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Datum

2022-05-10

Plats och tid

Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-17.05

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Madelene Jönsson (SD), ej tjänstgörande
Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande

Övriga närvarande

Stadsarkitekt Sara Hallström, beredningstid
Utvecklingsstrateg Peter Wiker,
beredningstid
Ekonomichef Jessica Jansson,
beredningstid
Kommunchef Hans Åhnberg
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Bella Kronman och Kent Grängstedt

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Kyllervägen måndag 16/5 2022 kl. 9.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Mathias Brandt

Allan Myrtenkvist

Bella Kronman

Kent Grängstedt

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Mathias Brandt
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Beslutande
Annalena Järnberg
Allan Myrtenkvist, ordf.
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Saskia van der Zanden
Bella Kronman
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

Justerandes sign
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Ärenden under beredningstid
Stadsarkitekt Sara Hallström berättar om gestaltade livsmiljöer. Inleder med
att redogöra för stadsarkitektens roll. Därefter genomgång av de processer
som omger stadsplanering, bygglov med mera och kopplar detta till den
historiska utveckling som utgör grunden för dagens planering. Ger flera
exempel på starka resurser i Bergslagen, som både traditionellt och nu
påverkar byggandet.
Cecilia Albertsson (M) ställer frågor om nivån på skyddet och servicenivån
gentemot den enskilde vilka besvaras av stadsarkitekt Sara Hallström.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande möjligheterna att underlätta
byggnation, då problemet idag är att det nästan inte byggs alls i kommunen
vilken besvaras utförligt av stadsarkitekt.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande ny bebyggelse i Lindesbergs
tätort vilken besvaras av stadsarkitekt.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande skillnader mellan olika
kulturmiljöer vilken besvaras av stadsarkitekt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande områdesbestämmelser vilken
delvis besvaras av stadsarkitekt.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande kommunkontoret vilken
delvis besvaras av stadsarkitekt.
Johan Stolpen (V) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
--Utvecklingsstrateg Peter Wiker informerar kortfattat kring byggnationen av
badhus.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande riskerna för konkurser i
byggbranschen vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kostnadsökningar vilken
besvaras av utvecklingsstrateg.
--Ekonomichef Jessica Jansson redogör för kommunstyrelsens prognos efter
månad 4. Genomgång av investeringar och drift, mer specifika underlag
kommer att skickas ut efter dagens sammanträde.
Justerandes sign
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Även noggrann genomgång av kommunens helårsprognos. Beräknas att
kommunen på intäktssidan får ca 9,7 mkr mer än budgeterat och att
prognostiserat resultat är 24,3 mkr mot budgeterade 15,3 mkr.
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§ 76

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign
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§ 77

Fastställande av dagordning
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att ärenden om Sofints
årsredovisning för 2021, strategisk plan och budget, månadsrapport för
kommunstyrelsen, ekonomiska rapport för kommunen samt information om
badhuset ska läggas till dagordningen vilket bifalls.

Justerandes sign
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§ 78

Riktlinje placerade barn, dnr KS 22/00070
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinje vid placerade barn, individ och familjeomsorgen.
Riktlinje omkostnad och arvode vid jour- och familjehemsplaceringar.
Ärendet
Riktlinjer för placerade barn är ett styrdokument främst riktat till
socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Hällefors
kommun saknar riktlinjer för placeringar av barn och unga i familjehem,
stödboende och HVB. Kommunförvaltningen har sedan 2019 arbetat med att
ta fram ett förslag på riktlinjer som reglerar förutsättningar för bistånd,
utredning, genomförande av insats och kommunala ersättningsnivåer till
familjehem. Riktlinjerna är såväl ett stöd för ansvariga handläggare som ett
viktigt styrdokument för ansvarig nämnd varför antagandet av riktlinjerna
innebär en form av kvalitetssäkring av verksamheten.
Social konsekvensanalys

Placering av barn- och unga i samhällsvård är ett stort ingrepp i ett barns
uppväxt. Att planering, genomförande och uppföljning av vården håller god
kvalité är synnerligen viktigt ur denna synpunkt. En riktlinje som
understödjer arbetet är ett viktigt verktyg för berörd personal och ett
nödvändigt styrdokument för nämnden för att höja kvaliteten i arbetet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Riktlinjen i sig påverkar inte förvaltningen kostnadsnivå i sig men borgar
för en mer likvärdig bedömning i olika ärenden och att förvaltningens
interna styrning och kontroll ökar.
Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett i ärendet
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Justerandes sign
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Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande riktlinjer i omgivande kommuner
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Maja Loiske och Christer Olken (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V)
fråga gällande behov av politiskt antagande vilken lämnas obesvarad.
Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas.
Exp till
Daniel Åhnberg

Justerandes sign
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§ 79

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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

9(96)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2022-05-10

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
Justerandes sign
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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 Walegren
(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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V)
fråga gällande vilka konsekvenser beslutet får i förhållande till Agenda 2030
Justerandes sign
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och för kommunkoncernens ekonomi vilken besvaras utförligt av
kommunchef Hans Åhnberg.
Margeurite Wase (C) ställer fråga gällande enplansbyggnad vilken besvaras
av ordförande Allan Myrtenkvist.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande utredningskostnad vilken
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande fördelningen av
utredningskostnaden vilken besvaras av kommunchef.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande fortsatt utredning av övriga alternativ
vilken besvaras av kommunchef. Johan Stolpen (V) ställer följdfråga gällande
sociala, miljömässiga och koncernekonomiska perspektiv vilken delvis
besvaras av kommunchef.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Länsgården Fastigheter AB
inleda arbetet med en förstudie och återredovisa denna till kommunstyrelsen
den 16 augusti 2022.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 80

Medborgarundersökningen 2021, dnr KS 22/00065
Beslutsunderlag
Ärendet
Hällefors kommun genomförde hösten 2021 SCB:s medborgarundersökning,
något som görs vartannat år.
Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in fullmäktiges gruppledare att
bereda medborgarundersökningens resultat och utifrån denna beredning lämna
förslag till kommunfullmäktige. Samtliga partiers gruppledare har deltagit i
beredningen.
Presidiet och gruppledarna har med stöd från kommunförvaltningen vid ett
antal träffar under vintern arbetat med resultaten. Varje parti har också
avslutningsvis prioriterat 2-3 frågor som anses viktiga att arbeta vidare med.
Som förväntat finns en viss spridning i partiernas prioriteringar, men det finns
också inom vissa frågor en betydande samsyn. Beredningen lämnar därför ett
antal förslag som samtliga gruppledare står bakom. I övrigt återkommer säkert
prioriteringar i partiernas valplattformar.
Gruppledarna är överens om att resultaten avseende kultur- och föreningsliv
är lägre än förväntat givet de satsningar som gjorts. Därför är det viktigt att
inför nästa mandatperiod ta fram föreningspolitiska mål. En utvärdering av
föreningsrådet är också önskvärd.
Vidare vill gruppledarna betona vikten av att arbetet med medborgardialoger
fortsätter och blir en naturlig del av kommunens beredningsprocess i ärenden
där det är lämpligt. Den digitala medborgarpanel som tidigare funnits, föreslås
återinföras.
Vinterväghållningen är något som i flera medborgarundersökningar fått låga
resultat. Det är i många kommuner en kritikintensiv verksamhet och något
som även i landet som helhet har låga resultat, men Hällefors ligger trots det
under genomsnittet. Gruppledarna är medvetna om att kommunen står inför
en större organisationsförändring inom det tekniska området och lämnar
därför inget skarpt förslag. Däremot lämnas en uppmaning till
kommunstyrelsen att noggrant följa vinterväghållningen.
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De förslag som lämnas har gemensamt att de syftar till att underlätta för
medborgarna att påverka sin vardag, men också att ge bättre förutsättningar
för civilsamhället.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Bedömningen är att de förslag som läggs i sig inte är kostnadsdrivande.
Beredningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges gruppledare föreslår kommunfullmäktige att uppdra
kommunstyrelsen:
Noggrant följa vinterväghållningen i det kommunala vägnätet.
Återinföra en digital medborgarpanel där medborgarna kan lämna synpunkter
kring aktuella politiska frågor.
Ta fram förslag på föreningspolitiska inriktningsmål för nästa mandatperiod.
Utvärdera arbetet med föreningsråd.
--Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande
Susanne Grundström (S) och ställer därefter bifall mot avslag på beredningens
förslag vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen:
Noggrant följa vinterväghållningen i det kommunala vägnätet.
Återinföra en digital medborgarpanel där medborgarna kan lämna synpunkter
kring aktuella politiska frågor.
Ta fram förslag på föreningspolitiska inriktningsmål för nästa mandatperiod.
Utvärdera arbetet med föreningsråd.
--Justerandes sign
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt kortfattat.
Cecilia Albertsson (M), Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Vivianne
Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik
Dahlberg (SD) och Madelene Jönsson (SD) yttrar sig utan att yrka.
Kommunchef Hans Åhnberg tillför sakuppgifter.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) sammanfattar överläggningen och noterar
att inga yrkanden lagts.
Cecilia Albertsson (M) yrkar att kommunförvaltningen ska uppdras att
utarbeta rutiner för uppföljning av vinterväghållning, att upprätta
förutsättningar för digital medborgarpanel samt att utvärdera arbetet med
föreningsråd.
Vivianne Pettersson (M) yrkar att en politisk grupp för att arbeta med
föreningspolitiska mål för kommande mandatperiod tillsätts.
Ordförande Allan Myrtenkvist ställer bifall mot avslag på lagda yrkanden och
finner att de bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för uppföljning av
vinterväghållningen.
Kommunförvaltningen uppdras att skapa förutsättningar för genomförande av
digitala medborgarpaneler.
Kommunförvaltningen uppdras att utvärdera arbetet med föreningsråd.
En politisk grupp tillsätts för att arbeta med föreningspolitiska mål för
kommande mandatperiod.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 81

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
årsredovisning 2021, KS 22/00084
Beslutsunderlag
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll
2022-03-25 § 33
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2021, daterad 2022-04-01
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.
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

Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2021 en förlust på
-4,4 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst
på 1,1 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra
medlemskommunerna.
Förbundets organisation har skattefinansierade verksamheter och
avgiftsfinansierade verksamheter. Förbundets verksamhetsredovisning är
uppdelad i fyra verksamheter utöver stab. För de fyra verksamheterna
särredovisas resultatet för respektive kommun i årsredovisningen.
Stab
Gata/Park/Idrott
Lokal- och miljöservice
Avfall och Återvinning
Vatten och avlopp (VA)

gemensamt
skattefinansierat
skattefinansierat
avgiftsfinansierad
avgiftsfinansierad

Förbundet har fastställt sex gemensamma verksamhetsmål. Enligt
förbundets uppföljning har två utav de verksamhetsmässiga målen uppnåtts
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i sin helhet under 2021. Området stab och de fyra olika verksamheterna har
dessutom verksamhetsspecifika mål.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska
förvaltningen. Revisionens bedömning är att det finansiella målet avseende
de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. Vad gäller det
finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är deras
bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet
är formulerat. Deras bedömning är att de inte har kunnat bedöma om
resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån hur målen
är formulerade och hur mätningen görs.
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter.
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-,
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna.
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på
0,1 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett
underskott på 0,4 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade
verksamheten.
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten för kommunen ligger
främst i verksamheten Gata och förklaras med att utfallet för
vinterväghållningen blev lägre än budgeterat. Garantifonden för asfalt har
ökat något och uppgår vid årsskiftet 2021/2022 till 1,6 miljoner kronor för
Hällefors kommuns del.
Överskottet i den avgiftsfinansierade delen för kommunen beror på ökade
material- och energikostnader. Kommunens VA-fond har ökat och uppgår
till 2,2 miljoner kronor och avfallsfonden har minskat och uppgår till 7,5
miljoner kronor vid årsskiftet.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört
skattefinansierade investeringar på 7,2 miljoner kronor och
avgiftsfinansierade investeringar på 11,8 miljoner kronor
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2021
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och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021
godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar i beslutet gällande ansvarsfrihet.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Exp till
KF
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§ 82

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.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
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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 Walegren (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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens 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.
Exp till
Jessica Jansson
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§ 83

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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens 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.
Exp till
Jessica Jansson
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§ 84

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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens 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.
Exp till
Jessica Jansson
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§ 85

Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021, dnr
KS 22/00050
Beslutsunderlag
Direktionen Bergslagens räddningstjänsts 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 räddningstjänsts 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 räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Christer Olken (S)
att han ej deltar i beslutet.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Exp till
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§ 86

Tillägg i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen, dnr KS 22/00067
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-17 § 67
Ärendet
Till följd av att lag om nikotinfria tobaksprodukter börjar gälla 1 juli 2022,
faller det på kommunen att utöva tillsyn över denna produkttyp.
Samhällsbyggnadsnämnden utövar idag tillsyn över tobaksprodukter och bör
vara tillsynsmyndighet även för de produkter som avses här. Därmed behöver
reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Taxa för den aktuella tillsynen kommer att behandlas som ett separat
ärende.
Förvaltningens förslag till beslut
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande:
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Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
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§ 87

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 LISområde 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
Walegren (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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Madelene Jönsson
(SD), Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M)
och Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen ska inte försälja hela eller del av fastigheterna Grythyttan 6:169
och Grythyttan 6:200.
Exp till
Hans Åhnberg
Mikael Pulkkinen
Intressent

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

31(96)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2022-05-10

§ 88

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.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen.
Kjell Walegren (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.
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner inklusive dess bidrag.
Exp till
KF
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§ 89

Förslag till taxa för mark för markåterställningsarbeten
för Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs
kommun, dnr KS 22/00085
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2022-03-25 § 2022–202
Ärendet
I och med ett nytt beläggningsavtal fr o m 2022 behöver taxorna för
återställningsarbeten justeras, då asfaltspriser, maskinpriser har ökat betydligt
mot föregående avtal. I detta pris ingår det underhållstillägg som avdelningen
tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll efter grävningar i
kommunal väg och mark.
Förvaltningen ser att denna justering av taxan som rimlig medtanke på
rådande omständigheter med höga energi, råvaru- och bränslepriser.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

De förändringar som det kan ge exempel på är det höjda priser på
återställande av asfalt, +47 %-67 %, yrkesarbetare, +41 % och kostnad för
grävmaskin, + 29 %.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta föreslagna taxeändringar.
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagna taxeändringar.
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01
Justerandes sign
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§ 90

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.
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Social konsekvensanalys

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.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg kortfattat.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Exp till
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§ 91

Se över skalskydd för skolan KS 18/00061
Beslutsunderlag
BU 2018-02-06 §23
KS 2018-02-27 §60
Ärendet
Ordföranden Annalena Järnberg (S) lyfte på sammanträde i bildningsutskottet
i februari 2018 en fråga kring skalskydd för skolan. Hon informerade om att
Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras vart 4:e år och att det i den ingår
delar som berör skolan. Utskottets ledamöter ville efter diskussionen ge
förvaltningen som utskottsuppdrag att undersöka/se över skalskyddet för
skolan.
På kommunstyrelsens sammanträde 27 februari samma år fick förvaltningen i
uppdrag att se över skalskydd för skolan, innefattande lås och
kommunikation. Förvaltningen anmodades att ge utskottet en återkoppling
innan sommaren 2018.
Förvaltningen har sedan uppdraget mottagits återkommande rapporterat kring
frågorna om skalskydd, men eftersom samtliga uppdrag inte varit slutförda
har ärendet kvarstått. Förvaltningen kan nu meddela att sista etappen i ärendet
är överlämnat till säkerhetssamordnare för åtgärd, varför förvaltningen avser
att avsluta det specifika uppdraget.
Verksamheten i kommunen har sedan utskottsuppdraget möjliggjort för
skolorna att snabblåsa alla entréer. Verksamheten har också försett personalen
i skolorna med mobiltelefoner för kommunikation, samt identifierat en app
som ska möjliggöra snabb kommunikation i ett krisläge. Appen är ännu inte
tagen i drift, men säkerhetssamordnare har uppdraget.
Utöver ovanstående har personalen fått utbildning kring olika aspekter av
osäkerhet i skolan, till exempel PDV (Pågående Dödligt Våld).
Social konsekvensanalys

En fungerande skolverksamhet bedöms ha stor inverkan på kommunens
resultat.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Den extra möjligheten till låsning har medfört en mindre kostnad. Den app
som ska tas i drift medför en mindre årlig kostnad för verksamheten.
Justerandes sign
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Facklig samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse ärendet avslutat
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande övningar och utbildningar vilken
besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande lokalen Rektangeln vilken lämnas
obesvarad.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande insatser för eleverna vilken besvaras
av skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse ärendet avslutat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt kortfattat.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande Rektangelns skalskydd vilken
lämnas obesvarad.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Anse ärendet avslutat.
Exp till
Tina Lanefjord
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§ 92

Utskottsinitiativ om högpresterande elever, dnr KS
21/00243
Beslutsunderlag
Ulrika Jonsson (M) Yrkande kring högpresterande elever.
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-11-24.
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-12-14.
Kommunförvaltningen Rapport: Utskottsinitiativ om högpresterande elever
2022-02-24.
Ärendet
Ulrika Jonsson (M) lämnade på välfärdsutskottet i november 2021 ett
yrkande.1 Yrkandet var ursprungligen ett förslag att ge skolan i uppdrag att
upprätta en handlingsplan för högpresterande elever i grundskolan. Efter
diskussion enades utskottet om att som utskottsinitiativ från välfärdsutskottet
skicka uppdrag till förvaltningen att redovisa vad olika styrdokument säger
om högpresterande elever och hur grundskolans arbetssätt kring
högpresterande elever ser ut. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde i
december 2021 i enlighet med initiativet.2
Förvaltningen har sammanställt en rapport i ärendet och lämnar utifrån detta
förslag till beslut kring åtgärder i grundskolan.
Rapporten beskriver utifrån skrivningen i initiativet kortfattat hur
styrdokumenten ser ut på området, hur personkretsen ser ut och vad skolan
idag gör för elever som misstänks vara högpresterande.
Sammanfattningsvis säger styrdokumenten att elever som högpresterar har
rätt till stöd. Det finns dock ingen tydlighet i vilka nivåer som avses eller vilka
mål som ska gälla för beslut om stöd.
Kring de elever som är aktuella för åtgärder finns stora problem vid till
exempel identifikation av orsaker till behov av stöd, samt kring erfarenheter
av olika typer av stöd. Rapporten beskriver också att kommunens relativt
begränsade volym av elever bidrar till bekymren.
Rapporten beskriver att Skolinspektionen och Skolverket ger vägledning
kring vilka detaljer som behöver diskuteras vid arbetet med stöd för elever
som högpresterar. Rapporten använder underlaget från myndigheterna för att
beskriva situationen i grundskolan idag, samt för att identifiera var problem
förekommer.
1
2

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll Välfärdsutskottet 2021-11-24.
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-12-14.
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I huvudsak kommer rapporten till slutsatsen att arbetet med stöd och
identifikation fungerar i grundskolan, även för elever vars behov har sin
bakgrund i höga prestationsnivåer. Eventuellt finns problem med kedjan från
att identifiera ett stödbehov i hög prestation till att sätta in åtgärder, men
rapporten gör bedömningen att detta i hög grad kan och ska lösas i reguljär
pedagogik.
Rapporten menar också att elever utifrån resultaten av skolans omfattande
arbete kring studiero och trygghet inte har signifikanta problem inom dessa
områden.
Rapporten konstaterar att specifik rapportering kring åtgärder för denna
elevkategori saknas i verksamheternas kvalitetsredovisningar. Denna typ av
redovisning efterfrågas av Skolinspektionen. Rapporten beskriver vilka delar
som bör ingå i denna redovisning, och beskriver att denna typ av rapportering
kan ge ett annat fokus på elevgruppen. Rapporten säger avslutningsvis att
åtgärden kan anses ersätta en handlingsplan över området. En handlingsplan
efterfrågades i det ursprungliga yrkandet, men kan av olika skäl vara
problematisk.
Social konsekvensanalys

En fungerande grundskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Åtgärderna kring högpresterande elever bedöms inte öka kostnaderna i
grundskolan.
Facklig Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande
elevers likvärdiga utbildning.
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson (M)
utan att yrka.
Justerandes sign
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Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande
elevers likvärdiga utbildning.
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson (M)
utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande
elevers likvärdiga utbildning.
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat.
Exp till
Tina Lanefjord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

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.
Finansieringen av denna plan föreslås genom kommunstyrelsens
strategimedel för verksamhetsåret 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en vindbruksplan av
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Utdragsbestyrkande
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-

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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens 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.
Exp till
Hans Åhnberg
Mikael Pulkkinen
Jessica Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för vidare
utredning och med detta anses utskottsinitiativet besvarat.
Exp till
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

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.
Social konsekvensanalys
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Justerandes sign

Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Underlag för framtida utveckling av Kulturskolan KS
18/00083
Beslutsunderlag
BU 2018-03-13 § 28
KS 2018-04-03 § 93
Kulturskolan Presentation ”Hällefors kulturskola” Powerpointpresentation
2018-03-13.
Ärendet
På sammanträde i bildningsutskottet i mars 2018 föredrog Kulturskolan under
tematid sin verksamhet. I föredragningen framkom ett antal förslag på
åtgärder som Kulturskolan bedömde skulle ha positiv inverkan på
verksamheten. Efter temat enades bildningsutskottet om att till
kommunstyrelsen lämna ett utskottsinitiativ kring utvecklingen i kulturskolan.
Förvaltningen fick där i uppdrag att ta fram underlag för framtida utveckling
av kulturskolan i de olika delar som kulturskolan lyfte i sitt tema.
I presentationen beskriver kulturskolan åtgärder som planerades för
innevarande året 18/19 och ett önskat läge för 2020. De frågor som
aktualiserades för 2020 - och som alltså var ett önskat läge för framtiden - var
dessa:
Önskat läge 2020 var för verksamheten att
-

En fast utescen finns att tillgå.
Kulturskolan har en vackrare utemiljö.
En gemensam skolavslutning med andra kommuner genomförs.
Ämnena genomförs mera integrerat.
Det finns ett bredare kursutbud.
Det är fredagsöppet på Valhalla.
Det är lördagsöppet på Lilla Kvarn.

Sedan sammanträdet 2018 har pandemin försvårat utförande av vissa åtgärder.
Förvaltningen har löpande i olika sammanhang informerat om åtgärder ur
underlaget som genomförts.
Förvaltningen uppdaterar nedan status i de frågor som lyftes.
Beträffande fast utescen och en vackrare utemiljö - i ett senare skede också
omfattande ett omgivande staket – har dessa frågor behandlats och sedermera
flyttats till den centrumberedning/centrumutvecklingsgrupp som pågår.

Justerandes sign

Gemensamma skolavslutningar planerades innan pandemin, men intresset
från andra kommuner var svalt. Om intresse finns kan nya försök göras.
Utdragsbestyrkande
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Ämnena genomförs mer kursintegrerade i den mån det upplevs framgångsrikt.
Övergripande kurser i till exempel arrangörskap underlättar detta.
Lilla Kvarn har öppet fredagar och lördagar. Lördagsöppet är ännu så länge på
prov. Valhalla har inte öppet på fredagar. Detta är en rent ekonomisk
prioritering, där öppet fredagar mellan 14-16.30 skulle kräva utökad tjänst.
Förvaltningen avser med ovanstående information att avsluta ärendet. Arbetet
med den yttre miljön kommer som sagt att ske i forum för centrumutveckling.
I övrigt kommer utvecklingsarbete fortgå som vanligt i kulturskolans
verksamhet och redovisas i reguljär kvalitetsredovisning.
Social konsekvensanalys

En fungerande kulturskola bedöms ha stor och långsiktig positiv inverkan
för kommunen
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser har bedömts utifrån de omständigheter som
föreligger i varje enskild åtgärd, till exempel personalbehov vid lördagsöppet
eller ökat kursutbud.
Facklig samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse utskottsinitiativet vara besvarat.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord kortfattat.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse utskottsinitiativet vara besvarat.
--Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Anse utskottsinitiativet vara besvarat.
Exp till
Tina Lanefjord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om
förskolebarn på äldreboenden, dnr KS 20/00196
Beslutsunderlag
KF 2020-09-22, § 126
KS 2020-11-10, § 228
Ärendet
Cecilia Albertsson (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige rörande
förskolebarn på äldreboenden. Kommunfullmäktige remitterade på
sammanträde i september motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen remitterade i sin tur ärendet vid sammanträde i november
2020 vidare till kommunförvaltningen.
Motionen har funnit inspiration i en TV-satsning som heter ”fyraåringar på
äldreboendet”. I anslutning till satsningen konstaterades många positiva
effekter på de äldre genom kontakten med barnen. Motionen förespråkar
utifrån möjligheten att värna det friska framför att vårda sjuka, att kommunen
provar på modellen för att öka välbefinnandet hos de äldre och därigenom
fördröja andra insatser.
Motionen yrkar på att kommunen skapar förutsättningar för att införa denna
modell i våra boenden.
Modellen
”Fyraåringar på äldreboendet” beskriver hur tio fyraåringar med två
pedagoger under en sexveckorsperiod besöker och interagerar med tio äldre
från ett specialboende. I ingressen kallas satsningen för ett socialt experiment,
med förebild från USA.
Programmet visar som sagt på positiva effekter av satsningen, men det går
inte att bortse ifrån att det som socialt experiment lämnar en hel del i övrigt att
önska. Förvaltningen bedömer att satsningen som socialt experiment inte ger
tillförlitliga svar på frågor kring till exempel:
-

Hur denna satsning är bästa lösningen för barnen.
Om och på vilket sätt satsningen är överförbar på vanliga grupper i äldreboenden.
Hur urvalet till satsningen gått till.

Utifrån ett kommunalt perspektiv är det svårt att bedöma hur urval och
deltagande i en eventuell metod skulle ske – det finns ingen universell önskan
hos äldre att umgås med barn. Tvärtom kan detta i vissa fall troligen vara
direkt kontraproduktivt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det är också svårt att bedöma i vilken verksamhet en eventuell
kvalitetsökning ska sökas. Ökade kostnader kommer att hamna i förskolan
genom fler pedagoger, medan effekterna i huvudsak troligen hamnar i
äldreomsorgen.
Att införa denna metod i enlighet med det sociala experimentet skulle inte
vara ansvarsfullt. Det finns dock ingenting som hindrar att förskoleenheter
och avdelningar i äldreomsorgen utifrån dagens regelverk samverkar för att
öka kvaliteten. Sådan samverkan bör uppmuntras, men någon generell metod
för hur det konkret ska genomföras bör enligt förvaltningen inte
implementeras som riktlinje.
Det ska också betonas att oavsett om en handlingsplan eller riktlinje införs, så
kommer troligen varje handling utifrån temat att kräva individuell bedömning
i stor eller liten skala.
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.
Facklig Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
---

-

Anse motionen vara besvarad.

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson (M)
till protokollet att samverkan i andra former än den föreslagna också är
önskvärda.
Skolchef Tina Lanefjord exemplifierar vad som görs idag.
Madelene Jönsson (SD) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anse motionen besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson
(M) utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anse motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om utökning
av möjligheterna till friluftsliv, dnr KS 20/00182
Beslutsunderlag
Kjell Walegrens (GL) motion, inkom 2020-09-08
KF 2020-10-27 § 157
KS 2021-01-26 § 12
Ärendet
I Kjell Walegrens (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.
Justerandes sign
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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 Walegren (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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.
Exp till
KF
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§ 100

Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om
utveckling av det rörliga friluftslivet, dnr KS 21/00219
Beslutsunderlag
Kjell Walegrens (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.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.
Exp till
KF
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§ 101

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.
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
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.
Exp till
KF
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§ 102

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 2021-1026
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.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska anses bifallen.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på första
beslutssatsen vilken bifalls, samt allmänna utskottets förslag mot Johan
Stolpens (V) yrkande på den andra beslutssatsen. Ordförande finner att Johan
Stolpens yrkande vinner bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023.
Motionen bifalls med ovanstående.
Exp till
KF
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§ 103

Medborgarförslag gällande bänkar längs populära
promenadstråk i Hällefors tätort, dnr KS 22/00044
Rubricerade medborgarförslag remitterades 2022-04-05 § 65 av
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Madelene Jönsson
(SD) utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras
till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 104

Medborgarförslag gällande pingisbord i kommunens
bostadsområden, dnr KS 22/00045
Rubricerade medborgarförslag remitterades 2022-04-05 § 64 av
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) konstaterar att bostadsområden ägs och
förvaltas av Hällefors Bostads AB och yrkar att förslaget lämnas dit. Därmed
handläggs frågan inte vidare av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Hällefors Bostads AB för vidare
behandling.
Kommunstyrelsen handlägger inte vidare frågan.
Exp till
BoAB
Förslagsställaren
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§ 105

Madelene Jönssons (SD) motion om vårdhundar, dnr KS
22/00074
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 66 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande Allan
Myrtenkvist (S).
Cecilia Albertsson (M), Ulrika Jonsson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Bella
Kronman (V) att motionen ska remitteras till kommunförvaltningen för
beredning.
Madelene Jönsson (SD), Kent Grängstedt (S) och Margeurite Wase (C) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Cecilia
Albertssons (M) med fleras yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 106

Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om utdrag ur
belastningsregistret, dnr KS 22/00075
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 67 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Cecilia Albertsson (M)
att motionen ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Margeurite Wase (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Cecilia
Albertssons (M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 107

Cecilia Albertssons (M) motion om utökade
parkeringsplatser i centrala Hällefors, dnr KS 22/00076
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 68 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt kortfattat.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska avslås.
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD), Christer Olken (S) och Ulrika
Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Johan Stolpens
(V) avslagsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Exp till
KF
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§ 108

Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 69 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
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§ 109

Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om lediga jobb på
kommunens hemsida, dnr KS 22/00090
Rubricerade motion remitterades 2022-04-05 § 70 av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsens för beredning.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att motionen ska remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Cecilia Albertsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Lars-Göran
Zetterlunds (C) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.
Exp till
Hans Åhnberg
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§ 110

Val av ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott,
dnr KS 22/00019
Johan Stolpen (V) nominerar Saskia van der Zanden (V) vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, 712 34 Hällefors.
Exp till
Saskia
AU
BoAB
HR
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§ 111

Val av ersättare i kommunstyrelsens välfärdsutskott,
dnr KS 22/00018
Johan Stolpen (V) nominerar Ritha Sörling (V) vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ritha Sörling (V), Fjällbovägen 2, 712 34 Hällefors.
Exp till
Ritha
VU
HR
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§ 112

Årsredovisning för Sofint, Samordningsförbundet i
Norra Örebro Län för år 2021, KS 22/00112
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län 2021
Samordningsförbundet i Norra Örebro Läns revisionsberättelse, daterad 202204-04
Ärendet
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, Sofint, har sammanställt
förbundets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Sofint är
en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar.
Sofints uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet
finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. På individnivå
verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de
samverkande parterna. Sofint stödjer också aktivt insatser som syftar till att
skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta
bättre. Det kan t ex handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med
hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel.
Region Örebro län har under 2021 antagit uppdraget att analysera och ta fram
förslag på åtgärder för att åstadkomma mer lättöverskådliga och jämförbara
årsredovisningar för länets samordningsförbund. Målsättning har varit att öka
medlemmarnas möjligheter att utläsa hur tillförda medel används och ytterst
om de används på ett effektivt sätt.
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
Justerandes sign
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Sofint redovisar totalt för 2021 ett underskott om -271 tusentalskronor.
Resultatet är 849 tusentalskronor bättre än budgeterat resultat.
Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 520
tusentalskronor, vilket motsvarar 38 procent av anslagna medel.
Föregående år motsvarade det egna kapitalet 45 procent av anslagna medel.
Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer
om att det egna kapitalet inte skall överstiga 20 procent, men förbundet
skriver i årsredovisningen om sina planer för att minska det egna kapitalet.
Förbundet budgeterar för att bedriva en verksamhet som genererar negativa
resultat under 2021 till 2023.
Styrelsen bedömer att förbundets övergripande mål, genom i huvudsak
goda resultat avseende uppställda individ-, struktur-, organisations- och
ekonomiska mål har uppnåtts. Styrelsen bedömer därför att förbundet
uppfyller kraven i begreppet god ekonomisk hushållning.
Kommunförvaltningen kan konstatera att förbundet haft 15 mål utifrån god
ekonomisk hushållning under år 2021 där 10 mål är helt uppfyllda och tre
delvis.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2021
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2021
godkänns.

-

Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran
Zetterlund (C) att han inte deltar i beslutet.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2021 godkänns.
Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Justerandes sign
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Exp till
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§ 113

Preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år
2023-2027 och budget för år 2023, dnr KS 22/00110
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:14, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2022
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:15 budgetförutsättningar för
åren 2022-2025
Förslag till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år 20232027 och budget för år 2023
Ärendet
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år
sammanställt ett förslag till preliminär ekonomisk budget för åren 2023 till
2027 innehållande en budget för verksamhetsåret 2023. Förslaget har beretts
av ekonomiberedningen.
Efter genomförd budgetkonferens samt tre budgetdialogdagar sammanfattar
ekonomiberedningen att konferensen och dialogerna varit bra över lag men att
det finns förbättringsområden inför kommande år. Budgetkonferensen bör
kunna vara digital i framtiden då den inte har som syfte att vara en dialog utan
en faktainhämtning på framtidens utmaningar och förutsättningar.
Det är positivt att flera verksamheter relaterar till de målsättningar som
politikerna antagit i de presentationer som görs. Vissa verksamheter har
beskrivit mer om vad som görs för att skapa en mer attraktiv kommun och
arbetsgivare, vilket beredningen anser vara bra men kan utvecklas.
Beredningen anser att vissa verksamheter snabbt hänvisar utvecklingen till
pandemin, som ändå alla kommuner varit utsatta för, så beredningen anser att
det måste till mer analysarbete i samband med att verksamhet presenterar
jämförelser mot andra kommuner. Frågan är om kommunens verksamheter
hanterat pandemin på ett bra eller mindre bra sätt eller har den påverkat
kommunens verksamheter mer än andra kommuner.
Beredningen ser det som viktigt att förvaltningen arbetar för att utveckla UF
(ungt företagande) inom skolans område ur ett mer långsiktigt perspektiv.
Diskussioner om hur kommunen kan ta tillvara den personer som väljer att
åka direktflyg från England till Örebro utifrån perspektivet besöksnäring.
Ekonomiberedningen ser en strategisk utmaning för kommunen när det gäller
området kompetensförsörjning. Det gäller både kommunen som arbetsgivare,
näringslivet i kommunen och integrationen, med fokus på hur kommunen kan
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hjälpa till att göra alla medborgare anställningsbara. Vilka utbildningar ska
kommunen anordna framöver och hur ska de genomföras – digitalt/fysiskt?
Hur kan kommunen utveckla både gymnasiets programutbud och
yrkesutbildningar. Det är viktigt att samarbetet mellan skola och näringsliv
fortsätter att utvecklas. Beredningen ser det viktigt att lärcentra får möjlighet
att ordna så att medborgare som läser vidare efter gymnasiestudier kan
avlägga tentamen på lärcentra som möjliggör att medborgare kan bo kvar på
orten.
Det är viktigt att förvaltningen repeterar de behov som framkommit under
höstens process med början i augusti när kommunstyrelsen börjar sin dialog
med förvaltningen inför framtagandet av kommunstyrelsens verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2023, då det är lätt att glömma bort.
Dialogerna har varit representerade av alla partier under de tre dagar som
budgetdialogerna har genomförts av ekonomiberedningen. Beredningen
önskar att det sker max en budgetdialog per vecka och att skriftliga underlag
som ska presenteras på budgetdialogerna skickas ut senast dagen för att
ledamöterna ska kunna förbereda sig och lätt kunna hänga med på sin egen
platta. Det gör inget om underlaget är mer detaljerat med information för då
kan ledamöterna själva läsa in sig på ytterligare fakta.
Social konsekvensanalys

Strategiska planen inrymmer ett barnperspektiv då förslaget bygger på god
ekonomisk hushållning som innebär att kommunen hushållar med sina
resurser på ett långsiktigt sätt och därmed inte förbrukar nästkommande
generations resurser.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens förslag till
preliminär strategisk plan för år 2023-2027.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget till preliminärt årsresultat för år 2023 är 15 990 tusen kronor.
Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller 532 985 tusen kronor i skatter
och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2023 och är en ökning med
1,9 procent i förhållande till innevarande års budget för skatter och generella
statsbidrag. Förslaget till driftbudget för 2023 är att verksamhetens
nettokostnader ska uppgå till 511 215 tusen kronor, och är en ökning med
1,6 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
förslaget till driftbudget för 2023 är -5 780 tusen kronor och hänger ihop med
stigande räntor och nyupplåning.
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 19 938 tusen kronor för år 2023.
Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån ska finansieras med egna medel.
Justerandes sign
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I förslaget framgår förslag på fyra preliminära finansiella inriktningsmål för
år 2023-2027:
• Hällefors kommun har ett positivt resultat som över en femårsperiod
minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag samma period
•

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är
lägst 25,0 procent

•

Kommunens investeringar har finansierats till 100 procent med egna
medel

•

Kommunens låneskuld är amorterad med minst 80 miljoner kronor

I förslaget framgår förslag på fem preliminära finansiella resultatmål för år
2023:
• Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december
•

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december

•

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar är
lägst 17,0 procent 31 december

•

Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna
medel 31 december

•

Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor
31 december

I förslaget finns inget koncernperspektiv inlagt vad gäller budgetanalys,
resultatplan samt budgetplan enligt beslut av kommunstyrelsen. Orsaken är
att bostadsbolaget, som ingår i koncernen, inte redovisas någon budget på
femårs sikt som kommunen har som är en förutsättning. Förvaltningen
kommer att arbeta med bolaget för att få fram underlag för att kunna leverera
ett koncernperspektiv i det slutgiltiga förslaget till kommunens strategiska
plan.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
508 534
Myndighetsnämnd
265
Valnämnd
265
Totalt
511 215

2

Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 938
Totalt
19 938

3

Preliminära finansiella inriktningsmålen för år 2023-2026 fastställs.

4

Preliminära finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.

5

Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 938 000 kronor och ett resultat på 15 990 000 kronor.

6

Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 25,0 miljoner kronor.

7

Hällefors kommuns preliminära strategiska planering för år 2023-2027
och budget för år 2023 godkänns.

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens
strategiska plan med koncernperspektiv när den slutliga planen för år 2023
ska antas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kanslichef
Mathias Brandt om att förslaget inte informerats fackligt, men att detta
kommer att ske innan beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande Allan Myrtenkvist ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
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Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens strategiska
plan med koncernperspektiv när den slutliga planen för år 2023 ska antas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1

Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
508 534
Myndighetsnämnd
265
Valnämnd
265
Totalt
511 215

2

Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2023 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 938
Totalt
19 938

3

Preliminära finansiella inriktningsmålen för år 2023-2026 fastställs.

4

Preliminära finansiella resultatmålen för år 2023 fastställs.
5

Under år 2023 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 938 000 kronor och ett resultat på 15 990 000 kronor.

6

Under år 2023 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 25,0 miljoner kronor.

7

Hällefors kommuns preliminära strategiska planering för år 2023-2027
och budget för år 2023 godkänns.

Exp till
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§ 114

Information från kommunalförbund, gemensamma
nämnder, bolag och BRÅ, dnr KS 19/00033
Inget att rapportera.

Justerandes sign
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§ 115

Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Inget att rapportera.
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§ 116

Dataskyddsombudets årsrapport 2021, dnr KS 22/00105
Informationsunderlag
Dataskyddsombudets årsrapport 2021
Ärendet
Dataskyddsombudet (DSO), som delas mellan KNÖL-kommunerna och
samhällsbyggnadsförbundet, har sammanställt en rapport för år 2021.
Funktionen som DSO är komplex. Den innefattar både rådgivande och
granskande uppdrag och ska ha en hög grad av självständighet gentemot de
organisationer den arbetar gentemot. DSO är anställd i
samhällsbyggnadsnämnden och finansieras enligt fördelningsnyckel av
KNÖL-kommunerna och samhällsbyggnadsförbundet.
Årsrapporten för 2021 avser Hällefors kommuns arbete med dataskydd,
inklusive delar som är kommunövergripande. Den ger både en bild av hur
arbetet bedrivs och innehåller också ett antal förslag på hur arbetet kan
utvecklas. Kommunförvaltningen har både internt och tillsammans med DSO
diskuterat kring de förslag som framförs. Förvaltningen bedömer att en stor
del i utvecklingsarbetet består i att DSO tillsammans med förvaltningen
genomför utbildningsinsatser vilket kommer att inledas under våren 2022.
Social konsekvensanalys

Avsikten med dataskyddsförordningen är att skydda enskilda individers
integritet och undvika att personuppgifter överutnyttjas. Kommunen som
myndighet får och ska ha en extensiv hantering av personuppgifter, men
det är viktigt att personuppgifter bara används när det är berättigat och då
på ett så säkert sätt som möjligt.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen bedömer inte att förslagen i rapporten får några
ekonomiska konsekvenser.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 117

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.
Justerandes sign
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Social konsekvensanalys

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 Walegren (GL) och Cecilia
Albertsson (M).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
Exp till
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§ 118

Månadsrapport Kommunstyrelsen april 2022, dnr KS
22/00114
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Driftprognos kommunstyrelsen april 2022, daterad 2022-05-10
Investeringsprognos kommunstyrelsen april 2022, daterad 2022-05-10
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel april 2022, daterad
2022-05-10
Uppföljning av kommunstyrelsens planeringsreserv april 2022, daterad
2022-05-10
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto april 2022, daterad
2022-05-10
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 30 november
2021 samt med ett antal tilläggsbudgeteringar har kommunförvaltningen
sammanställt en månadsrapport för kommunstyrelsen för verksamhetsåret
2022 avseende drift och investering.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 0,7 miljoner kronor
mer än fastställd budgetram d v s 500,9 miljoner kronor. I helårsprognosen
ingår dock 0,8 miljoner kronor som avser rivnings- och avvecklingskostnader för två byggnader enligt politiska beslut. Dessa
engångskostnader bedömer förvaltningen ska frånräknas i samband med
uträkningen av kommunens balanskravsresultat om kommunens
konstaterade årsresultat blir negativt.
Prognosen förutsätter att kvarvarande planeringsreserv på 2,3 miljoner
kronor inte används, som från början motsvarar 0,75 procent av
budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Tar förvaltningen inte
hänsyn till de engångskostnader som redovisas i prognosen följer
kommunstyrelsen antagen budgetram. Förvaltningen bedömer därmed att
kommunstyrelsen inte behöver upprätta någon intern åtgärdsplan p g a
underskottet.
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Förvaltningen har fått information från Samhällbyggnadsförbundet
Bergslagen att budgeten för vinterväghållningen beräknas kosta 1,0
miljoner mer än budgeterat. Dessutom kommer Bergslagens
räddningstjänsts pensionskostnader bli högre än vad som kommunen
beräknat i budgeten.
Inom pedagogiska verksamheten beräknas nettokostnaderna överstiga
budgeten med 1,1 miljoner kronor och avser grundskolan. Dessutom har
förvaltningen ännu inte fått besked om alla riktade statsbidrag som finns att
söka under verksamhetsåret vilket gör att det finns en viss ovisshet om
utfallet. Slutligen finns det en oro vad gäller ökade kostnader för
stödinsatser inom den pedagogiska verksamheten.
Vård och omsorgsverksamheten helårsprognos beräknas följa fastställd
budget. När det gäller kostnader för enskilda ärenden kan förvaltningen
konstatera att det finns en oro för att placeringskostnaderna kan komma att
öka ytterligare. Det samma gäller även kostnadsutvecklingen vad gäller
ekonomiskt bistånd utifrån att det finns lediga bostäder i kommunen samt
utvecklingen av LSS-ärenden och Försäkringskassans ställningstagande.
Utifrån nu rådande elpriser beräknar fastighetsförvaltningens elkostnader
bli 1,6 miljoner högre än budgeterat. Den budgetförstärkning som
kommunstyrelsen beslutat gällande evakueringskostnader för den centrala
administrationen har budgeterats två gånger och därav beräknas ett
överskott med 1,0 miljoner kronor. Slutligen beräknas kommunens
pensionskostnader bli 4,1 miljoner lägre än budgeterat utifrån prognoser
som förvaltningen erhållit i samband med årsbokslutet. Nya prognoser
kommer kommunen att erhålla vid delårsbokslutet.
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under
verksamhetsåret 2022 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på
totalt 109,6 miljoner kronor inte kommer att räcka utifrån att byggprojektet
badhuset utgiftsmässigt blivit skjutet mellan år 2021 till 2022. Totalt
handlar det om ett underskott på 22,8 miljoner kronor.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 119

Ekonomisk rapport april 2022, dnr KS 22/00113
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-30 § 163
Ekonomisk rapport, daterad 2022-05-10
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:15, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2022
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 30 november 2021 samt med ett antal
tilläggsbudgeteringar under året har kommunförvaltningen sammanställt en
ekonomisk rapport vad gäller avstämning av kommunens prognostiserade
årsresultat.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt nuvarande prognos beräknas två av tre finansiella inriktningsmål för
mandatperioden att uppnås och alla tre finansiella resultatmål som antagits
för verksamhetsåret 2022 att uppnås.
Inriktningsmål
Resultatandel
Investeringsandel
Pensionsskuld

Antagna
3,0 %
<4,8 %
20 mkr

Prognos
3,8 %
14,9 %
30 mkr

Resultatmål
Resultatandel
Nettokostnadsandel
Soliditet

Antagna
3,0 %
96,1 %
7,2 %

Prognos
3,8 %
94,5 %

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett överskott på
24,3 miljoner kronor. Det är 9,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. I
helårsprognosen ingår 0,8 miljoner kronor som avser rivnings- och
avvecklingskostnader för två byggnader enligt politiska beslut. Dessa
engångskostnader som förvaltningen bedömer ska frånräknas i samband
med uträkningen av kommunens balanskravsresultat om kommunens
konstaterade årsresultat blir negativt.
Justerandes sign
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Målet med år 2022 är att göra ett resultatöverskott på 15,3 miljoner kronor
för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen att uppnå budgeterat årsresultat och det lagstadgade
balanskravet. I helårsprognosen ingår rivnings- och avvecklingskostnader
med 0,8 miljoner kronor som ska betraktas som jämförelsestörande post
och reglera prognosen vad gäller balanskravsresultatet.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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§ 120

Information nybyggnation av simhall, dnr KS 20/00264
Nuläge

Arbetet följer tidplanen.
Limträstommen är färdigmonterad i den mån det går. Vissa delar måste vänta.
HDF i mellangolvet har placerats och skarvgjutning är klar. Sockeln runt
byggnaden har formats och gjutning pågår just nu.
Golvet på marknivån har flytspacklats och uppmurning av våtrum pågår.
Poolväggarna och rännorna i stora stålbassängen samt detaljer i
funktionsbassängen är monterade.
Installationer av ventilation, el och rör i källaren pågår.
Innertaket byggs utanför väderskyddet i moduler och har börjat lyftas på plats.
Tidplan

Tidplanen mot ett invigningsdatum i november 2022 är alltså oförändrad. Det
är ännu oklart om förseningar av leveranser på grund av kriget i Ukraina
påverkar byggets tidplan på något sätt. Just nu verkar det inte så.
Väderskyddet beräknat avvecklas från och med vecka 25, då det yttre
badhuset är färdigställt.
Ekonomi

Byggbranschen verkar bedöma effekterna av Ukrainakriget som värre än
enbart pandemin. Prisökningarna är ganska omfattande i byggprojekt, och
inom en snar framtid tror branschen att brist på material och komponenter
kommer att sätta stopp för byggen och industrier. Entreprenören i badhuset
har bedömt att de kommer att få leveranser i den omfattning som krävs, men
att fördyringar i viss mån sker. Det finns ingen riktlinje nationellt för hur detta
ska hanteras, men vi kommer att presentera kostnaderna särskilt i projektet.
Övrigt

Arbetet med HIK kring anslutningen med cafeteria har resulterat i ett uppdrag
för färdigställande.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 121

Delgivningsärenden
A) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 37, framtida
organisation av verksamheter inom samhällsbyggnad Bergslagen;
protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 39, avfallsplan 2022-2026
B) Kommunförvaltningen: Upphandling av renovering av centralköket;
revideringar i attestförteckning för kommunrevisionen
C) Hällefors Bostads AB: Styrelseprotokoll med bilagor 2022-03-24
D) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: kommentarer till revisionsrapport
granskning av kontroll av säkerhetsarbete och arbetsmiljö hos
entreprenörer
E) Polismyndigheten: Tillståndsbevis uteservering Guldkringlan;
tillståndsbevis Grythyttans IF för vår- och höstmarknad; tillståndsbevis
Mickes skog och trädgård för försäljning, marknad mm.
F) BRT: Protokoll 2022-02-23
G) Bergslagens överförmyndarnämnd: Ekonomisk reglering avseende 2021
H) Länsstyrelsen Stockholm: Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområde
I) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2022-03-17; protokoll
2022-04-20
J) Länsstyrelsen Örebro län: Tillstånd att inom Örebro län sätta upp
valaffischer inför 2022 års val till riksdagen samt region- och
kommunfullmäktige; föreskrifter över allmänna vägar och andra viktigare
vägar i Örebro län, 18FS 2022:5
K) Tursam: Styrelseprotokoll 2022-02-17
L) Region Örebro län: Komplettering till protokoll från specifika
samverkansrådet för kultur 2022-02-11
M) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2022-02-09, gemensam målbild nära
vård i Örebro län
N) Högsta förvaltningsdomstolen: beslut att inte meddela prövningstillstånd
gällande offentlig upphandling
O) Lokala BRÅ: Minnesanteckningar 2022-02-17
Justerandes sign
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 122

Delegeringsbeslut, dnr KS 22/00021
A) Näringslivschef Camilla McQuire: Avtal avseende Infopoint med Bredsjö
mjölkfår AB, Hjulsjö 109, Tempo Grythyttan, Herrgården i Grythyttan
och OKQ8 Hällefors; evenemangsstöd till GIF vårmarknad 12 000 kr;
evenemangsstöd Hyttdreva 7 500 kr; Evenemangsstöd familjedag
Kooperativet Hällefors Möjligheternas Hus ek för; evenemangsstöd
vårmarknad Mickes Skog & Trädgård
B) Rektor Greta Hidén: Antagning till gymnasieskolan
C) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal om skolpsykolog, Barrington Lindh
psykologi AB
D) Kommunchef Hans Åhnberg: Beställning av ny detaljplan Grythyttan
6:358
E) Fastighetschef Jessica Nilsson: Hyresavtal inhyrning Kyllervägen 37
F) Kanslichef Mathias Brandt: Fullmakt till ombud i Rinmanstiftelsens
stämma (som stf kommunchef)
G) KSO Annalena Järnberg: Fullmakt till ombud i Leader Bergslagens
stämma
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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