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§ 52 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 53 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 54 
Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 2018-2022 
 
Ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är 
varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjning i kommunen. 
Planeringen ska även omfatta riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har 
tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Bostadsförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra 
byggande i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Den ska 
ha en tydlig koppling till översiktsplanen och bland annat utgöra underlag för 
prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsbyggandet 
 
Ett av huvudsyftena är att få till s k flyttkedjor där andra lägenheter eller villor 
frigörs för nya målgrupper. 
 
Planen ska årligen behandlas och vid behov revideras av kommunstyrelsen. 
För varje ny mandatperiod ska planen i sin helhet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Hällefors Bostads AB 
(BoAB) på uppdrag av kommunstyrelsen. För inventering och analyser svarar 
Rickard Johansson, VD och Bertil G Johnson, styrelseordförande. 
 
Parrarella pågående processer, som bör nämnas, är etablering av ett nytt vård 
och omsorgsboende, som konsekvens frigörs 24 lägenheter i Björkhaga samt 
antagen lokalförsörjningsplan för 2018-2028. 
 
Samråd har skett efter allmänna utskottets beslut 2018-05-03 § 32. 
Möjligheten att yttra sig har skickades till Filipstad, Karlskoga, Ludvika, 
Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg (där samråd med närliggande kommuner 
tolkat som de kommuner som geografiskt gränsar till kommunen), region 
Örebro, samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Länsstyrelsen. Svar har inte 
kommit från Karlskoga eller Nora. 
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Angående yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen så är förvaltningens 
förslag att ÖP och LIS planer och övriga planer samordnas med 
bostadsförsörjningsplanen. Skrivningar i bostadsförsörjningsplanen 
uppdateras utifrån att ÖP, med LIS plan, vunnit laga kraft. 
 
I övrigt har förvaltningen inga kommentarer till inkomna svar. De svar som 
inkommit levereras som bilagor tillsammans med tjänsteskrivelsen.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen bedömer att de förslag som framgår av 
bostadsförsörjningsplanen när det gäller nyproduktion av lägenheter 
finanserias i samband med kommunen samt BoABs budgetprocess 
kommande år. I och med att kommunen som koncern har möjlighet att 
uppta lån förmånligt via Kommuninvest är det viktigt att koncernen 
tillsammans planerar för eventuell nyupplång.  
 
Folkhälsa 
Bra boendemöjligheter och anpassade bostäder för olika målgrupper är 
gynnsamt för folkhälsan  
 
Miljö 
Miljöaspekterna är viktiga att ta hänsyn till vid den fortsatta planeringen av 
bostadsbeståndet.    
 
Medborgarperspektiv 
Bostadsförsörjningsplanen skall bygga på ett medborgarperspektiv kopplat 
till barn och unga, vuxna och äldre 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022. 
 

- Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av 
förvaltningen utifrån att planerna vunnit laga kraft. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om innebörden av den andra 
beslutssatsen i förvaltningens förslag till beslut, vilket besvaras av nämnd- 
och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ”har” läggs till i 
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meningen, mellan ”att” och planerna”. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, med det egna tilläggsyrkandet, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022. 
 
Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av 
förvaltningen utifrån att planerna har vunnit laga kraft. 
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§ 55 
Årsredovisning 2017 för stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 18/00167 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2017 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad  
2018-06-04  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 18 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 5 223 kronor 
och beror på den utdelning med 30 853 kronor som uppstått med anledning 
av placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 211 284 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 34 837 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
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- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 56 
Årsredovisning 2017 för stiftelsen makarna Larssons 
donation, dnr KS 18/00169 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2017 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 2 289 kronor avseende 
snöröjning. Totalt redovisar fonden ett överskott med 47 358 kronor och 
beror på den utdelning med 198 520 kronor som uppstått med anledning av 
placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 71 397 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 488 714 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 57 
Årsredovisning 2017 för stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 18/00170 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2017 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 17 910 kronor avseende 
läkarvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med 23 496 kronor och 
beror på den utdelning med 143 707 kronor som uppstått med anledning av 
placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 53 688 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 896 633 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(22) 

Datum  
2018-08-14  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 58 
Val av beredningsgrupp för utdelning från stiftelserna 
Hanssonska och makarna Larssons donation, dnr 
18/00168 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2000-02-01 § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-23 § 111 
 
Ärendet 
1 februari år 2000 beslutade kommunstyrelsen att det skulle tillsättas en 
beredningsgrupp som ska utgöra en grupp för kommunstyrelsens beslut om 
utdelning ur stiftelserna Hanssonska och Makarna Larssons donation. I 
beredningsgrupp utsågs kommunchef ingå som representant för kommunen. 
Sedan ett antal år tillbaka har ekonomichef, som ställföreträdare kommunchef, 
deltagit i gruppen som kommunens representant.  
 
Utifrån att kommunen numera inte har någon ställföreträdare kommunchef 
och att ekonomichef har bemyndigande att vara donationsstiftelser/fonders 
firmatecknare föreslår kommunförvaltningen att ekonomichef ska ingå i 
beredningsgruppen istället för kommunchef.  
 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ekonomichef ska, istället för kommunchef, utgöra representant för 
kommunen i beredningsgruppen för stiftelserna Hanssonska och Makarna 
Larssons donation. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) fråga om föreningarnas roll i beredningsgruppen, vilket 
besvaras av Annalena Järnberg (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef ska, istället för kommunchef, utgöra representant för 
kommunen i beredningsgruppen för stiftelserna Hanssonska och Makarna 
Larssons donation.  
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§ 59 
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun, dnr KS 
18/00171 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för gruppledare i Hällfors kommun 
KF 2018-04-24 § 49 
 
Ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige 2018-04-24 § 49 antog en ny politisk 
organisation för Hällefors kommun, fick den styrgrupp som lett arbetet i 
uppdrag att lämna förslag på ett reglemente för gruppledare i Hällefors 
kommun, vilket ska ersätta dagens system med partiföreträdare. Som 
administrativt stöd i gruppen har kanslichef Mathias Brandt fungerat. 
 
Det idag gällande systemet innebär att partiföreträdarna har uppdrag gentemot 
både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Då den nya politiska 
organisationen innehåller medel för ett oppositionsråd med koppling till 
kommunstyrelsens presidium, har styrgruppen valt att förtydliga 
gruppledarnas uppdrag gentemot fullmäktige.  
 
Gruppledare ska kunna utses av varje parti som har två eller fler mandat i 
kommunfullmäktige. Gruppledaren ska fungera som samordnare för 
fullmäktigegruppen och vara kontaktyta gentemot fullmäktiges presidium. 
Val av gruppledare görs för ett år i taget och förrättas vid fullmäktiges 
decembersammanträde. 
 

Ekonomi 
En pott för fast arvodering av gruppledare finns i kommunens antagna 
arvodesbestämmelser. Potten omfattar 50 % av nivån för 
kommunstyrelsens ordförandes arvode och ska fördelas lika mellan de 
gruppledare som fullmäktige valt. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Avsikten med gruppledarfunktionen är att stärka kommunfullmäktiges roll 
och partiernas arbete i fullmäktige. Som kommunens enda folkvalda organ, 
är det av vikt för medborgarna att både fullmäktiges och partiernas arbete 
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blir synligt, begripligt och konkret. Styrgruppens avsikt är att gruppledarna 
ska verka för detta. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med 
2019-01-01. 
 
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter 
2018-12-31. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) 
fråga om medverkande i styrgruppen, vilket besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om gruppledarna har närvarorätt på 
kommunstyrelsen likt dagens partiföreträdare, vilket delvis besvaras av 
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt leder till yttranden 
från ordförande Christina Johansson (M) och Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med 
2019-01-01. 
 
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter 
2018-12-31. 
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§ 60 
Yttrande över revisorernas uppföljning av granskningar 
under mandatperioden 2015-2018, dnr KS 18/00137 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018 
 
Ärendet 
Revisorerna har tillställt kommunstyrelsen en uppföljning av de granskningar 
som har genomförts under innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen 
tackar revisorerna för uppföljningen och kan konstatera att granskningarna har 
visat på ett antal utvecklingsområden inom kommunens verksamheter och 
styrning. 
 
Kommunstyrelsen har som ansvarig nämnd i hög grad följt revisorernas 
rekommendationer, vilket också påpekas i rapporten. De tre områden som 
uppföljningen fokuserar på hör till de områden där kommunstyrelsen i hög 
grad drivit ett utvecklingsarbete, däremot är arbetet inte färdigt. 
Kommunstyrelsen arbetar aktivt inom alla de punkter som revisionen påtalar i 
rapporten. 
 
Kommunstyrelsen vill särskilt påtala att strukturella förändringar har 
genomförts inom de aktuella områdena, kanske främst då det gäller 
lokalplaneringen där en fastighetsenhet har inrättats. Inom ramen för denna 
enhet har arbete med de delar som revisionen påpekar redan påbörjats och 
ärenden väntas in från och med kvartal fyra 2018. 
 
Hällefors är en av de kommuner som tagit störst ansvar i samband med den 
stora flyktingströmmen under hösten 2015. Även om tillflödet idag ser helt 
annorlunda ut, kvarstår fortfarande utmaningar gällande att bereda de nya 
invånare som kom i samband med migrationsvågen plats i kommunala 
verksamheter, att bedriva ett gott integrationsarbete med mera. 
Kommunstyrelsen instämmer med revisorerna att revidering av 
integrationspolicy och -planer är viktigt, men att detta återstår att göra.  
 
Med det sagt, ska ändå konstateras att den integrationspolicy som finns, inte 
alls är irrelevant. Inom såväl förskola som skola har också ett omfattande 
arbete gjorts för att skydda barnens intressen i flyktingmottagningen, 
exempelvis genom tidiga möten med de flyktingar som kom till 
förläggningarna i kommunen, informationsmöten och inventeringar av behov. 
 
Kommunstyrelsen har identifierat rekryteringar som en av de viktigaste 
frågorna att arbeta med under de kommande åren. Ett omfattande arbete med 
riktlinjerna för rekrytering har redan gjorts och implementerats bland 
kommunens rekryterande chefer och kommunstyrelsen har för avsikt att 
fortsatt arbeta för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. I det ingår 
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också att personalfrågor blir en integrerad del i kommunens övriga 
redovisning. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Christina 
Johansson (M) att yttrandet antas. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar. 
 
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om strategier för rekrytering vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och föranleder 
yttranden från Johan Stolpen (V) och Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet antas. 
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§ 61 
Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i 
Hällefors kommun, dnr KS 18/00179 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendet 

  
Hällefors kommuns områdesbestämmelser som gäller vid vissa sjöar är tagna 
för 35 år sedan och begränsar möjligheten att bygga om och bygga ut 
befintliga hus och nybyggnation. Områdesbestämmelserna är från år 1983, år 
1991 utökades byggarean till 70 kvadratmeter. 
   
Områdesbestämmelserna begränsar idag den tillväxt vi har möjlighet till 
genom inflyttning och genom att sommarstugeägare tillbringar mer tid i vår 
kommun. Begränsningen i byggarea får även till följd att många äldre hus inte 
rustas.   
 
Idag står många äldre torp och stugor och förfaller eftersom ingen är villig att 
investera stora pengar i byggnation som är begränsad till endast 70 
kvadratmeter. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att uppdra åt Kommunförvaltningen att utreda förutsättningar för nya 

områdesbestämmelser i Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M), Annalena Järnberg (S) och Allan Myrtenkvist (S) utan att 
yrka. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) tilläggsyrkar att ”skyndsamt” läggs till mellan ”att” och 
”utreda” i förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande, 
vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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- Att uppdra åt Kommunförvaltningen att skyndsamt utreda förutsättningar 
för nya områdesbestämmelser i Hällefors kommun. 
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§ 62 
Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar kommunchef 
Tommy Henningsson kring processen med modulskolan, offentliga toaletten 
på torget, café på Lindholmstorpet och Lake Resort. 
 
Vidare rapporterar kommunchef Tommy Henningsson från sommaren sett ur 
ett ledningsperspektiv. Kommunchef bedömer överlag sommaren som lugn 
men där antalet bränder, värmen och vikariebrist inom omsorgen varit 
utmärkande. Kommunchef Tommy Henningsson berör även frågor 
ledningsgruppen har att hantera under hösten. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johannson (M), 
Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen (V) och Vivianne Pettersson (M) utan 
att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor kring vad som händer med den offentliga 
toaletten på torget, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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