneinstitut med maximalt 20 miljoner kronor.  
 

- Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra 
premiebetalning enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag. 
 

- Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med 
kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kvarstående 
pensionsskulder, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om årlig premiebetalning till 
försäkringen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in pensionsförmån 
enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat pensionsbolag. 
 
Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos låneinstitut med 
maximalt 20 miljoner kronor.  
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra premiebetalning 
enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag. 
 
Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med kommunens 
delårsrapport och årsredovisning. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in pensionsförmån 
enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat pensionsbolag. 
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Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra premiebetalning 
enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag. 
 
Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med kommunens 
delårsrapport och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos låneinstitut med 
maximalt 20 miljoner kronor.  
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos låneinstitut med 
maximalt 20 miljoner kronor.  
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 161 
Förslag till skattesats år 2020, dnr KS 19/00233 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2020 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
strategiska planen för Hällefors kommun år 2020-2024 och budget för år 
2020.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 

 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 162 
Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019-08-
31, dnr KS 19/00236 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2019 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-09-30 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens 
delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2019. Ekonomiberedningen 
kan konstatera att alla partier utom Centerpartiet, Grythyttelistan samt 
Sverigedemokraterna varit representerade/delaktiga under 
ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska 
bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökad kunskapsnivå 
och en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att delårsrapporten ska 
beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Under beredningen påminner ekonomiberedningen om tidigare beslutade 
uppdraget till förvaltningen gällande vilka möjligheter det finns för 
kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan 
utifrån att kommunen numera valt att inte representera i stiftelsens styrelse. 
   
Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunen ska driva processen i 
ÖV-gruppen att ändra Bergslagens Räddningstjänst förbundsordning utifrån 
tidigare utredning om förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun fick information om 2014-03-10. Förvaltningen 
informerar om att det är framarbetat en utredning med förslag till beslut som 
alla kommuners ekonomichefer står bakom. Utredningen kommer att 
presenteras för ÖV-gruppen 2 oktober 2019. 
 
Diskussioner förs gällande kommunstyrelsens fastställda internkontrollplan. 
Politikerna uppfattar det som om att det inte sker någon konsekvens när det 
brister i organisationen. Viktigt att kommunstyrelsen får information från 
förvaltningen om de brister som finns och upptäckts i samband med 
redovisningen av utförda internkontroller. 
 
Ekonomiberedningen diskuterar utmaningen med att kommunens numera inte 
har en bostadsbrist och vilka planer som finns för det kommunala 
bostadsbolaget som helägt bolag. Beredningen önskar samspel med de 
fastighetsägare som finns i kommunen. Beredningen bedömer det viktigt för 
kommunen att få ett samtal med övriga fastighetsägare i kommunen. 
Beredningen ser även behov av revidering av bostadsförsörjningsplan utifrån 
den bostadsförsörjningsdag som sist genomfördes.  
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Ekonomiberedningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att 
utvärdera tjänster inom omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på 
extern part för att se om det blivit de verksamhets- och ekonomiska 
konsekvenser som beslutet byggde på.  
 
Beredningen vill påminna om förvaltningens uppdrag att sammanställa en 
analys av ungdomsarbetslöshetens utveckling, utifrån att belysa varför den har 
minskat.  
 
Under beredningen av delårsrapporten framkommer behovet av revidering av 
gällande arvodesbestämmelser då det idag är en stor administration vid 
förlorad arbetsinkomst. Det handlar om det löpande intyget som kommunen 
kräver av arbetsgivaren. Beredningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag 
att revidera arvodesbestämmelserna.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har målsättningar 
som är mätbara men att det inte går att fastställa alla måluppfyllelse vad 
gäller de verksamhetsmässiga resultatmålen då de flesta indikatorer mäts 
efter årets slut. Kommunens finansiella målsättningar beräknas uppnås vad 
gäller investeringsandel och bortförsäkring av pensionsskuld men däremot 
inte resultatandel samt soliditet. 

 
Helårsprognosen visar ett negativt resultat på 8,2 miljoner kronor och är 
17,3 miljoner kronor sämre än budgeterat positivt resultat på 9,0 miljoner 
kronor. Under 2019 erhåller kommunen totalt 10,6 miljoner kronor i extra 
riktade bidrag i form av välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett 
underskott på totalt 15,6 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. 
Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av 
vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg 
effektiv brukartid inom hemtjänsten under perioden och ökad vårdtyngd till 
följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Slutligen 
fortsätter kommunens riktade statsbidrag från Migrationsverket att minska i 
förhållande till föregående år trots att behovet av kommunal service 
kvarstår.  
 
Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 2,5 miljoner kronor sämre än 
budget och finansnettot 0,8 miljoner bättre än budget. 
 
Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan för 
att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen. Planen innehåller 
både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder där de långsiktiga åtgärderna till 
stora delar är utredningsuppdrag med målsättningen att på lång sikt kunna 
minska kommunens kostnadsutveckling. Dessutom har kommunstyrelsen 
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fattat beslut om att genomföra en genomlysning av kommunens 
omsorgsverksamhet utifrån kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg 
som resulterat i en granskningsrapport med förslag på åtgärder. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med 
de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 beräknas bli ett 
negativt resultat på 8,2 miljoner kronor. Kommunen har ett negativt 
balanskravsresultat på 8,2 miljoner kronor. Ett negativt konstaterat 
balanskravsresultat innebär enligt lagen ett krav på upprättande och 
antagande av en statlig åtgärdsplan som beskiver hur regleringen ska gå till. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 29,3 miljoner kronor, vilket är 
2,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets prognostiserade 
resultat har kommunen 11,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter 
och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. 
Detta har medfört att 37,5 procent av investeringarna beräknas finansieras 
med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras 
med medel som fanns vid ingången av år 2019. 
Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 69,9 miljoner kronor. 
52,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 10,8 
miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,4 miljoner kronor 
avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter 
som erhölls under 2018 följer kompontenten i anläggningsredovisningen 
och uppgår till 2,6 miljoner kronor 
 
De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 205,5 miljoner kronor 
vid årets slut, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor under året. Det 
finns inga medel som är särskilt placerade för kommande 
pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade 
pensionsskulden i verksamheten. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 140,3 miljoner kronor 
vid månadsskiftet augusti/september 2019, vilket är en utökning med 10,0 
miljoner kronor och går att härleda till bostadsbolaget. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens 
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  
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Medborgarperspektiv  
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2019.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019 godkänns. 

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera arvodesbestämmelserna.  

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att utvärdera tjänster inom 

omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på extern part. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) fråga om grönyteskötsel vilken besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019 godkänns. 

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera arvodesbestämmelserna.  

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att utvärdera tjänster inom 
omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på extern part. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat ärendet och uppmärksammar ledamöterna 
på den korrigerade revisionsrapporten. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Johan Stolpen (V), Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Fredrik Dahlberg (SD) 
yttrar sig. Flera av yttrandena leder till replikskiften.  
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars-Göran 
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Zetterlund (C), Johan Stolpen (V), Annalena Järnberg (S), Vivianne 
Pettersson (M) och Allan Myrtenkvist (S) alla bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019 godkänns. 

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera arvodesbestämmelserna.  

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att utvärdera tjänster inom 
omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på extern part. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Ann Karlsson 
Mathias Brandt 
Ingrid Holmgren 
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§ 163 
Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen 2020, dnr KS 19/00107 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-03-29 § 39 och § 40 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2020 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser  
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.  Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för 
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. 
 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-22 om budgetramar för 
verksamhetsåret 2020 avseende drift och investeringar. Kommunstyrelsen 
fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på sammanträdet den 
19 november 2019 utifrån kommunförvaltningens förslag. Förbundets 
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.  
 
Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2020 föreslår kommun-
förvaltningen att totala driftbidraget inte utökas utan att förbundet erhåller 
2019 års driftnivå men att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och 
innebär en utökning med 86 tkr. Dessutom ska driftbidraget gällande 
infrastukturtjänsten inom förbundet på 56 tkr utgå. Det innebär att den 
tekniska verksamheten föreslås erhålla 9 438 tkr i driftbidrag för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för 
naturvården hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget för 
den skattefinansierade verksamheten. Förbundet begär 30 tkr i bidrag till 
åtgärder gällande skötsel och underhåll i Saxhyttans naturreservat samt 
Hökhöjdens naturreservat för verksamhetsåret 2020, vilket förvaltningen 
föreslår ska avslås.  
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 847 tkr för verksamhetsåret 
2019 inklusive hemstädning och fönsterputs.  Förvaltningens förslag är att 
kostnaderna för lokalvården inte kompenseras för kostnadsökningar men 
att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en utökning med 
300 tkr till sammanlagt 5 912 tkr exklusive hemstädning och fönsterputs. 
Det innebär ett totalt driftbidrag för lokalvården med 7 147 tkr för år 2020. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(45) 

Datum  
2019-10-29  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Investering 
Budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde 
uppgår till 21 000 tkr för år 2020. Förvaltningens förslag är att förbundet 
föreslås erhålla 7 470 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade 
verksamheten samt 6 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
budget för verksamhetsåret 2020.  
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2020 uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 
2020 uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning 
och fönsterputs. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 6 500 tkr för taxefinansierad verksamhet. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför 
kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och 
fönsterputs. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 6 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och 
fönsterputs. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 6 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 

--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020 
uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och 
fönsterputs. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 6 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 
 
 
Exp till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Jessica Jansson 
Mikael Pulkkinen 
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§ 164 
Sammanträdesdatum 2020, dnr KS 19/00282 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2020 gäller i allt väsentligt samma yttre förutsättningar 
som 2019.  
 
Lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer, vilka förändrades 
under 2019, har tillsammans med kommunallagens krav utgjort 
grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen.  
 
Avstämning har skett med ordförandena för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum, 
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå 
utskotten att anta föreslagna datum. 
 
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt 
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett 
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – 
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott sammanträder 
med början klockan 9.00, att kommunstyrelsen sammanträder med början 
klockan 13.15, samt att kommunfullmäktige sammanträder med början 
klockan 13.00. 
 

Ekonomi 
Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i 
förhållande till föregående år. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Sammanträdesdatumen som sådana bedöms inte påverka några 
miljöaspekter. 
 
Medborgarperspektiv 
Både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna 
för allmänheten. Kommunförvaltningen bedömer att datumen spelar 
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mindre roll för medborgarnas möjligheter att närvara och ta del av de 
politiska överläggningarna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, början kl 
9.00 
7 januari, 11 februari, 10 mars, 29 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 
oktober, 24 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl  
9.00 
8 januari, 12 februari, 11 mars, 30 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21 
oktober, 25 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15 
28 januari, 3 mars, 31 mars, 19 maj, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 10 
november, 15 december 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 8 december 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kanslichef 
Mathias Brandt om att aprildatumen felskrivits och bör vara 28 april för AU 
och 29 april för VU. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga gällande tiden för utskotten vilken lämnas 
obesvarad. 
 
Margeurite Wase tilläggsyrkar att förvaltningen inför 2021 ska utreda 
möjligheten att lägga utskotten på eftermiddagstid istället. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att förvaltningens förslag antas med 
ändring av aprildatum samt tillägg för Margeurite Wases  yrkande vilket 
bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15 
28 januari, 3 mars, 31 mars, 19 maj, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 10 
november, 15 december 
 
Kommunstyrelsen föreslår utskotten 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, början kl 
9.00 
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7 januari, 11 februari, 10 mars, 28 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 
oktober, 24 november 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl  
9.00 
8 januari, 12 februari, 11 mars, 29 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21 
oktober, 25 november 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 8 december 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) för ärendet och uppmärksammar att det felaktigt står 
2019 i ärenderubriken, vilket korrigeras i protokollet. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige 
även sammanträder 14 januari. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om budget- respektive 
allmänpolitiskdebatt, vilket delvis besvaras av ordförande Susanne 
Grundström (S) och nämnd-och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar att sammanträdena istället börjar klockan 17.00. 
 
Tina Pirttijärvi (SD) yrkar bifall till Fredrik Dahlbergs yrkande. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) tilläggsyrkar att gruppledarna tittar på 
tillfällen för debatt och att gruppledarna utreder starttid för sammanträdena 
inför 2021. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt tilläggsyrkanden från ordförande Susanne Grundström (S). 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut inklusive egna tilläggsyrkanden. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Fredrik 
Dahlbergs (SD) yrkande. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) finner att kommunstyrelsens förslag 
inklusive egna tilläggsyrkande vunnit bifall. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
14 januari, 25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 8 december 
 
Gruppledarna tittar på tillfällen för debatt. 
 
Gruppledarna utreder starttid för sammanträdena inför 2021. 
 
 
Exp till 
Presidiet 
Gruppledarna 
Ledamöter och ersättare i KF 
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§ 165 
Tidplan för ekonomiprocessen 2020, dnr KS 19/00273 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Tidplan 2020 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2019-09-16 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2020. Tidplanen 
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för 
verksamhetsåret 2020 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess 
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomi-
styrningspolicyn.  
 
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre heldagar där 
syftet är att ha fokus på framtiden d v s verksamhetsåret 2021 och framåt, där 
faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från kommunens 
nyckeltalssammanställning med basåret 2019. 
 
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig 
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.  
 

Ekonomi 
Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Tommy Henningsson 
Ledamöter och ersättare i ekonomiberedningen 
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§ 166 
Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022, dnr 
KS 19/00194 
 
Beslutsunderlag 
KF 2016-04-19 § 58 
KS 2019-01-24 § 24 
KS 2019-08-27 Återremiss  
Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022 
 
Ärendet 
Under våren 2016 antog kommunfullmäktige en Näringslivspolicy. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29 § 28 om att tillsätta medel för att 
genomföra en workshop med syftet att ta fram en ny näringslivsstrategi. 
I februari 2019 bjöd kommunen in alla företagare till workshopen. 50 
deltagare, företagare, politiker slöt upp för att jobba fram underlag till en ny 
näringslivsstrategi. Workshopen resulterade i ett antal prioriterade 
tillväxtområden som finns med i näringslivsstrategin och även kommer finnas 
med i den handlingsplan som ska kopplas till strategin. Arbetet med att 
utforma strategin har skett i nära samverkan med näringslivsrådet. 
Faktaunderlag och rapporter har hämtats från SKL, Svenskt Näringsliv och 
Arena för tillväxt. Strategin har också kopplats till den regionala 
utvecklingsstrategin för Örebro län.  
 
Efter att ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2019-08-27, så framfördes 
önskemål om att förlänga tiden för dialog så bl a näringslivsrepresentanter får 
längre tid på sig att får ställa frågor och ge ev synpunkter. 
Detta är gjort och ärendet går tillbaka till Kommunstyrelsen för beslut.  

 
Strategin  
Hällefors kommuns näringslivsstrategi utgår från följande vision:  
 
Genom värdskap, kompetens och hållbarhet skapar Hällefors kommun 
förutsättningar för tillväxt i näringslivet i en kultur präglad av stolthet och 
kreativitet.  
 
Fyra prioriterade målområden definieras: 

 
• Stärkt attraktionskraft och platsvarumärke  
• Förbättrad företagsservice och myndighetsutövning 
• En säker/säkrad tillgång till kompetens och arbetskraft. 
• Ett starkt näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete 

 
Tre perspektiv ska genomsyra strategin och kommunorganisationens 
tillväxtarbete. 
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• Samverkan och dialog med företagen 

• Mötesplatser  
• Samverkansorganisationer och nätverk 

 
• Entreprenörskap  

• Barn och ungdomars engagemang 
• Tillväxt i befintliga företag 
• Nyföretagande 

 
• Bilden av Hällefors 

• Våra invånare våra värdefullaste ambassadörer 
• Upplevelsen av platsen  
• Eldsjälar, entreprenörer och ideella krafter 

 
Ekonomi 
För att möjliggöra strategin förutsätts att det årligen budgeteras för årliga 
aktiviteter i kommunorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens 
verksamhetsmål och den årliga verksamhetsplanen. 
 
Folkhälsa 
Tre av strategins prioriterade målområden bidrar i hög grad direkt och 
indirekt till folkhälsan genom att stärka kommunens attraktionskraft, att 
erbjuda utbildning på hemmaplan för att matcha behovet av arbetskraft och 
kompetens och att det finns ett brett utbud av arbetstillfällen inom 
kommunen.  

 
Miljö 
Näringslivsstrategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla  
och etablera företag i Hällefors kommun och på så sätt skapa förutsättningar för ett hållbart 
samhälle 
 
Medborgarperspektiv 
Strategins prioriterade målområden har alla direkt och indirekt ett 
medborgarperspektiv genom att stärka kommunens attraktionskraft, att 
erbjuda utbildning på hemmaplan för att matcha behovet av arbetskraft och 
kompetens och att det finns ett brett utbud av arbetstillfällen inom 
kommunen. Förbättrad kommunservice och kvalitetssäkring av 
myndighetsutövning förbättrar förutsättningarna för att leva, bo och verka i 
Hällefors kommun. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker i ordinarie forum. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta förslaget till näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022. 
 
Upphäva tidigare beslutad näringslivspolicy. 
 
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och  
ska redovisas för kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) fråga gällande remissrundan vilken besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. Svaret föranleder följdfråga och replikskifte med Johan Stolpen 
(V). 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar följande ändringar: under 5.1, stycke fem ska 
orden dragare och främjare bytas mot ord som alla förstår. Under 5.4 första 
stycket ska stå ”Hällefors kommun ska bidra till att möjliggöra för kulturella 
och kreativa näringar att utvecklas”. Under punkt 6, första målet ska stå 
”Hällefors kommun ska ha ett sammanfattande omdöme och företagsklimatet 
på minst 4 i Svenskt Näringslivs enkät samt förbättrat rankingen med minst 
40 platser till nästa mätning 2020”. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande övriga inkomna remissyttranden 
vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V), Ulrika Jonsson och Annalena Järnberg (S) yttrar 
sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Vivianne 
Petterssons (M) yrkande och finner att förvaltningens förslag vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta förslaget till näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022. 
 
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med 
näringslivsrådet och  
ska redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Upphäva tidigare beslutad näringslivspolicy. 
 
--- 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Annalena Järnberg (S), Tobias Nygren 
(C), Johan Stolpen (V) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Annalena Järnberg (S) och Tobias Nygren (C) yrkar båda bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) tydliggör kring beslutsförslag och 
kommunstyrelsens tidigare beslut. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upphäva tidigare beslutad näringslivspolicy. 
 
 
Exp till 
Gabriela Kloth 
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§ 167 
Myndighetsnämndens återrapportering till 
kommunfullmäktige, dnr KS 19/00029 
 
Ärendet 
Myndighetsnämnden i Hällefors kommun beslutade 2019-08-29 att 
återrapportera nämndens beslut till Kommunfullmäktige enligt följande:  

att redovisningen av antalet pågående placeringar görs halvårsvis 

att redovisa en sammanställning av placeringar 

att redovisa eventuella väsentliga kostnadsökningar avseende placeringar 

 

Sammanställning över placeringar, Omsorgen Hällefors kommun 
 

Totalt antal placeringar  
respektive år 2015 2016 2017 2018 2019   Pågående placeringar 

2019-08-21 
Barn och unga Familjehem 50 74 53 37 19 

 
15 

Barn och unga HVB* 65 54 42 20 4 
 

3 
Barn och unga Stödboende 4 6 14 20 18   10 
Vuxen/missbruk HVB 9 12 19 8 8 

 
2 

Vuxen/missbruk Familjehem 0 0 0 0 1 
 

1 
Skyddat boende 7 1 5 19 19 

 
0 

Psykiatri/SoL HVB 4 4 4 3 3   3 
LSS HVB 1 2 3 2 1 

 
1 

LSS Barn och unga HVB 0 0 0 3 2 
 

2 
 
 
Redovisning av placeringar visar antal påbörjade placeringar för respektive 
verksamhetsår och inkluderar mottagandet av ensamkommande barn (EKB). 
Samma individ kan vara representerad i statistiken under flera rubriker då 
samma individ kan ha omplacerats i olika boendeformer under samma 
verksamhetsår. Majoriteten av platser i HVB utgörs av kommunens eget HVB 
Solrosen som stängdes 2018-12-31. Nettokostnaden för placeringar har 
tidigare balanserats av intäkter från staten relaterat integration. Nya 
ersättningsregler infördes 2017-07-01 vilket inneburit högre nettokostnader.  
 
 

Ekonomi 
Externa placeringar är kostnadsdrivande för förvaltningen och behovet av 
externa placeringar bedöms nödvändiga relaterat behov hos enskilda 
brukare som omöjligt kan mötas på hemmaplan. Att tillhandahålla små 
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särskilt anpassade boenden lokalt skulle med största sannolikhet innebära 
högre kostnader med sämre kvalité än i nuvarande utförande. Förvaltningen 
arbetar löpande med att minimera antalet placeringar. 

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 
Komplexa vårdbehov som skyddat boende, särskilt kompetenskrävande 
familjehem eller särskilt anpassat boende utifrån psykiatri är sällan möjligt 
att möta i kommunen. Att i en krissituation till följd av sociala skäl eller till 
följd av ohälsa, tvingas lämna kommunen är negativt ur 
medborgarsynpunkt samtidigt som ett professionellt omhändertagande och 
god kvalité i boendelösningarna är överordnade behov. Avståndet till 
kvalificerad vård bedöms dock vara en negativ faktor ur 
medborgarsynpunkt.  

Samverkan 
Samverkan har inte skett i ärendet. 

 
--- 
 
Myndighetsnämnden har lämnat en återrapportering som innan behandling 
ska beredas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inget att tillägga. 
 
Informationen vidarebefordras till kommunfullmäktige 
 
--- 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och informationen läggs till 
handlingarna. 
 
 
Exp till 
Myndighetsnämnden 
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§ 168 
Delgivningsärenden 
 
Förvaltningsrätten i Karlstad: Beslut om att avskriva laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, dnr KS 19/00087. 
 
--- 
 
Med detta har kommunfullmäktige delgivits och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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