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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Katja Ollila V  
 Alf Wikström V  
 Vivianne Pettersson M Ulrika Jonsson 
 Daniel Hagsten M - 
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§ 68 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 69 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att det 
finns en ny version av tjänsteskrivelse till punkt sju på dagordningen, 
angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Den uppdaterade tjänsteskrivelsen har 
också varit publicerad för de förtroendevalda sedan förra veckan. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att den nya versionen ersätter den 
som skickats ut med handlingarna, vilket bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om två ärenden som hon önskar 
lyfta som utskott initiativ, ett om kommunikatör och ett om lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att de båda ärendena läggs till efter 
ordinarie beslutsärenden, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående fastställs dagordningen. 
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§ 70 

Nyupplåning 2020, dnr KS 20/00177 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 67 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 98 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen följer hela tiden upp det likviditetsflöde som är och 
kommer att bli i kommunen för att kunna hålla en så låg likviditet som möjligt 
utifrån de förutsättningar som råder. 
 

Ekonomi 
Idag har kommunen en total låneskuld på 72,1 miljoner kronor. Likvida 
bankmedel uppgår idag till drygt 50 miljoner kronor. Under år 2019 
minskade kommunens likviditet från 81,1 miljoner kronor till 47,1 miljoner 
kronor där lånestocken ökade med 2,5 miljoner kronor under året.  
 
Under februari och juli månad innevarande år har kommunen erhållit extra 
generella statsbidrag med anledning av Covid-19 på totalt 13,3 miljoner 
kronor som avser hela året. Enligt fullmäktiges beslut ska kommunens 
likviditet minska med 26,3 miljoner kronor då större delen av nya förskolan 
ska finansieras med egna medel. 
 
Enligt beslutad delegeringsordning har ekonomichef rätt att konvertera 
(omsätta), amortera samt uppta lån inom ramen för fullmäktiges fastställda 
beloppsram och fastställda riktlinjer. Enligt beslut från fullmäktige får 
kommunförvaltningen omsätta de lån som förfaller till betalning under år 
2020 med totalt 14,1 miljoner kronor, vilket ekonomichef gjort under 
våren. Ekonomichef har även delegation att använda checkkrediten som 
kommunen har tillgång till hos upphandlad bank med upp till 10 miljoner 
kronor, vilket innebär dyrare finansiella kostnader än att nyupplåna. 
 
I fullmäktiges beslutade strategiska planering för 2020-2024 framgår av 
finansieringsplanen att kommunen ska amortera 2,3 miljoner kronor med 
en investeringsvolym på 21,0 miljoner kronor, vilket inte kommer att 
kunna uppnås utifrån nuvarande prognoser.  
 
Fullmäktige har beslutat om nyupplåning med 36,5 miljoner kronor för 
ombyggnad av gamla kommunhuset där förvaltningen kommer att 
verkställa nyupplåning utifrån projektets likviditetsplan. Dessutom har 
fullmäktige beslutat om nyupplåning med 2,7 miljoner kronor för nya 
förskolan då beslutet om utemiljön och ytterligare en avdelning inte kunde 
finansieras med egna medel.  
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Den budget som är antagen av fullmäktige för verksamhetsåret 2020 
bygger på att kommunens verksamhetskostnader inryms enligt beslutad 
budget. Det samma gäller för beslutade investeringar som ska finansieras 
med egna medel och inte genom nyupplåning. Dessutom kommer rivnings- 
och saneringskostnader som uppstår under hösten 2020 att innebära utgifter 
för kommunen trots att de kan bortses vid avstämning av lagstadgade 
balanskravet. Enligt nuvarande prognoser kan kommunens likviditet att 
kunna bli ansträngd i slutet av året, vilket gör att förvaltningens föreslår att 
ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor 
under år 2020 om behovet uppstår.  
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor 

under år 2020.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om detta innebär lån till drift, 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 
 
Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor under år 
2020.  
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§ 71 
Förslag till skattesats 2021, dnr KS 20/00176 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2021 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
planerade strategiska planen för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget 
för år 2021.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 

 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
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§ 72 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening, 
dnr KS 20/00180 
 
Beslutsunderlag 
Kapitaliseringav av Kommuninvest Ekonomisk förening, daterad 2020-09-03 
Villkoren för förlagslånen samt inbetalning av insatskapital för respektive år 
fram till år 2024 
 
Ärendet 
Hällefors kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Ekonomi 
 

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  
 
Hällefors kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 4 september 
2020 till 1 200 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 
Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen 
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sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats 
2020 900 kronor/invånare  
2021 1 000 kronor/invånare  
2022 1 100 kronor/invånare  
2023 1 200 kronor/invånare  
2024 1 300 kronor/invånare  
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Om kommunen betalar in 1 200 000 kronor i kapitalinsats senast 20 
november 2020 innebär det att kommunen kommer att få en betalningsplan 
av det ökade insatskapitalet enligt nedan: 
 
År Kapitalinsats 
2020 1 200 000 kronor 
2021 0 kronor  
2022 187 200 kronor  
2023 880 800 kronor  
2024 1 574 400 kronor  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(25) 

Datum  
2020-09-15  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
För Hällefors kommun är det aktuella insatskapitalet 6 242 400 kronor i 
Föreningen. Den nya insatsnivån 2024 kommer att uppgå till 9 016 800 
kronor, dvs en ökning med 2 774 400 kronor. Genom att direkt använda 
förlagslånet på 1 200 000 kronor för att öka kapitalinsatsen till Föreningen 
återstår 1 574 400 kronor att inbetala under perioden fram till 2024. Sista 
dag för inbetalning av förlagslånet är den 20 november 2020. Därefter ska 
den obligatoriska inbetalningen av insatskapitalet ske årligen den 30 juni 
enligt stämmobeslut. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.  

 
- Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
- Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
- Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) tillägsyrkar att särskilt angiven person i 
tredje att-satsen ersätts med ekonomichef. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
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§ 73 

Revidering av bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr 
KS 14/00143 
 
Beslutsunderlag 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors 
kommun 
KF 2017-11-14 § 168 (dnr 14/00143) 
KF 2018-04-24 § 49 
KF 2018-06-12 § 83 
delårsrapporten 2019 (KS 19/00293) 
 
Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun och komma 
med förslag på förtydliganden. Översynen har resulterat i förslag till 
förtydliganden som bör minska behovet av tolkningar av innehållet. Förslaget 
har skickats på remiss till partierna. De remissvar som har inkommit biläggs 
det reviderade förslaget till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Hällefors kommun. Förslaget har i vissa delar anpassats 
efter partiernas synpunkter. 
 
Blanketterna kommer att anpassas efter de beslutade bestämmelserna. 
 
I revidering har nivåerna för fasta arvoden inte berörts. Inför nästa 
mandatperiod föreslås en utvärdering av bestämmelserna samt en översyn av 
nivåerna för de fasta arvodena. 
 

Ekonomi 
Kostnader för förtroendevaldas deltagande i politiska forum utgår från 
bestämmelserna. Förändringarna i det reviderade förslaget beräknas inte 
utgöra någon större förändring av kostnaderna. 
 
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. 
 
Samverkan 
Information och samverkan med de fackliga organisationerna kommer att 
ske innan kommunstyrelsens sammanträde.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
i Hällefors kommun antas att gälla från och med 2020-12-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt kring genomförda revideringar. Kommunchef Tommy 
Henningsson, kanslichef Mathias Brandt och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kompletterar under ärendets 
behandling. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om ett digitaliserat arvodesförfarande, vilket 
delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om redovisning av förlorad arbetsinkomst i 
lönespecifikation från Hällefors kommun, vilket delvis besvaras av HR-chef 
Ann Karlsson.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Alf 
Wikström (V), Ulrika Jonsson (M) och Katja Ollila (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet återremitteras med 
motiveringen att förtydliga förfarandet för att styrka förlorad arbetsinkomst. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt 
återremissyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ärendet återremitteras med motiveringen att förtydliga förfarandet för att 
styrka förlorad arbetsinkomst. 
 
 
Exp till 
Ann Karlsson 
Mathias Brandt 
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§ 74 

Yttrande över medborgarförslag om att använda 
reflekterande färg på skyltarna ”Välkommen till 
Hällefors”, dnr 220.10 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2010-10-22 
KF 2010-11-16 § 181 
KS 2010-11-30 § 300 
Yttrande från trafikenheten, BMB 
 
Yttrande 
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2010-10-22. 
Förslagsställaren menar att de informationstavlor som fanns vid tiden inte var 
synliga i mörker, och att reflekterande text skulle förbättra synligheten. 
 
Trafikenheten på dåvarande BMB hade inget att invända mot användande av 
reflekterande färg. Trafikverket har inte tillfrågats. 
 
Sedan medborgarförslaget lämnades in, har välkomstskyltarna i Hällefors och 
Grythyttans tätorter bytts ut. Inte heller de nya skyltarna har reflekterande 
färg, däremot är de betydligt större än de tidigare och har bilder från 
kommunen som byts ut med årstiderna. Skyltarna har text på svenska och 
finska. 
 
I samband med att de nya skyltarna sattes upp, undersöktes möjligheten att 
sätta belysning på dem. Anslutning till elnätet var besvärligt vid vissa av 
lägena, samtidigt som solceller vid tidpunkten inte var tillräckligt effektivt, 
övergavs detta. 
 
Kommunförvaltningen bevakar fortsatt möjligheten att belysa skyltarna med 
hjälp av solcellsbelysning. 
 

Ekonomi 
Någon utredning av kostnaden för att använda reflekterande färg har inte 
genomförts. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur 
detta perspektiv.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson 
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist föredrar kring ordinarie ärendeprocess för medborgarförslag. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget avslås. 
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§ 75 

Borttagande av olovliga textilinsamlingskärl, dnr KS 
20/00147 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-06-12 
§ 47 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppmärksammat att 
textilinsamlingsaktörer har sina insamlingsbehållare uppställda på 
återvinningsstationerna (ÅVS) utan kommunernas och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens tillstånd. Dessa kärl drar till sig nedskräpning, då 
området kring dessa inte städas av aktörerna som placerat ut kärlen. Ansvaret 
och kostnaden för städning belastar då kommunerna. 
 
Förbundet föreslår därför att kommunen som markägare ger förbundet 
uppdraget att samla in insamlingsbehållarna samt informera aktörerna vart de 
kan kvittera ut sitt kärl för bortforsling om de inte söker tillstånd för dessa hos 
respektive kommun. Om kärlen inte kvitterats ut inom sex månader från att 
informationen gått ut, bör behållarna istället skrotas. 
 
Förbundets alla medlemskommuner har textilinsamling under ordnade former 
på samtliga återvinningscentraler (ÅVC) där det upprättats ett avtal på hur 
textil samlingen ska skötas med tömningsfrekvenser, städning med mera. 
Möjligheten att avlämna sina textilier försvinner alltså inte med detta förslag. 
 
Kommunförvaltningen har inget att invända emot förslag från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Klagomål har även inkommit till 
kommunen angående skräpig miljö kring dessa kärl. 
 

Ekonomi 
Förslaget bedöms minska nedskräpningen, vilket i sådant fall minskar 
kostnaderna för städning. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Miljö 
God renhållning runt återvinningsstationer bidrar till att allmänheten 
använder dessa.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga 
textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte 
kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson samt nämnd- 
och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
har haft kontakt med aktörerna för alternativa lösningar, vilket delvis besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Alf Wikström (V), 
Katja Ollila (V) och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och yrkar 
att ärendet återremitteras med motiveringen att undersöka hur 
klädinsamlingen kan lösas på ett bra sätt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt 
återremissyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras med motiveringen att undersöka hur klädinsamlingen 
kan lösas på ett bra sätt. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§ 76 

Extra allmänt utskott 28/10, dnr KS 19/00282 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att det finns ett behov av ett 
extra allmänt utskott 28/10 utifrån tidplan med anbudsöppning i 
simhallsärendet. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om starttid, vilket besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att allmänna utskottet sammanträder 
28/10 med start 09.00. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet sammanträder 28/10 med start 09.00. 
 
 
Exp till 
Ledamöter och ersättare allmänna utskottet 
Madelene Jönsson, insynsplats Sverigedemokraterna 
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§ 77 

Utskottsinitiativ om att stärka kommunikationsarbetet, 
dnr KS 20/00190 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kring avsaknad av kommunikatör och brist på 
information utåt.  
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig och ställer fråga om tänkt omfattning och 
uppdrag, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och yrkar att ge 
kommunchef i uppdrag att stärka kommunikationsarbetet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunchef i uppdrag att stärka kommunikationsarbetet. 
 

 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Datum  
2020-09-15  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 

Utskottsinitiativ om att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna, dnr KS 20/00191 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kring behovet av att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig och ställer fråga om det kan vara ett lämpligt 
uppdrag för den tilltänkta tillfälliga fullmäktigeberedningen för sociala frågor, 
vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att de lokala ordningsföreskrifterna 
revideras och att ärendet återkommer till allmänna utskottet i januari. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
De lokala ordningsföreskrifterna revideras. 
 
Ärendet återkommer till allmänna utskottet i januari. 
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§ 79 

Markköp till utveckling av Lärkans förskola, dnr KS 
19/00119 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 139 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 162 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-19 § 149 
 
Ärendet 
När schaktarbeten för grundläggning av nya förskolan påbörjades i mitten av 
juni påträffades källargrunder efter de bostadshus som tidigare stod på platsen 
och som revs på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget år 2005. Detta var 
inte oväntat. Rivningar av hus med källargrunder genomförs vanligtvis genom 
att grundmuren bilas ner till cirka en meter under marknivå, bottenplattan 
punkteras och återfylls sedan med rena jordmassor. I det aktuella fallet visade 
det sig dock att byggnaderna som revs, inte sanerats från miljöfarligt avfall 
innan rivning. Osorterat byggnadsmaterial såsom linoleummattor, tjärpapp, 
eternitkanaler, rörböjar med misstänkta blyskarvar etcetera påträffades i 
jordmassorna i de gamla husgrunderna. Källargrunderna var inte rivna mer än 
några centimeter under jordytan och armeringsjärn stack upp ur 
betongväggarna.   
 
Upptäckten anmäldes omedelbart till miljökontoret vid 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och byggnationen stoppades i väntan 
på vägledning kring hur frågan skulle hanteras. Parallellt genomfördes 
provtagning av de förorenade jordmassorna. Provsvaren visade förekomst av 
asbest och en saneringsplan upprättades och inlämnades till miljökontoret för 
godkännande. Det klargjordes också att marken måste saneras från 
föroreningen oavsett vad den i framtiden ska användas till. Det fanns alltså 
ingen möjlighet att undkomma sanering. Så snart planen godkänts påbörjades 
saneringen. Eftersom byggnadsmaterialet i jordmassorna var mycket 
finfördelat bedömdes inte utsortering vara möjlig. Därför har samtliga massor 
i grunderna borttransporterats till mottagare för farligt avfall.       
 
 
När rivningen genomfördes 2005 fanns lagkrav på utsortering av farligt avfall.  
Varför detta inte skett är oklart. Miljökontoret gjorde en åtalsanmälan för 
miljöbrott i enlighet med tillsynsmyndighetens skyldighet1 men 
åklagarmyndigheten har låtit meddela att eftersom preskriptionstiden för 
gärningen passerat inleds ingen förundersökning.  
 
I miljöbalken finns också bestämmelser som reglerar ansvaret för utredning 
och efterbehandling av förorenad mark. Huvudregeln kallas ”polluter pays 
                                                 
1 26 kap 2 § Miljöbalken (1998:808) 
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principle” 2 och innebär att den som förorsakat en förorening också är den 
som ansvarar för avhjälpande (sanering). Preskriptionslagens bestämmelser 
gäller inte saneringsansvar. 3 
 
De senaste veckorna har uppdagats att de huskroppar som revs på fastigheten 
2005 var större än de som nu är sanerade. Miljökontoret har låtit meddela att 
hela fastigheten måste saneras, även de områden som sedan ska bli utemiljö 
för förskoleverksamheten. Enligt miljökontoret skulle kommunen kunna 
stoppa byggnationen av förskolan och åberopa en juridisk ansvarsutredning 
för saneringsskyldigheten. Då kostnaden för saneringen, oavsett utgången i en 
formell ansvarsutredning, kommer att drabba kommunkoncernen bedöms en 
sådan utredning vara överflödig. Kompletterande sanering har, för att undvika 
ytterligare försening och fördyring, påbörjats.  
 
Tidplanen för förskolans färdigställande har försenats rejält med aneldning av 
den upptäckta föroreningen. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle 
verksamheten kunna flytta in under augusti 2020. Enligt den reviderade 
tidplanen kommer grundläggningsarbetena att vara klara i början av november 
2020 och byggnadsställningar runt byggnaden kommer preliminärt att rivas 
under vecka 51. Den nya byggnaden kommer att vara klar för slutbesiktning 
under slutet av januari 2021. Markentreprenören som ska utföra utemiljön kan 
påbörja arbeten tidigast när byggnadsställningen runt huset rivits. Dessa 
arbeten är väderleksberoende och går inte att utföra vid tjäle i mark, varför 
arbetena måste skjutas fram till våren 2021. Utifrån dessa nya förutsättningar 
planerar förvaltningen för inflyttning i den nya förskolan till våren 2021, när 
utemiljön är helt klar. 
 

Ekonomi 
Totala kostnaden för saneringen bedöms uppgå till maximalt 6,7 miljoner 
kronor. Det är en kostnad och ingen investeringsutgift, vilket gör att 
kommunens verksamhetskostnader ökar med motsvarande under 
innevarande år och kan leda till att kommunen inte gör ett nollresultat för år 
2020. Däremot kan kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl, och 
förvaltningen bedömer att saneringskostnaderna är att betraktas som 
synnerliga skäl. 
 
Utifrån att det är ägaren vid rivningstillfället som förorsakat saneringen 
kommer kommunen att vidarefaktura den totala saneringskostnaden till 
Hällefors Bostads AB. 
 

 
 

                                                 
2 2 kap 8 § Miljöbalken (1998:808) 
3 10 kap 8 § Miljöbalken (1198:808) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Datum  
2020-09-15  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson samt ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om hur diskussionen med bostadsbolaget såg 
ut innan markköp, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen utifrån att de godkänt tidigare 
inlämnad saneringsplan, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica 
Nilsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet lyfts till ett beslutsärende, 
vilket bifalls. 
 
Därefter yrkar ordförande Annalena Järnberg (S) att ge kommunförvaltningen 
i uppdrag att fakturera Hällefors Bostads AB saneringskostnaderna och att ge 
kommunförvaltningen i uppdrag att författa ett brev till Hällefors Bostads AB 
och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att fakturera Hällefors Bostads AB 
saneringskostnaderna. 
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Ge kommunförvaltningen i uppdrag att författa ett brev till Hällefors Bostads 
AB och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
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§ 80 

Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2020-08-31. 
 
Sedan förregående driftprognos har en negativ avvikelse på 100 000 kronor 
under kommunstyrelsen tillkommit på grund av kommunchefsrekrytering. 
Dessutom har återställning av elljusspår lett till en negativ avvikels på 
100 000 kronor. Vidare beräknas en negativ avvikelse på 6 659 000 kronor på 
grund av saneringskostnader. Medan de beräknade ökade kostnaderna för 
färdtjänst har minskat med 500 000 kronor och ökade kostnader för rivningar 
minskat med 650 000 kronor. Vidare prognoserar bibliotekschef nu ett 
nollresultat, då tidigare negativa avvikelse på grund av städkostnader inte 
längre kvarstår. 
 
När tidigare rapporterade avvikelser och avvikelser enligt ovan summeras 
prognosiserar de centrala funktionerna som helhet ett underskott på 5 595 000 
kronor. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) 
fråga om den negativa avvikelsen inom grönyteskötsel, vilken lämnas 
obesvarad. 
 
Ulrika Jonsson (M) önskar att en redovisning över grönyteskötselns utfall för 
sommaren lämnas till nästa utskott, vilket godkänns. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om kostnader för färdtjänst, vilket besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om vad som händer i frågan om återställning 
i Hurtigtorpet och ansvar för frågan, vilket besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) önskar att en återrapport kring återställningen i 
Hurtigtorpet lämnas till nästa utskott, vilket godkänns.  
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Jessica Jansson 
Jessica Nilsson 
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