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Ärenden under beredningstid 
 
Näringslivsstrateg Camilla McQuire och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen 
informerar allmänna utskottet kring en etableringsförfrågan som har inkommit 
till kommunen och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Företaget är verksamt inom miljö- och återvinningssektorn. Processen är bara 
i ett inleddande skedde och det är inte säkert att en etablering blir aktuell. Men 
utifrån att etableringar av dessa typer av företag väckt debatt bland 
allmänheten i andra kommuner ville förvaltningen på ett tidigt skedde 
informera utskottet. 
 
Under informationen ställer Katja Ollila (V) fråga om det rör sig om slam- 
och tvättverksamhet, vilket delvis besvaras av näringslivsstrateg Camilla 
McQuire och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har några åsikter i frågan, vilket 
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
--- 
 
Näringslivsstrateg Camilla McQuire informerar kring att det i förvaltningen 
pågår ett arbete med att ta fram en evenemangspolicy och redogör för syfte, 
bakgrund och fallgroppar. Kommunchef Tommy Heningsson tillför. 
 
Förslag på evenemangspolicy återkommer som ett ärende på allmänna 
utskottet i maj, men allmänna utskottet uppmannas att komma med inspel nu 
om de har några. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(40) 

Datum  
2020-04-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 38 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar kring att allmänna utskottet har 
ett uppdrag att bereda ett ärende för politiskt ställningstagande kring 
kommunens medverkan i Leader Bergslagen. Allmänna utskottet har fått 
underlag samt förslag till beslut från ordförande utskickat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet läggs till dagordningen, 
vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 39 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
årsredovisning 2019, dnr KS 20/00079 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2020-03-27 § 17 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2019, daterad 2019-04-02 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019. 
 

Ekonomi 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2019 en förlust på 5,7 
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en förlust på 
7,7 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en 
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju 
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för 
respektive kommun i årsredovisningen. 
 
Kansli    gemensamt 
Process Gata/trafik   skattefinansierat 
Process Park/skog   skattefinansierat 
Process Idrott/Fritidsanläggningar  skattefinansierat 
Process Lokalvård   skattefinansierat 
Process Återvinning   avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät avgiftsfinansierad 
 
 
 
 
Förbundet har fastställt sju gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har endast två utav de verksamhetsmässiga målen 
uppnåtts i sin helhet under 2019. Området kansli och de olika processerna 
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 22 verksamhetsmål satta 
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda.  
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Intäkterna består till störta 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 underskott på  
0,8 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
underskott på 2,2 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Underskottet i den skattefinansierade verksamheten 
förklaras med att processen gata/trafik visar ett underskott på 0,9 miljoner 
kronor och beror på att snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende 
beläggningsarbeten påverkar resultatet. Processen park/skog visar ett 
överskott på 0,1 miljoner kronor p g a generell återhållsamhet för att 
kompensera de höga kostnaderna för vinterväghållningen. Alfaltsfonden 
för gatusidan är oförändrad och uppgår vid årsskiftet 2019/2020 fortfarande 
till 1,8 miljoner kronor.  
 
Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen VA 
uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket beror på akut omläggning av vatten- 
och spillvattenledningar och ny dagvattenledning på Vallonvägen samt 
även på de ökade OH-kostnaderna. Kommunens VA-fond uppgår till  
0,2 miljoner kronor och innebär att den minskat med ovanstående 
underskott. Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende 
processen Återvinning är 0,4 miljoner kronor. Underskottet beror dels på 
intäktssidan som visar ett överskott med 0,5 miljoner kronor i högre 
konsumtionsavgifter och dels på kostnadssidan som visar på ett underskott 
med 0,9 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på ökade OH-kostnader, 
indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt 
system till företagskort och renovering av infarten till Gyltbo ÅVC.  
Kommunens återvinningsfond har minskat och uppgår till 8,6 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 7,4 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 3,8 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2019 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2019 

godkänns. 
 

- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om revisorerna har haft 
synpunkter kring periodiseringen av kostnaden för snöröjning, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om den höga långtidssjukfrånvaron, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Daniel 
Hagsten (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kostnaderna behöver 
bättre redovisas på rätt kalenderår. 
 
Daniel Hagsten (M) tilläggsyrkar att en åtgärdsplan för de höga sjuktalen ska 
tas fram. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive eget tilläggsyrkande och tilläggsyrkande från 
Daniel Hagsten (M), vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
Kostnaderna behöver bättre redovisas på rätt kalenderår. 
 
En åtgärdsplan för de höga sjuktalen ska tas fram. 
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§ 40 

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2019, dnr 
KS 20/00095 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-04-01 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2019 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2020-04-02 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2019 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2019 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Ekonomi 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2019 ett negativt resultat på -43 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den intäktsbudget som var lagd för 
de så kallade onödiga larmen visade sig under hösten vara mycket högre än 
verkliga förhållanden och det tillsammans med färre antal larm innebär en 
minskad intäkt med drygt 250 tusentals kronor. Även intäkterna på skydds-
avdelningen har varit ca 400 tusentals kronor lägre än budgeterat p g a 
nyrekrytering och pensionsavgång. Personalkostnaderna blev 1,7 miljoner 
kronor lägre än budgeterat p g a vakant tjänst inom staben och att antalet 
larm har under året varit ca 200 färre. Förbundet har köpt administrativa 
tjänster från medlemskommunerna för lönehantering, pensionshantering 
och ekonomi som blev 862 tusentals kronor dyrare än budgeterat. Även 
kostnader för företagshälsovård, IT-konsult och försäkring blev 513 
tusentals kronor dyrare än budgeterat 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
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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 2019 har förbundet erhållit 7,8 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 3,5 
miljoner kronor. Investeringarna avser två nya befälsbilar, nya automatiska 
skjutdörrar för rökgasskydd i Kristinehamn, arbetsmiljöåtgärder i 
personalutrymme för bland annat klädförvaring i Storfors station, 
gasolbord, Rakel-utrustning, teknikutrustning samt löpband. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2019 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Förvaltningen kan konstatera att underskottet som är för verksamhetsåret 
2019 minskar förbundets egna kapital till 39,6 miljoner kronor vid 2019 års 
utgång. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2019 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(40) 

Datum  
2020-04-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 20/00087 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 70 396 kronor avseende 
läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  
473 858 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 383 151 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 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 2 876 733 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 403 786 tkr.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
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- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 42 

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 20/00088 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 96 500 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 81 944 
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 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 659 613 kronor. Det fria kapitalet har 
minskat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 50 100 kronor.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
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- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 43 

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen makarna Larssons 
donation, dnr KS 20/00089 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 11 950 kronor avseende 
snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 
TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 668 542 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 527 736 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 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 4 450 328 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 464 814 kronor.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
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- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
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 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 

 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(40) 

Datum  
2020-04-27  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 

Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen, dnr KS 
20/00094 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29 om en firmateckningsrätt som 
reglerar vilka som har rätt att teckna kommunens firma. I samband med detta 
vidgades firmateckningsrätten något eftersom förvaltningen uppfattat att 
firmatecknare allt oftare efterfrågas som undertecknare av olika avtal och 
dokument. 
 
Till skillnad från delegeringsordningen, som är det dokument som i de allra 
flesta fall reglerar rätten att exempelvis ingå avtal för kommunens räkning, så 
är firmateckningsrätten personlig och följer inte befattning. Det innebär att 
firmateckningsrätten ständigt måste bevakas och uppdateras då personer 
lämnar eller tillkommer i organisationen. 
 
Det har visat sig att behovet av firmateckningsrätt inte varit så omfattande 
som förvaltningen tidigare uppskattade, vilket innebär att föreliggande förslag 
innebär en minskning i rätten att teckna kommunens firma i jämförelse med 
föregående beslut.  
 

Ekonomi 
En mer begränsad firmateckningsrätt kan möjligen ge enklare överblick 
över ekonomiadministrationen, men förslaget bör inte leda till någon 
förändring av kommunens behov att ingå olika avtal och 
överenskommelser. 
 
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 
 
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen antas 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen antas 
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§ 45 

Utredning kommunens verksamheter i gamla 
kommunhuset, dnr KS 19/00067 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27 § 231 
Utredning kommunhuset, daterad 2019-08-15 
Bilaga ”Beräkning utifrån genomförd upphandling för ombyggnation av 
kommunhuset samt säkerställande av inventariebehov på 
biblioteksverksamheten”, daterad 2020-04-18 
Rapport Ekonomisk konsekvensanalys för kommunkoncernen vid minskad 
uthyrning mellan kommunen och bolaget, daterad 2020-04-20 
 
Ärendet 
I samband med att lokalförsörjningsplanen för 2019-2028 antogs gavs 
kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 
verksamheter som i dagsläget inryms i externt förhyrda lokaler i gamla 
kommunhuset. Bakgrunden var att stora delar av gamla kommunhuset stod 
tomma och att kommunen dessutom har antagit en princip om att i första hand 
nyttja egna lokaler för sin verksamhet. Kostnaderna för lokalerna i gamla 
kommunhuset, som till stora delar står outnyttjade, uppgår till omkring 1,1 
mkr under 2020. 
 
De verksamheter som identifierades som aktuella för en eventuell flytt och 
samlokalisering i gamla kommunhuset var bibliotek, hemtjänst, 
arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg. Eftersom Lärcentra som är 
en del av den kommunala vuxenutbildningen inryms i Godtemplargården, 
som sedan tidigare omfattas av avvecklingsbeslut, togs även denna 
verksamhet med i utredningen. Projektering genomfördes och en kalkyl 
upprättades. Konsekvenser för verksamheter och ekonomi till följd av en 
ombyggnation presenterades i rapport ”Utredning kommunhuset” daterad 
2019-08-15. De verksamhetsmässiga fördelarna för de berörda 
verksamheterna bedömdes överväga de verksamhetsmässiga utmaningarna 
kopplade till en eventuell omlokalisering. Kommunstyrelsen gav då 
förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av ombyggnation av 
kommunhuset för att sedan redovisa kostnaderna till kommunstyrelsen för 
definitivt beslut.  
 
Efter genomförd upphandling kan konstateras att den totala anbudssumman 
för genomgripande renovering och ombyggnad för berörda verksamheter 
uppgår till 31,25 miljoner kronor. Tillkommer gör utgifter i form av 
byggadministration och myndighetsavgifter. Dessutom bör 10 % av 
anbudssumman läggas till för oförutsedda utgifter. Det innebär att den totala 
investeringsutgiften för renovering och ombyggnation uppgår till 35,8 
miljoner kronor. Detta kan jämföras med förhandskalkylen som uppgick till 
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49,2 miljoner kronor. Skillnaden mellan kalkyl och upphandlat pris förklaras 
av att det för tillfället råder en för beställare gynnsam konjunktur på 
byggmarknaden.  
 
Om beslut tas om genomförande kommer nya lokaler för biblioteket att stå 
klara för inflyttning 1 april 2021 då verksamheten har möjlighet att frånträda 
lokalerna i centrumhuset. Hela projektet ska vara färdigställt 31 oktober 2021. 
 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för fastighetsrelaterade renoverings- och 
ombyggnadsbehov uppgår till 35,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften 
för nya inventarier beräknas till 0,7 miljoner kronor. Häri ingår bland annat 
inköp av helt nya inventarier till biblioteket. Förvaltningen har ansökt om 
bidrag för delar av inventarier till biblioteket och kalkylerat med att 
kommunen kommer att erhålla 750 tkr i bidrag. Om kommunen inte 
beviljas något bidrag eller endast delar av det, innebär det att kommunens 
investeringsutgifter ökar med motsvarande samt att kommunens 
kapitalkostnader ökar med en drygt en tiondel av investeringsutgiften.  
 
Den totala investeringsutgiften för byggprojekt och inventarieinköp uppgår 
alltså till 36,5 miljoner kronor. Utgifterna kommer inte att kunna 
finansieras med likvida medel utan kräver nyupplåning med hela beloppet. 
Detta genererar räntekostnader om 1 095 tkr per år med ett antagande om 
tre procents räntesats. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen till följd av renovering och 
lokalanpassning av kommunhuset består i minskade externa lokalkostnader 
samt ökade finansiella kostnader på grund av nyupplåning. Totalt innebär 
projektet en ökning av driftkostnaderna med 800 tkr per år. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns förutsättningar att effektivisera denna summa i 
verksamheterna vilket innebär att kommunstyrelsen behöver kompenseras 
för kostnadsökningen i budgetprocessen inför 2021 om projektet ska 
genomföras. Dessutom uppstår kostnader av engångskaraktär; inköp av 
förbrukningsinventarier och flyttkostnader, vilka beräknas till totalt 327 tkr 
och belastar det budgetår då investeringen genomförs.  
 
De externt förhyrda lokalerna för hemtjänst, arbetsmarknad samt individ- 
och familjeomsorg som sägs upp om projektet genomförs ägs av 
kommunens bostadsbolag. Eftersom bolaget inte ser någon efterfrågan på 
den typen av lokaler som kommunen lämnar, kommer fastigheten där 
individ- och familjeomsorgen finns i dag sannolikt att behöva rivas. Det 
innebär en engångskostnad för bolaget det år rivning genomförs. Lokalen 
där hemtjänsten och arbetsmarknadsenheten finns idag har ett bättre läge 
men det kan inte uteslutas att långsiktiga vakanser kan uppstå som en följd 
av att kommunen lämnar lokalen. Detta leder till intäktsbortfall för 
bostadsbolaget om 387 tkr på årsbasis. Eftersom lokalen inryms i 
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bottenvåningen på ett bostadshus kan den inte avvecklas för att minska 
kostnaderna.  

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
För medborgarna i Hällefors kommun torde det vara angeläget att ett beslut 
kring det gamla kommunhusets framtid fattas då fastigheten har stor 
inverkan på centrumbilden och frågan har tidigare engagerat medborgarna.   
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ombyggnation av kommunhuset i 

enlighet med utförd upphandling. 
 

- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen för de utökade driftkostnaderna om 
800 tkr per år som projektet medför från och med år 2021. 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 11 miljoner kronor i 

investeringsbudget för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande av ombyggnation i 
enlighet med utförd upphandling.  

 
- Projektet finansieras genom nyupplåning om maximalt 36,5 miljoner 

kronor.  
 

- Uppdraget att göra en ekonomisk komplettering utifrån kommunkoncern-
perspektivet anses utfört. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson föredrar kring ekonomisk 
komplettering utifrån kommunkoncernperspektivet. Kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om garantier för att kommunen skulle 
beviljas statsbidrag för kommuner med svag bostadsmarknad, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
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Vivianne Pettersson (M) yrkar att ärendet pausas, utifrån det osäkra läget med 
anledning av Covid-19. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om det är klart att sätta igång projektet 
om kommunen beslutar om en ombyggnation, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Katja Ollila (V) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att ge förvaltningen i uppdrag 
att söka statsbidrag för kommuner med svag bostadsmarknad. 
 
Under ärendet yttrar sig också Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket 
bifalls och därmed faller Vivianne Petterssons (M) yrkande. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ombyggnation av kommunhuset i 
enlighet med utförd upphandling. 

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen för de utökade driftkostnaderna om 800 
tkr per år som projektet medför från och med år 2021. 

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 11 miljoner kronor i investeringsbudget 
för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
beslut om genomförande av ombyggnation i enlighet med utförd upphandling.  

 
Projektet finansieras genom nyupplåning om maximalt 36,5 miljoner kronor.  

 
Uppdraget att göra en ekonomisk komplettering utifrån kommunkoncern-
perspektivet anses utfört. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för kommuner med svag 
bostadsmarknad. 
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§ 46 

Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder, dnr KS 
20/00093 
 
Beslutsunderlag  
Kommunförvaltningen Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder med 
anledning av Covid-19, rapport daterad 2020-04-21 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat en rapport över åtgärder som med 
anledning av situationen i näringslivet kan vara möjliga att tidigarelägga.  
 
Förvaltningen har valt att hantera den pågående pandemin som två olika kriser 
– en rörande smittspridning och belastning i vård och omsorg, samt en 
rörande näringslivets problem.  
 
Näringslivets problem består av flera delar, men uteblivna intäkter och 
svårighet med likviditet och finansiering kan även i Hällefors kommun leda 
till en utslagning som blir samhällsfarlig. Effekterna i näringslivet kan också 
komma att bli mera långvariga än de rent omsorgsbetingade. 
 
För att motverka effekter i näringslivet har förvaltningen på politiskt uppdrag 
diskuterat flera sätt att injicera likviditet i näringslivet. Ett sätt som 
identifierats är att tidigarelägga åtgärder som befinner sig i olika skeden av 
planering. Förutom att de relativt få företagen som berörs av åtgärden i sig får 
möjlighet att överleva krisen, får detta förhoppningsvis spridningseffekter 
även i övrigt näringsliv. Genom att uppsägningar och liknande undviks kan 
oron i ekonomin hos berörda minskas.  
 
Beträffande näringsliv som inte direkt berörs av åtgärderna har inga möjliga 
effektfulla och samtidigt träffsäkra åtgärder identifierats ännu, men arbete 
pågår.   
 

 
 
Ekonomi 
Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder kommer att påverka 
kommunens ekonomi genom ökade kostnader. Åtgärderna kommer att 
påverka både likviditet och resultat och senare eventuellt 
investeringsutrymme. Förvaltningen bedömer att likviditeten utifrån dessa 
åtgärder inte kommer att bli ansträngd och inte kräva någon nyupplåning, 
då kommunen kommer att erhålla extra generella statsbidrag för 
innevarande verksamhetsår.  
 
Eftersom åtgärderna i de flesta fall inte är budgeterade, riskerar åtgärderna 
att påverka årets resultat med den uppgivna summan, i den mån de läggs 
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som driftskostnader.  Om de tas som investeringar påverkas kommande års 
resultat och investeringsutrymme. 

 
Det är osäkert hur regeringen kommer att hantera eventuella underskott i 
kommuner 2020. Eftersom läget är extraordinärt bedömer förvaltningen att 
den om politiken bedömer riskerna med effekterna större än riskerna med 
ett underskott, kommer att kunna förklara underskottet utifrån den 
extraordinära situationen.   
 
Folkhälsa 
Ett fungerande näringsliv efter pandemin bedöms ha stor betydelse för 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Politiken prioriterar bland föreslagna åtgärder, där förvaltningen 
rekommenderar att prioritera arbetskraftsintensiva åtgärder högre än 
objektskostnader, och beslutar om ett maximalt belopp som åtgärder får 
genomföras för. 
 
Finansiering sker i första hand genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
utifrån de extra bidrag som kommunen får för rådande situation. 
 
I avvaktan på kommunfullmäktigebeslut om tilläggsbudgetering får åtgärder 
finansieras via den del av kommunstyrelsens strategimedel som är avsatt för 
riktade näringslivsbefrämjande åtgärder, men det totala beloppet får inte 
överstiga det beslutade maximala beloppet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker utförligt och kommunchef Tommy Henningsson samt 
näringslivsstrateg Camilla McQuire tillför. 
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Ledamöterna påpekar en redaktionell ändring, föreslagen parkering ligger vid 
Trollsländan och inte fjärillen. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om kommunen kommer att fortsätta sitt 
arbete med stöd till näringslivet, vilket besvaras av näringslivsstrateg Camilla 
McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att ytterligare en miljon av 
kommunstyrelsens strategimedel avsetts till riktade näringslivsbefrämjande 
åtgärder utöver den miljon som redan finns avsatt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om någon av de åtgärder förvaltningen 
föreslår redan är finansierade, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att förvaltningen får prioritera bland 
de föreslagna åtgärderna istället för politiken samt att de får genomföra 
åtgärder för maximalt 2 miljoner kronor. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till ordförande Annalena Järnbergs (S) yrkande. 
 
Daniel Hagsten (M) och Katja Ollila (V) yttrar sig. 
 
Daniel Hagsten (M) vill ha till protokollet att han till kommunstyrelsen 
återkommer med ett förslag kring stöd för turismmarknadsföring, vilket 
godkänns. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag men med egen yrkad förändring samt tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen får prioritera bland de föreslagna åtgärderna och de får 
genomföra åtgärder för maximalt 2 miljoner kronor. 
 
Finansiering sker i första hand genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
utifrån de extra bidrag som kommunen får för rådande situation. 
 
I avvaktan på kommunfullmäktigebeslut om tilläggsbudgetering får åtgärder 
finansieras via den del av kommunstyrelsens strategimedel som är avsatt för 
riktade näringslivsbefrämjande åtgärder, men det totala beloppet får inte 
överstiga det beslutade maximala beloppet. 
 
Ytterligare en miljon av kommunstyrelsens strategimedel avsetts till riktade 
näringslivsbefrämjande åtgärder utöver den miljon som redan finns avsatt. 
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§ 47 

Personalbokslut 2019, dnr KS 20/00090 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2019, daterad  
2020-04-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen 
ska leverera ett personalbokslut. Ett personalbokslut har tidigare 
sammanställts innehållande statistik och information gällande 2018 och nu 
levereras personalbokslut för 2019. 
 
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, arbetsmiljö, 
medarbetarundersökning, sysselsättningsgrad, kompetensförsörjning, 
personalomsättning och samverkan/förhandlingar. Förvaltningen har i vissa 
delar redovisning för en femårsperiod, 2015-2019, personalbokslutet 
innehåller även vissa analyser och jämförelser. 
 
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat en sänkt 
sjukfrånvaro och ett ökat medarbetarengagemang. 
 

Ekonomi 
Kommunens personalkostnader är den enskilt största kostnaden. Ett 
strategiskt personalarbete och kontroll över personalkostnader är viktigt för 
att nå målet om god ekonomisk hushållning. 
 
Folkhälsa 
Människans arbetsvillkor är av betydelse för levnadsvillkoren och 
medarbetarnas allmänna hälsotillstånd. En god arbetsmiljö och en 
ändamålsenlig personalpolitik bidrar till känsla av sammanhang, ökad 
arbetsglädje och hälsa. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Medarbetarna inom den kommunala förvaltningen arbetar på medborgarnas 
uppdrag, vi är till för Hällefors invånare. Det arbete våra medarbetare utför 
bidrar till att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i, därför är det av 
vikt att skapa förutsättningar för medarbetarna och följa upp åtgärder och 
insatser inom personalområdet. 
 
Samverkan 
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Information och samverkan har skett i kommunens fackliga 
samverkansgrupp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2019 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vad HME betyder, vilket besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om rådande läge med Covid-19 används 
som en möjlighet för de som arbetar deltid att arbeta heltid, vilket delvis 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommuns personalbokslut för 2019 godkänns. 
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§ 48 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, dnr 
KS 20/00074 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige 
och lämnar här ett förslag på en reviderad arbetsordning. 
 
Utgångspunkten för översynen har varit nu gällande arbetsordning. Översynen 
av arbetsordningen har skett i samarbete med kommunfullmäktiges presidium 
och alla partiers gruppledare.  Frågor kommunförvaltningen har fått under 
åren har också använts som ett underlag i bedömningen av vilka avsnitt det 
funnits ett behov av att förtydliga. 
 
Exempelvis har avsnitt om att väcka ett ärende och bereda ett ärende samt 
skillnaden mellan dessa förtydligats. Särskilda avsnitt om 
kommunfullmäktiges uppgifter och presidiets särskilda roll har också lagts 
till. En annan förändring är en utökning av vilka ledamöterna kan ställa frågor 
till.  Vidare har en del anpassningar skett så texten stämmer bättre överens 
med kommunfullmäktiges nuvarande arbetssätt, exempelvis när det kommer 
till beslut om justering. Dessutom har en del språkliga justeringar genomförts. 
 
För att det ska vara enkelt att se vilka revideringar som föreslås är ny text 
skriven i grönt, medan text som föreslås tas bort är överstruken. Utöver detta 
har arbetsordningen anpassat till nuvarande kommunallag, vilket främst 
innebär en uppdatering av de hänvisningar som finns till olika paragrafer i 
kommunallagen. 
 

Ekonomi 
Föreslagna revideringar innebär inga utökade ekonomiska kostnader. 
 
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 
I kommunfullmäktiges arbetsordning behandlas exempelvis 
medborgarförslag, folkinitiativ och allmänhetens frågestund, vilket direkt 
påverkar medborgarna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten till deltagande 
på distans, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M), Katja Ollila (V) och ordförande Annalena Järnberg 
(S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att arbetsordningen 
kompletteras med ett stycke om möjligheten till deltagande på distans. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Arbetsordningen kompletteras med ett stycke om möjligheten till deltagande 
på distans. 
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§ 49 

Ansökan om kommunalt bidrag Hällefors discgolfbana, 
dnr KS 19/00322 
 
Beslutsunderlag 
KS 19/00322-1 Ansökan om bidrag Discgolfbana 
KS 19/00322-2 Komplettering från Hällefors discgolfklubb 
KS 19/00322-3 Komplettering till ansökan discgolfbana 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
 
Ärendet 
Hällefors Discgolfclub är en nybildad förening som har etablerat sig i 
Hällefors kommun. Föreningen har tagit initiativ till att anlägga en 18-håls 
discgolfbana i Hurtigtorpet. En bana är redan utstakad efter godkännande från 
länsstyrelsen och upplåtelse av mark från kommunen. Anläggandet av banan 
är påbörjad och kommer att byggas färdig under våren 2020.  
 
Föreningen har sökt bidrag hos kommunen för en del av banan. Inom ramen 
för de föreningsbidrag som för närvarande finns i kommunen, aktivitetsbidrag 
och bidrag till offentligt arrangemang, är det inte möjligt att bevilja sökt 
bidrag. 
 
Förvaltningen bedömer dock att discogolfbanan skulle ha en stor positiv 
effekt. Här får allmänheten tillgång till en bana, avgiftsfritt. Skolan har också 
visat intresse för att använda banan. Kommunen får ta del av och erbjuda en 
verksamhet till alla invånare för en mycket liten kostnad. Anläggning av 
banan bidrar också till ett rikare och aktivt kultur- och fritidsliv i Hällefors. 
 
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 bidrag kan falla inom ramen för detta, 
exempelvis genom att stödet tillfaller en nyetablerad förening som utvecklar 
en sport som tidigare inte funnits på orten och som växer i Sverige. Dessutom 
skulle placeringen av discgolfbanan bidra till att utveckla Hurtigtorpsområdet, 
där kommunen tidigare satsat på tillexempel ett utegym.  
 
Ekonomi 
Den totala kostnaden för banan är 195 964 kronor. Föreningen har sökt 
finansiering och fått beviljat Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag på 
110 000 kronor. Övrig finansiering kommer via sponsring från lokala 
företag, egna medel och eget arbete.  
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Föreningen söker nu återstående medel på maximalt 14 386 kronor från 
kommunen för att kunna slutföra anläggandet av banan. Sökta bidraget kan 
bli något mindre då föreningen eventuellt har fler sponsorer som vill 
samverka. Kommunförvaltningen föreslår att föreningens ansökan på 
maximalt 14 386 kronor beviljas och att det finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel.  

 
Folkhälsa 
Discgolf är en sport som växer i omfattning och passar såväl för unga som 
äldre och discgolf är billig att utföra. Aktiviteten är en fysisk 
utomhusaktivitet i skogsmiljö, öppen och tillgänglig för alla, där skolan 
visat särskilt intresse för aktiviteten.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv, förutom att aktiviteten utförs i skogsmiljö. 
 
Medborgarperspektivet 
Förvaltningen hänvisar till de aspekter som har lyfts fram under avsnittet 
folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bevilja kommunalt bidrag på maximalt 14 386 kr till Hällefors Discgolfclub.  

 
Kommunala bidraget finansieras via kommunstyrelsens strategimedel för år 
2020. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag på beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja kommunalt bidrag på maximalt 14 386 kr till Hällefors Discgolfclub.  
 
Kommunala bidraget finansieras via kommunstyrelsens strategimedel för år 
2020. 
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§ 50 

Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga sommaren 2020, dnr KS 20/00092 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2020 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen genom Kultur- och fritid har under flera års tid 
administrerat och anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och unga i 
Hällefors kommun. Under tidigare år har kommunen kunnat söka statsbidrag 
på ca 300 000 kronor från Socialstyrelsen men sommaren 2020 kommer det 
inte att finnas medel att söka. Efter beskedet om att medlen inte går att söka 
stämde förvaltningen av med kommunstyrelsens presidie som bedömde att 
stödet till sommarlovsaktiviteter är viktigt.  
 
Sommaren 2019 deltog över 1 600 barn och unga på 100-tals 
aktivitetstillfällen i samverkan med bland annat ett tiotal föreningar. 
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 det är tveksamt om ansökta bidrag faller inom 
ramen för strategimedlen. Dock ser förvaltningen att 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.  
 
 
 

Ekonomi 
Det finns inget budgeterat för lovverksamhet i kommunen. Utifrån 
sammanställningen från sommaren 2019 kan en summa på 200 000 kronor 
vara rimligt att avsätta för att kunna erbjuda ett brett, aktivt och avgiftsfritt 
sommarlov. Kommunen samverkar, precis som tidigare, bland annat med 
föreningslivet men för att exempelvis kulturskolan och biblioteket också 
ska kunna utöka sin verksamhet är en ”lovbudget” nödvändig. 
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Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en 
tilläggsbudgetering på 200 000 kronor för verksamhetsåret 2020 avseende 
sommarlovsverksamhet. Förvaltningen ser att en tilläggsbudgetering är 
möjlig då kommunen kommer att erhålla ytterligare generella statsbidrag 
för år 2020 enligt förslagen och förändringarna i vårpropositionen och 
vårändringsbudgeten. 
 
Folkhälsa 
Antalet barn- och unga som deltar i sommarlovsaktiviteterna har ökat varje 
år. Att erbjuda en bredd av avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter till barn- 
och unga under sommaren möjliggör att fler kan aktivera sig även kanske 
dem som i vanliga fall inte deltar i kommunens kultur- och fritidsliv. En 
aktiv fritid bidrar till en positiv folkhälsa. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att möjliggöra ett sommarlov fyllt med avgiftsfria aktiviteter i samverkan 
med föreningslivet, är positivt ur såväl ett invånarperspektiv- som ur ett 
föreningsperspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 200 000 kronor för 

sommarlovsaktiviteter år 2020. 
 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 200 000 kronor avseende 

generella statsbidrag år 2020. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vilka som kan söka pengar för att 
genomföra sommarlovsaktiviteter, vilket besvaras av ordförande Annalena 
Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 200 000 kronor för 
sommarlovsaktiviteter år 2020. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 200 000 kronor avseende 
generella statsbidrag år 2020. 
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§ 51 

Biblioteksavgifter Hällefors kommun, dnr KS 20/00091 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Hällefors bibliotek övergick till kommunal regi 1 september 2019 och 
kommunfullmäktige behöver fastställa de avgifter som biblioteket debiterar 
låntagarna/besökarna för olika tjänster och överträdelser.   
 

Ekonomi 
Förslaget följer huvudsakligen den tidigare ägarens modell – några 
ändringar föreslås dock. Nytt är att barn befrias från avgifter, att vi 
särskiljer pocketböcker, att vi särskiljer färgutskrifter och att vi höjer priset 
för gallrade böcker/tidskrifter från 2 kr till 5 kr. 
 
Lånekort  
Lånekort är gratis första tillfället. Andra tillfället en kostnad på 10 kr. Barn 
(upp till 18 år) gratis. 

 
Förseningsavgifter 
Vuxna: 5 kr per påbörjad vecka. Två påminnelser utgår via brev, e-post 
eller sms, därefter skickas en räkning. Kommunkontoret ombesörjer att 
räkning skickas ut. Vid Inkasso tillkommer en uppläggningsavgift om  
189 kr.  

 
Barn: inga förseningsavgifter för barn med eget lånekort som lånar 
barnböcker.  

 
Borttappade eller förstörda medier   
Schablonpris vuxenböcker: 300 kr. Pocketböcker 50 kr. 
Schablonpris fjärrlånsböcker: 300 kr. 
Schablonpris barnböcker: 100 kr. Pocketböcker 50 kr. 
Schablonpris tidskifter: 50 kr. 

 
 

Försäljning av gallrade böcker/tidskrifter 
Försäljning av gallrat material sker vid några tillfällen per år kopplat till 
något sammanhang. Kostnad: 5 kr per exemplar.    

 
Kopior 
Svart –vit A4: 2 kr. 
Färgutskrift: 4 kr. 

 
Påsar 
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Papperspåsar: 2 kr. 
 
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 
Vi har tagit särskild hänsyn till barn upp till 18 år, i enlighet med 
Barnkonventionens intentioner, och befriat den gruppen för avgifter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta föreslagna biblioteksavgifter för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om statistik över avgifter och om nivåerna 
täcker kostnaderna, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C) och Katja Ollila (V) yttrar sig. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att förseningsavgifterna höjs till 25 kronor per 
påbörjad vecka för vuxna och i övrigt följer förslag från förvaltningen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot 
Vivianne Petterssons (M) yrkande och finner att förvaltningens förslag till 
beslut vinner bifall. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta föreslagna biblioteksavgifter för Hällefors kommun. 
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§ 52 

Ställningstagande kring fortsatt medlemskap i Leader 
Bergslagen, dnr KS 20/00104 
 
Allmänna utskottet har fått i uppdrag att politiskt beredda ett ärende för 
ställningstagande kring fortsatt medlemskap i Leader Bergslagen. 
 
Inför mötet har utskottet fått ett förslag och underlag från ordförande 
Annalena Järnberg (S) utskickat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för sitt förslag och yrkar att 
allmänna utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att Hällefors kommun ska 
vara fortsatt medlem i Leader Bergslagen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vad kommunen fått ut av 
medlemskapet, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Alf Wikström (V) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun ska vara fortsatt medlem i Leader Bergslagen. 
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§ 53 
Ekonomisk redovisning på ansvar, dnr KS 20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2020-03-30. Såväl de negativa som positiva 
avvikelser som presenterades förregående månad kvarstår oförändrat. 
Avvikelser som tillkommit sedan förregående prognos är en negativ avvikelse 
på 50 000 kronor under kommunchef på grund av ökade personalkostnader 
medan kanslichef prognosiserar ett överskott på 50 000 kronor på grund av 
minskat bidragskonto. Vidare prognosiserar samhällsstrateg en negativ 
avvikelse på 160 000 kronor inom kommunberedskap och fastighetschef 
prognosiserar en negativ avvikelse 1 823 000 kronor som beror på 
avvecklings- och rivningskostnader. 
 
När tidigare rapporterade avvikelser och avvikelser enligt ovan summeras 
prognosiserar de centrala funktionerna ett överskott på 788 000 kronor.  
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnader relaterat till Covid-19 
särredovisas, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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