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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Vakant - Kent Grängstedt (S) 
 Allan Myrtenkvist, vice ordf. S  
 Vivianne Pettersson M  
 Ulrika Jonsson M Cecilia Albertsson (M) 
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§ 32 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 33 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 34 

Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun, dnr KS 
16/00171 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Utredning av lokaler för vård- och omsorgsboende Hällefors 
kommun”, 2022-03-28 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15 § 214 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 35 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 

Ärendet 
Under 2017 genomfördes inventeringar av kommunens särskilda boenden för 
äldre utifrån ett fastighetsperspektiv. Upprinnelsen var att det i samband med 
kommunens lokalförsörjningsarbete konstaterats att lokalerna i flera 
avseenden upplevdes vara bristfälliga och inte ändamålsenliga avseende 
utformning och skick.     
 
Kommunförvaltningen genomförde en utredning, med 
fastighetsinventeringarna som grund, där fem olika alternativ för kommunens 
framtida särskilda boenden för äldre presenterades. Kommunstyrelsen 
beslutade i september 2017 att en om- och tillbyggnad av Länsgårdens lokaler 
i anslutning till vårdcentralen i Hällefors skulle utgöra huvudalternativet och 
gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av 
en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Fyrklövern och att jämföra 
dessa med kostnader för att hyra ett nybyggt vård- och omsorgsboende intill 
vårdcentralen. Med hänvisning till de ekonomiska aspekterna avskrevs 
planerna på nyproduktion genom Länsgården till förmån för alternativet att 
renovera och fortsatt hyra Fyrklövern. 
 
Under arbetet med lokalförsörjningsplanen år 2019 uppdagades intern kritik 
mot det föreliggande renoveringsförslaget för Fyrklövern. Verksamheten 
upplevde att de åtgärder som avsågs genomföras till stora summor ändå inte 
skulle tillgodose de verksamhetsmässiga lokalbehoven. Processen pausades 
strax innan upphandlingen annonserades och ett arbete med att kartlägga och 
verifiera verksamhetens faktiska behov inleddes. Förvaltningen fick i 
december 2020 ett förnyat uppdrag att utreda olika alternativ för nyproduktion 
och ställa dessa i relation till fortsatt användning av lokalerna på Fyrklövern.     
 
Förvaltningen har utrett tre olika alternativ för nyproduktion. Ett alternativ är 
att kommunen bygger ett nytt boende i tre våningsplan och med en enklare 
standard för att hålla nere investeringsutgiften. Ett annat alternativ är 
nyproduktion i egen regi med två våningsplan och en högre standard avseende 
materialval och tekniska lösningar. Ett tredje alternativ för nyproduktion är att 
kommunen gör en hyresupphandling. Det innebär att uppförarande av ett nytt 
vård- och omsorgsboende handlas upp genom ett långsiktigt hyresavtal. I 
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utredningen preciseras detta alternativ i form av ett samverkans- och 
ombudsavtal mellan Hällefors kommun och Länsgården Fastigheter AB. Se 
även bilaga. 
 
För nyproduktionsalternativen krävs byggbar mark. Förvaltningen har 
identifierat tre olika tomter där byggnation skulle vara möjlig. Alla tomter har 
tidigare varit föremål för rivningar av byggnader och det finns en 
osäkerhetsfaktor kopplat till hur dessa rivningar genomförts, vad som 
eventuellt kan finnas kvar i marken och i så fall vad detta skulle kosta att 
åtgärda. En ny detaljplan behöver sannolikt genomföras om någon av dessa 
tomter ska bebyggas då nu gällande planer är mycket detaljstyrda vad gäller 
byggnaders utformning och placering. En ny detaljplan bedöms kosta 
omkring 300 tusen kronor enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen och tar cirka 12 månader att genomföra.     
 
Vid en samlad bedömning av de fyra olika alternativen förordar förvaltningen 
förslaget som innebär ett samverkans- och ombudsavtal mellan kommun och 
Länsgården Fastigheter AB. Lokaliseringen som är aktuell är i anslutning till 
Vårdcentralen och möjliggör därmed en fortsatt utveckling inom ramen för 
omställningsarbetet ”Nära vård”. Alternativet innebär också en betydligt 
mindre arbetsinsats vad gäller projektering och byggledning samt att 
kommunen inte behöver förvalta objektet i framtiden.   

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har sammanställt ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för de olika alternativen. En renovering av Fyrklövern 
innebär i stora drag förnyelse av tekniska installationer och ytskikt. 
Utformningen av lokalerna går inte att påverka i någon större omfattning på 
grund av konstruktionen. Bemanningen i nyproduktionsalternativen 
bedöms kunna hållas på en lägre nivå än på Fyrklövern tack vare en mer 
optimal lokalutformning. Driftkostnaderna för nyproduktionsalternativen är 
också avsevärt lägre än för Fyrklövern. Vid en avveckling av Fyrklövern 
uppstår engångskostnader för nedskrivning av bokfört värde och rivning 
som också behöver vägas in i val av alternativ. Alternativet att rusta upp 
Fyrklövern innebär också en skattemässig kostnad för kommunen då 
kommunen vid ett sådant förslag kommer förvärva fastigheten innan 
upprustning. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra de 
långsiktiga ekonomiska åtagandena som är förknippade med respektive 
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alternativ har en livscykelkostnadskalkyl sammanställts vilken redovisas i 
rapporten.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Länsgården Fastigheter AB 
inleda arbetet med en förstudie och återredovisa denna till kommunstyrelsen 
den 16 augusti 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg samt ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjlighet till att placera några 
platser i Grythyttan, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg 
(S) och leder till yttrande från henne. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om att breda förstudien och undersöka 
vilken kapacitet som finns i befintliga lokaler och hur många platser som kan 
lösas här, vilket delvis besvaras av Allan Myrtenkvist (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Kjell Valegren 
(GL), Allan Myrtenkvist (S), Cecilia Albertsson (M), ordförande Annalena 
Järnberg (S) och Kent Grängstedt (S), många vid flertalet tillfällen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Länsgården Fastigheter AB 
inleda arbetet med en förstudie och återredovisa denna till kommunstyrelsen 
den 16 augusti 2022. 
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§ 35 

Yttrande över Kjell Valegrens (GL) motion om utökning 
av möjligheterna till friluftsliv, dnr KS 20/00182 

Beslutsunderlag 
Kjell Valegrens (GL) motion, inkom 2020-09-08 
KF 2020-10-27 § 157 
KS 2021-01-26 § 12 

Ärendet 
I Kjell Valegrens (GL) motion om utökning av möjligheter till friluftsliv 
framförs två önskemål.  
 
1)  MTB-banorna i Hjulsjö får anslutning både från Hällefors och 

Grythyttans tätorter.  
2) Att ploga och underhålla en bana för långfärdsskridsko när 

isförhållandena så tillåter. 
 
När det kommer till motionärens önskemål om anslutning till MTB-banorna i 
Hjulsjö är det via de redan befintliga cykellederna Grythytterundan, 
Torrvarpen runt, Sörälgen runt och Bredsjörundan möjligt att cykla på leder 
från både Grythyttan och Hällfors tätorter till Hjulsjö MTB. Lederna finns att 
hitta via kartfunktionen på webbsidan för Bergslagen Cycling.  
 
Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns kommuner, 
föreningar och Region Örebro län. På deras webbsida samlas över 100 mil 
skyltade cykelleder i Örebro län med omnejd. Lederna underhålls och 
utvecklas av föreningar och kommuner i länet. 
 
Bergslagen Cycling, sidan bergslagencycling.se och startskyltarna finansieras 
av Region Örebro län. 
 
För önskemålet rörande bana för långfärdskridskor finns det ideella krafter 
inom kommunens gränser som redan plogar upp banor.  
 
Att som kommunal organisation ploga och underhålla en bana på is innebär 
förutom arbetsinsatsen av att ploga, varje gång efter ett snöfall även att ta 
ansvar för dagliga kontroller av iskvalitet.  

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de 
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire. 
 
Kjell Valegren (GL) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de 
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid. 
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§ 36 

Yttrande över Kjell Valegrens (GL) motion om utveckling 
av det rörliga friluftslivet, dnr KS 21/00219 

Beslutsunderlag 
Kjell Valegrens (GL) motion, inkom 2021-10-22 
KF 2021-10-26 § 131 
KS 2021-11-09 § 197 

Ärendet 
I motion om utveckling av det rörliga friluftslivet anges 4 önskemål:   
1) Angöringar för båtar och kanoter på lämpliga ställen, som till exempel vid 

Måltidens Hus, Sävenfors Lodge och Grythytteviken.  
2) Bana för Downhill MTB, Hökhöjden anges som önskad plats.  
3) Förbättring av banvallen mellan Hällefors och Sävenfors, framför allt för 

cykel men även med tanke på planförändringar om sjönära byggande och 
satsningen vid Sävenfors Lodge. 

4) Leder för terrängskotrar (fyrhjulingar) där det är lämpligt. 
 
Angöring för kanoter finns vid Sävenfors Lodge, i Grythytteviken och i 
viken vid Måltidens hus. Båtiläggningsplatser finns vid de större sjöarna i 
kommunen. De iordningställdes för ett antal år sedan som ett projekt 
genomfört i Hällefors fiskevårdsförenings regi. Föreningen valde att avstå 
från att bygga bryggor vid dessa platser då det då utfaller ett krav om 
bygglov samt ett ansvar kring säkerhet och skötsel.  
 
Flertalet av de platser som är lämplig för båtiläggningsplatser i de mindre 
sjöarna ligger på mark som kommunen inte har direkt rådighet över och 
förvaltningen ser därför inte att kommunen ska stå som huvudman för 
båtiläggningsplatser eller bryggor. Däremot kan kommunen agera 
möjliggörare för andra aktörer att anlägga bryggor genom att ta med i 
kommande detaljplan för Grythyttan 6:358 Lillagsviken. Planen kommer 
att beställas under år 2022 och beräknas vara framtagen till 2023 och 
möjligheten till att anlägga kaj/brygga kommer att ses över för att 
möjliggöra för andra aktörer att anlägga bryggor. Möjligheten är dock 
avhängigt de utredningar om känslig eller skyddsvärd miljö som ingår i 
detaljplaneprocessen. I direkt geografisk närhet behandlas även 
möjligheten till en hamn i detaljplanen för det framtida Lake Resort 
Bergslagen. 
 
I Hökhöjdenområdet pågår ett initiativ av nybildade föreningen 
Bergslagen Bike Race där möjligheten till en Downhillbana har setts över. 
Området är dock så stenigt och brant att det är förenat med stora kostnader 
då både sten och skog behöver röjas vilket innebär så stora ingrepp i 
miljön att förvaltningen bedömer att tillstånd för detta skulle vara svårt att 
få till i ett naturskyddsområde. Dialog förs mellan föreningen, kommun 
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och Region för att se hur övrig MTB-cykling i området kan utvecklas och 
vilka utvecklingsstöd som kan vara möjligt att söka.  
 
Kommunen äger inte marken där banvallen befinner sig och har således 
inte rådighet över denna fråga. Hällefors-Tierps Skogar äger marken. 
 
Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng 
med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är 
förbjuden på barmark i hela landet, vilket innebär att en led för 
terrängskotrar inte är förenligt med svensk lagstiftning.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Åtgärder vid vatten är omgärdade av regelverk gällande ingrepp och lov då 
det gäller tex. installationer av bryggor och båtiläggningsplatser.  
 
En downhillbana i Hökhöjden skulle innebära stora ingrepp i naturen i ett 
naturskyddat område.    

Ekonomisk konsekvensanalys 
Iordningsställande av båtiläggningsplats är relativ kostsam då förutom 
kostnad för markarbeten och inköp av bryggor finns krav på marklov, 
bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. Löpande underhållskostnader 
som säkerhetskontroller, renhållning och tillsyn som måste ske ett flertal 
gånger per säsong tillkommer då säkerhetsansvaret ligger på den som 
uppför bryggor. Eventuell tillsyn och underhåll finns det inte kapacitet för i 
befintlig kommunal förvaltning.  
 
Dialog förs mellan förening, kommun och region rörande utveckling av 
cykelleder. Samtalen har dock inte kommit så långt att en ekonomisk 
konsekvensanalys är möjlig.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.   
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire. 
 
Kjell Valegren (GL) och Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
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Under ärendets behandling ansluter Bella-Maria Kronman (V) till 
sammanträdet, som ej tjänstgörande ersättare. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.   
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§ 37 

Yttrande över Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om 
kommunens näringslivsarbete, dnr KS 18/00298 

Beslutsunderlag 
Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion, inkom 2018-12-10 
KF 2018-12-18 § 184 
KS 2019-01-29 §27 

Ärendet 
I motionen om kommunens näringslivsarbete framförs två önskemål.  
 
1)  Att näringslivsutvecklarens tjänst utökas till 100% 

 
2) Att näringslivsenheten förstärks med ytterligare personella resurser i form 

av tex 50% assistent. 
 

Innan år 2020 hade näringslivsutvecklaren en tjänst på 80%. I samband med 
rekryteringen av ny näringslivsstrateg, som tillträdde 1 mars 2020, utökades 
tjänsten till 100%. 
 
I samband med en omorganisation from 1 mars 2021 ansvarar 
näringslivschefen för enheten för näringsliv och kommunikation, ett beslut 
som fattats av kommunchef. 
 
I enheten ingår förutom näringslivschef (100%) en webbadministratör (100%) 
samt en turismsamordnare/kommunikatör (50%+50%). Tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökades från en halvtidstjänst som 
turismsamordnare till en heltidstjänst efter att önskemål om att stärka 
kommunens kommunikation framförts både av näringsliv och politik.  
 
Näringslivsenheten består 2022 av tre heltidstjänster och ansvarar för arbetet 
med näringsliv, besöksnäringsutveckling samt kommunens externa 
kommunikation.   
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Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv. Ärendets ekonomiska konsekvenser har angivits av 
kommunchef i samband med förändringarna i organisationen och 
kommunstyrelsens årliga beslut om fastställande av dess verksamhetsplan.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan har skett i samband med förändringar i organisationen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för 
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av 
2021.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för 
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av 
2021.  
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§ 38 

Yttrande över utskottsinitiativ Företagsbesök på 
kommunstyrelsens beredningstid, dnr KS 19/00265 

Beslutsunderlag 
KS 2019-10-08 § 231 

Ärendet 
I utskottsinitiativet föreslås kommunstyrelsen genomföra företagsbesök två 
gånger per år som en del av sin beredningstid med start 2020, samt att  
förvaltningen får i uppdrag att samordna det.  
 
På grund av pandemin har företagsbesök inte kunnat genomföras under 2020 
och 2021. År 2022 planeras företagsbesök för kommunstyrelsen den 10 maj 
och den 14 juni. För följande år tas detta med in i årsplaneringen på 
näringslivsenheten. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Företagsbesöken genomförs utanför ordinarie beredningstid, vilket 
påverkar kostnader för arvoden till deltagande politiker. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.   
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.   
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§ 39 
Förfrågan om inköp av mark Grythyttan, dnr KS 
22/00051 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark i Hällefors kommun 
Förfrågan om inköp av mark Grythyttan, inkom 2022-02-14 

Ärendet 
En förfrågan har inkommit till Hällefors kommun om att få köpa del av, 
alternativt hela fastigheten Grythyttan 6:179 och Grythyttan 6:200 som 
Hällefors kommun är ägare till.  
 
Frågeställaren hänvisar till att kommunen inte sköter detta område skogligt. 
En större åtgärd gjordes i området 2019 och en ny åtgärd planeras i år. 
Förfrågan har inkommit tidigare till Hällefors kommun men förfrågan har 
avvisats då det aktuella området ingår i ett LIS- område 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  
 
Förvaltningen vidhåller att Hällefors kommun inte ska sälja fastigheten då den 
är viktig som ett framtida utvecklingsområde för till exempel bostäder i 
attraktivt läge.  
 
Enligt nuvarande delegeringsordning har dessutom kommunchef delegation 
på att sälja mark upp till ett värde av fem prisbasbelopp. Men 
kommunförvaltningen väljer att lyfta frågan till kommunstyrelsen för ett 
avgörande. Det särskilt utifrån ovan nämnda aspekt att det är ett utpekat LIS-
område där en försäljning skulle försvåra syftet med LIS-området. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
    Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
    konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunen ska inte försälja hela eller del av fastigheterna Grythyttan 

6:169 och Grythyttan 6:200. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om detaljplaneläggning, vilket besvaras 
av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vandringsstråk, vilket delvis 
besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Cecilia Albertsson (M) och Kjell 
Valegren (GL). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen ska inte försälja hela eller del av fastigheterna Grythyttan 6:169 
och Grythyttan 6:200. 
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§ 40 

Yttrande över utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr 
KS 21/00201 

Beslutsunderlag 
KS 2021-11-09 § 191 

Ärendet 
Förvaltningen har enligt utskottsinitiativet uppdraget att inleda en 
förundersökning vart inom Hällefors kommun det kan finnas områden 
lämpliga för vindkraft samt ta fram en vindkraftspolicy.  
 
Det finns även ett flertal pågående projekt inom kommunen där exploatörer 
tittat på områden för vindkraft. 
 
Förvaltningens förslag är att inte inleda en förundersökning utan istället lägga 
resurserna på ett framtagande av en vindbruksplan, vilken är den juridiskt 
korrekta benämningen, direkt. Arbetet med en sådan plan är komplext och tar 
tid. Om arbetet med en sådan plan startas under 2022 så finns det tidigast ett 
material för samråd under den första delen av 2023. Ärendet bör uppdras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Social konsekvensanalys 
Stor vikt måste läggas på samråd när det gäller vindkraft. Frågan är ytterst 
kontroversiell och bör därför hanteras utifrån det. 

Miljömässig konsekvensanalys 
De miljömässiga konsekvenserna är många och kräver stor noggrannhet i 
sitt utredande. Visst underlag finns men det kommer medföra ytterligare 
miljöinventeringar, miljökonsekvensanalyser etc. En process gällande 
vindkraft är därför både tidsmässigt och ekonomiskt krävande. 

 

 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En vindbruksplan är kostsam enligt ovan angivna skäl. Därför kräver en 
vindbruksplan mer ekonomiska resurser än till exempel en detaljplan. En 
vindbruksplan inventerar även större areella områden än vad en detaljplan 
gör. Framtagandet av en vindbruksplan beräknas kosta 400 000 kronor för 
kommunen vilket förvaltningen rekommenderar genomförs under år 2022. 
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Finansieringen av denna plan föreslås genom kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
-  Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en vindbruksplan av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 

- Framtagande av vindbruksplan med 400 000 kronor finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel år 2022.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en vindbruksplan av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

 
Framtagande av vindbruksplan med 400 000 kronor finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel år 2022.  
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§ 41 

Yttrande över Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran 
Zetterlunds (C) motion om energi- och klimatplan för 
minskning av växthusgasutsläpp, dnr KS 21/00223 

Beslutsunderlag 
Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C) motion, inkom 2021-10-
26 
KF 2021-10-26 § 130 
KS 2021-11-09 § 196 

Ärendet 
Motionärerna önskar att Hällefors, som kommunkoncern, minskar utsläppen 
av växthusgaser. Det genom att implementera en energi- och klimatplan med 
mål och nyckeltal. 
 
 
Det pågår ett arbete gällande strategisk planering mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunförvaltningen.  Där ingår en 
energiplanering samt en klimatplanering. Utifrån det klimatläge världen 
befinner sig i så bör de prioriteras högt i den planeringen.  
 
Arbetet med de strategiska planerna fastställs under 2022. Arbetet kommer 
kräva tillförande av ekonomiska medel för en personalförstärkning då arbetet 
med dessa planer och strategier är omfattande och det finns inte utrymme för 
det inom nuvarande struktur i förvaltningen. 

Social konsekvensanalys 
Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan 
bör prioriteras. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan 
bör prioriteras. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Framtagande med strategier och planer är ett tidskrävande arbete. Resurs 
måste tillsättas med expertkompetens för att nå fram till ett adekvat 
material. Det kommer kräva en ökad budgetering för att klara detta. 
Förvaltningen föreslår att driftbehovet av att arbeta fram en ytterligare 
strategiska dokument tas upp i budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till 
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023. 
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Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till 
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023. 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
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§ 42 

Avfallsplan 2022-2026, dnr KS 22/00038 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2022-02-04 § 5 
Förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner, daterad 2022-01-12 

Ärendet 
Förslag till en gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsberg kommun för perioden 2022–2026 har tagits fram. Arbetet har 
genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med 
medlemskommunerna och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  
 
Samråd har genomförts och utfallet av den finns redovisat i handlingarna. 
Hällefors kommun lämnade i sitt samrådssvar, som antogs av 
kommunstyrelsen den 5 oktober 2021, en del frågor till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Frågorna får anses besvarade och 
kommunförvaltningen har därför inget att erinra mot lagt förslag till 
avfallsplan.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen anser att lagt förslag till avfallsplan följer planen för 
agenda 2030.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av förslaget till 
avfallsplan. Kommunförvaltningen ser positivt på den ekonomiska 
beskrivningen som är framåtsyftande. 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner inklusive dess bidrag. 
"[Skriv text här]"  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
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Kjell Valegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om det finns några tankar på 
åtgärder utifrån den nedskräpning som pågår kring återvinningsstationerna, 
vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner inklusive dess bidrag. 
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§ 43 

Yttrande över utskottsinitiativ utredning debitering av 
tillsynsavgifter, dnr KS 18/00267 

Beslutsunderlag 
KS 2018-11-27 § 243 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har enligt ett utskottsinitiativ uppdraget att undersöka 
ett införande av tillsynsavgift enligt den så kallade Rättviksmodellen. 
Rättviksmodellen innebär att myndighet som utför tillsyn på näringsidkare 
debiterar när tillsyn har skett. I normalfallet inom Sverige debiteras berörda 
aktörer för planerad tillsyn, vilket får till konsekvens att en debitering sker 
trots att en tillsyn kanske inte sker hos den enskilda aktören. 
 
Ärendet har diskuterats med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Att 
debitera helt enligt Rättviksmodellen är inte förenligt med dagens lagstiftning. 
I tillägg så måste en sådan förändring även ske i samtliga kommuner som 
ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens tillsynsområde. Under 
2023 kommer det en ändring i rådande lagstiftning kring debitering av 
tillsynsavgifter som möjliggör en modell enligt Rättviksmodellen. Då ärendet 
inte kan utredas vidare eller genomföras av enskild kommun så bör därför 
ärendet lämnas vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för 
vidare utredning om ett eventuellt genomförande när lagstiftningen ändras. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En förändring i enlighet med Rättviksmodellen skulle ge en skillnad för 
den som tillsynen avser då det är den faktiska kontrollen man debiteras för 
och inte som idag, den planerade tillsynen. Det ska tilläggas att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inte har någon eftersläpning av 
kontroller i dagsläget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för vidare 
utredning och med detta anses utskottsinitiativet besvarat.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(42) 

Datum  
2022-04-19  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ärendet lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för vidare 
utredning och med detta anses utskottsinitiativet besvarat. 
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§ 44 

Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga sommaren 2022, dnr KS 22/00066 

Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
KS 2021-03-23 § 51 
KS 2021-05-18 § 95 

Ärendet 
Kommunförvaltningen genom Kultur- och fritid har under flera års tid 
administrerat och anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och unga i 
Hällefors kommun. Inför sommaren 2021 fanns medel att söka från 
Socialstyrelsen men beslutet kom sent och därför avsatte kommunstyrelsen 
200 tkr till lovet för att säkerställa sommarlovsaktiviteterna. 
Kommunstyrelsen upphävde sedan beslutet, när medel från Socialstyrelsen 
kom. I skrivande stund vet vi inte om det kommer ytterligare medel för 
avgiftsfria lovaktiviteter från Socialstyrelsen. 
 
Drygt 600 barn och unga deltog på aktiviteter och en utveckling från tidigare 
år är att det var lika många flickor som pojkar som deltog. Det var ett tiotal 
olika aktörer, bland annat 7 föreningar och utökad verksamhet inom 
kommunens egna verksamheter som bowlinghallen, biblioteket och 
kulturskolan.  
 
Nu står kommunen inför ett sommarlov 2022, ett sommarlov där behovet av 
aktiviteter för barn och unga, efter alla nödvändiga restriktioner, är stort. 
Satsningen på sommarlovet är viktig utifrån såväl ett hälsoperspektiv som av 
socioekonomiska skäl. Erfarenheten av övriga lov är att föreningslivet inte har 
möjlighet att samverka och erbjuda avgiftsfria aktiviteter i samma 
utsträckning utan stöd från kommunen. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 65 en riktlinje för användningen av 
kommunstyrelsens strategimedel. I riktlinjen framkommer att strategimedlen 
ska användas ”för genomförande av sådant som har mer strategiska och 
långsiktiga effekter utifrån mål och planer, kostnadseffektivitet eller 
utveckling av verksamhet genom stödjande av projekt med utvecklingsfokus.” 
Förvaltningen bedömer att ansökta medel faller inom ramen för 
strategimedlen då effekterna av ett avgiftsfritt, aktivt och innehållsrikt 
sommarlov för barn- och unga, bidrar till att fler får möjligheten att upptäcka 
de kommunala kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder. 
Fler får också chansen att prova på olika aktiviteter och kanske hitta sin 
aktivitet i det kommunala Kultur- och fritidsutbudet eller i föreningslivet.  

Social konsekvensanalys 
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Möjligheten att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter helt utan     
kostnad bidrar till att fler barn i kommunen får chansen till ett innehållsrikt 
och aktivt sommarlov på hemmaplan. 

     
    Miljömässig konsekvensanalys 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan prioriteras flera globala mål ur 
Agenda 2030. Ett av målen, mål 3, är god hälsa och välbefinnande där man 
bland annat kan läsa att förebyggande insatser gynnar samhällets 
utveckling och skapar förutsättningar  för välbefinnande hos människor i 
alla åldrar.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inget budgeterat för lovverksamhet i kommunen. 200 000 kronor 
är en rimlig summa att avsätta för att kunna erbjuda ett brett, aktivt och 
avgiftsfritt sommarlov. Kommunen samverkar, precis som tidigare, med 
bland annat föreningslivet men för att exempelvis kulturskolan och 
biblioteket också ska kunna utöka sin verksamhet är en ”lovbudget” 
nödvändig. 
 
Kommunförvaltningen föreslår därför att 200 000 kronor avsätts till 
sommarlovsverksamhet och att det finansieras genom kommunstyrelsens 
strategimedel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Kommunen avsätter 200 000 kronor för sommarlovsaktiviteter för 

verksamhetsåret 2022 under förutsättning att inte medel beviljas från 
Socialstyrelsen. 

 
- Sommarlovsaktiviteterna föreslås att finansieras via kommunstyrelsens 

strategimedel för år 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga sommarsimskola är inräknat i den 
föreslagna summan, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki 
Johansson och kompletteras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen avsätter 200 000 kronor för sommarlovsaktiviteter för 
verksamhetsåret 2022 under förutsättning att inte medel beviljas från 
Socialstyrelsen. 
 
Sommarlovsaktiviteterna föreslås att finansieras via kommunstyrelsens 
strategimedel för år 2022. 
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§ 45 

Yttrande över utskottsinitiativ om fritidsbank, dnr KS 
21/00242 

Beslutsunderlag 
KS 2020-06-16 § 128 
KS 2021-12-13 § 227  
KS 2022-01-25 beredningstid 
Bilaga 1 Underlag för lokal, personal och ekonomin för en Fritidsbank i 
Hällefors-2022 
Bilaga 2 Omvärldsspaning Fritidsbanken 2021 

Ärendet 
Fritidsbanken har behandlats tidigare och kommunstyrelsen tog då beslutet att 
inte starta en fritidsbank. I utskottsinitiativet föreslås en omvärldsspaning 
genom att kontakta andra kommuner för att se hur de organiserat sin 
Fritidsbank. Det ser mycket olika ut var och hur fritidsbanken är organiserad 
och i de fem kommuner som tillfrågats (Laxå, Ljusnarsberg, Filipstad, 
Karlskoga, Lindesberg) är fritidsbanken organiserad, i nämnd ordning, på 
integrations- och marknadsenheten, social- och marknadsenheten, teknik och 
service, föreningsdrift och i daglig verksamhet. Se bilaga 2 för mer 
information. 

  
I utskottsinitiativet föreslogs också en kontakt med verksamhetschefen på 
Fritidsbanken Sverige för information om uppstartsprocessen. 
Verksamhetschefen bjöds in och föredrog fritidsbanken för kommunstyrelsen 
25 januari 2022. På mötet lyftes bland annat de nya krav som ställs av 
Fritidsbanken Sverige för uppstarten av en långsiktig och hållbar Fritidsbank.  
 
Då kraven för att starta en fritidsbank har ökat för mer hållbara verksamheter 
så har förvaltningen kompletterat i medföljande bilaga 1, de två viktigaste 
områden för en Fritidsbank och för att den ska hålla över tid enligt 
kravställandet från fritidsbanken Sverige. 
 
För att summera bilagorna är en central lokal med hög tillgänglighet och med 
en yta på ca 200-300 kvm en av förutsättningarna. Förvaltningen har tillfrågat 
BoAB och en lokal ligger på ca 750-1300kr/kvm i centrala Hällefors och 
enligt kommunens fastighetschef låg exempelvis hyran för bibliotekets lokaler 
i centrumhuset omräknat utifrån ca 300 kvm på ca 300 000 kr/år. 
 
Det andra som krävs, och som verksamhetschefen för Fritidsbanken Sverige 
tydligt framförde, är en tillsvidare anställning av kompetent personal, en 
platsansvarig, med förmågan att leda såväl verksamhet som övriga 
medarbetare. Detta finns också beskrivet i bilagan. 
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Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare handlingar i ärendet 
Fritidsbanken. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare handlingar i ärendet 
Fritidsbanken. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genom att högre krav ställs, enligt Fritidsbankens verksamhetschef, på 
nystartade och mer hållbara Fritidsbanker över tid, så landar en uppstart på 
ca 1- 1,5 miljoner kronor för år 1 och ca 1 miljoner kronor från år två och 
framåt. Kommunförvaltningen hänvisar till bilaga 1 för en mer specificerad 
kostnadsberäkning.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om när förslag på utskottsinitiativ ska 
lämnas in senast, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
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§ 46 

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2021, dnr 
KS 22/00050 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2022-02-23 
§ 1 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2022-02-25 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2021 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2021 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2021 ett positivt resultat på 471 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Årets resultat är bättre än budgeterat 
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. I samband med bokslut har 
förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmtaxan enligt nya 
beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tusentals 
kronor som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i 
december 2021.  
 
 
Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då 
förbundets resultat uppgick till ett överskott på 1,1 miljoner kronor när 
samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade under hösten 
beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i 
balanskravsutredningen, vilket 2021 uppgick till drygt 649 tusentals 
kronor.  
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Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Förbundet har politiskt antagna övergripande mål som är nedbrutna i 
förebyggande verksamhet, operativ verksamhet och larmcentral. Direktionen 
har fastställt totalt sju mål kopplat till god ekonomisk hushållning, tre 
finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att; 
samtliga tre finansiella mål är uppfyllda, att tre verksamhetsmål är uppfyllda 
och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt. Direktionen har även fastställt tolv 
säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål. 
I årsredovisningen är det i huvudsak prestationsmålen som utvärderas. Av 
totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som uppfyllda, fyra som delvis 
uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens förutsättningar för 
måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 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 2021 har förbundet erhållit 7,4 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun, en ökning mot föregående år med 0,3 miljoner kronor.  
 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 miljoner kronor, och 
totalt har 7,4 miljoner kronor förbrukats vid utgången av 2021 och 
anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del 
beroende på Corona-pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar 
under året och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som 
förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket 
gör att det kommer ske under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad 
och arbetet med stationernas IT-nät kommer att färdigställas under 2022. 
Förbundet kommer att föra över 4,9 miljoner kronor för planerade och 
pågående investeringar till investeringsbudgeten 2022. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2021 
ökar förbundets egna kapital till 40,5 miljoner kronor vid 2021 års utgång, 
men överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under år 
2022 enligt ändrade principer för att inte bygga ytterligare eget kapital. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2021 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
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 
 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2021 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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§ 47 

Ingrid Ahlströms kulturfond årsredovisning 2021, dnr 
KS 22/00056 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2022-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 29 284 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 19 073 
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 705 952 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2021/2022 uppgår det till 25 963 kronor.  
 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om det finns något i 
årsredovisningarna för stiftelserna som sticker ut och/eller utmaningar, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig och ställer fråga om 
omtolkning/omformulering av syftet med stiftelserna, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om att få donationsviljan förändrad, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson, 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 48 

Stiftelsen makarna Larssons donation årsredovisning 
2021, dnr KS 22/00057 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  
daterad 2021-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 14 254 kronor avseende 
snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 
TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 244 607 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 91 530 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 648 129kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 677 696 kronor.  
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 49 

Stiftelsen Hanssonska donation årsredovisning 2021, 
dnr KS 22/00058 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  
daterad 2022-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 45 079 kronor avseende 
läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  
157 864 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 58 935 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 3 014 180 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2021/2022 uppgår det till 459 604 kronor.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
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Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 50 

Projekt Hällefors centrum - ett centrum för alla, dnr KS 
21/00111 

Informationsunderlag 
KS 2021-05-18 § 77 
KS 2021-06-15 § 104 

Ärendet 
Projektet ”ett centrum för alla” har nått ett par delmål. Medborgarenkät är 
genomförd och utvärderad och ett separat projekt har genomförts inom 
bildning där synpunkter från skolelever har inhämtats. Det som tyvärr inte 
gick att genomföra var den tillfälliga gestaltning som det tidigare beslutades 
om då budgeterade medel inte räckte till någon åtgärd enligt det förslag som 
fanns, mycket beroende på skenade råvarupriser på material som under 
sommaren 2021 ökade med mer än 50 % i vissa segment. Det som nu kommer 
ske är att det material som framkommit ska visualiseras på platsen där 
Godtemplargården stod och då i form av planscher på tre olika språk, svenska, 
finska och engelska. Delar av de medel som avsattes för tillfällig gestaltning 
kommer användas till detta.  
Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört 
medborgarenkäten samt ett riktat arbete mot elever årskurs 6–9 samt 
gymnasiet. Materialet är sammanställt och bearbetat för vidare arbete hos 
Norconsult. Vid medborgarenkäten inkom 184 svar.  
De svarande är i centrum på grund av handel och besök till bibliotek eller 
annan kommunal inrättning. Besökaren tar sig oftast till centrum med bil samt 
upplever möjligheten till parkering som god. Inom pedagogiska verksamheten 
gjordes ett arbete inom området bild, där elever fick gestalta centrummiljön 
med tyngdpunkt på platsen där Godtemplargården stod. Politiska 
representanter gjorde en rundvandring till årskurserna 7–9, där synpunkter 
kunde lämnas samt att det gick att ställa frågor kring process och 
genomförande av både gestaltningsprogram och detaljplan. Det som 
framkommit både från medborgarenkäten samt synpunkterna från elever är 
avsaknaden av en bra mötesplats, många lyfter ett café eller liknande, samt 
möjligheten till aktivitet kopplat till centrum. Det framgår också i båda 
undersökningarna att det saknas färg och form i centrum, då det nu upplevs 
som en grå och tråkig miljö. 
 
Arbetet fortgår nu via Norconsult som ska sammanställa 
gestaltningsprogrammet av det material som nu är framtaget. Detta sker i 
enlighet med uppdrag upphandlat av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. Efter detta påbörjas framtagandet av detaljplan för centrum. 
Tidplanen för detaljplanen för centrum beräknas till ca 10–12 månader.  
 

Social konsekvensanalys 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(42) 

Datum  
2022-04-19  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I och med medborgarenkät och arbetet inom bildning så har möjligheten till 
inflytande getts till medborgare i Hällefors. En uppföljning av det 
framtagna materialet inom bildning är utlovad. Önskan finns att liknande 
arbete görs i framtiden mellan politik och elever.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om vem som sköter om 
bänkarna på torget, vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen och leder till yttranden från Kjell Valegren (GL) och Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 51 

Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 21/00108 
 
Allmänna utskottet har fått ett driftutfall på ansvar för centrala funktioner, 
utifrån kommunstyrelsen uppföljning för år 2021. Driftutfallet är daterat 
2022-04-06. 
 
Under allmänna utskottet föredrar ekonomichef Jessica Jansson och lyfter att 
pensionskostnaderna redovisar ett stort ekonomiskt plus, vilket förvaltningen 
inte hade räknat med. Medan fastighetschef har ett större minus än beräknat 
där ökade kostnader för el lyfts fram. Vidare nämner ekonomichef att 
simhallen redovisas separat samt att kultur- och fritidschefs områden har 
delats upp i olika ansvarsområden. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om att eventuellt binda elavtal, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om samarbete med Hällefors Bostads 
AB när det kommer till elavtal, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Kjell Valegren (GL) och Allan 
Myrtenkvist (S). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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