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KALLELSE
Datum

2021-01-12

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2021-01-26 kl. 13.00 i Folkets hus, för att
behandla följande ärenden:
Under beredningstid
Kl 13-14 Kommunchef Tommy Henningsson informerar
Kl 14-15.00 PR-kampanj flytta till Hällefors
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00
Kommunstyrelsens presidium uppmanar till att bara tjänstgörande ledamöter
deltar på mötet.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer,
parfymer eller rakvatten!
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Alf Wikström (V) och
Vivianne Pettersson (M) eller deras respektive ersättare, fredag 29/1 kl
11.00
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.

Beslutsärenden

5 Delegeringsordning för kommunstyrelsen, dnr KS 18/00326
6 Styrdokument för medborgardialog, dnr KS 20/00246
7 Initiativ gällande riktlinjer för digitala sammanträden, dnr KS 20/00247
8 Rapport boendestöd, dnr KS 20/00038
9 Finansering av försstudie kring Office 365, dnr KS 20/00251
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10 Ansökan om att ingå i kommunala vägnät med kommunal service och
vägunderhåll, dnr KS 20/00077
11 Yttrande Cecilia Albertssons (M) motion om bevakningskameror, dnr KS
20/00195
12 Susanne Grundströms (S) motion om att välkomna besökare till
Hjulsjöbygden, dnr KS 20/00209
13 Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i stort förfall, dnr
KS 20/00183
14 Kjell Walegrens (GL) motion om utökning av möjligheter till friluftsliv,
dnr KS 20/00182
15 Medborgarförslag om järnväg Hällefors-Nora-Örebro, dnr KS 20/00230
16 Utskottsinitiativ ”En levande landsbygd” – inventering av ödehus, dnr KS
21/00005
17 Remissyttrande över ”En utvecklad organisation för lokal statlig service”,
DS 2020:29, dnr KS 20/00260
Informationsärenden

18 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och
BRÅ, dnr KS 19/00033, ej bilaga
19 Inkomna remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga. Kända vid utskick:
terminologiremiss begrepp inom läkemedelsområdet; remiss avseende
förändringar i skollag, skolförordning och timplaner.
20 Ärendehantering från slutenvården, dnr KS 20/00166
21 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 20/00167
22 VA Silvergruvan, dnr KS 20/00120
23 Ombyggnation Björkhaga kök inför öppnandet Gillershöjden, dnr KS
20/00250
24 Lönekartläggning 2020, dnr KS 20/00261
25 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län, dnr KS
20/00189
Delgivningsärenden, bilaga

26 A) Kommunförvaltningen: Avtal verksamhetssystem, Cambio Welfare
Systems AB; upphandling företagshälsovård; slutrapport LONA-projekt
fågeltorn Hedgårdarna; bidragsbelopp för enskild förskola i Hällefors
kommun 2021; bidragsbelopp för pedagogisk omsorg i Hällefors kommun
2021
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B) Polismyndigheten: Tillståndsbevis julbock.
C) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2020-12-16
D) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Protokoll 2020-12-11;
kommentarer till revisionsrapport
E) BRT: Protokoll 2020-12-02
F) Arbogaåns vattenförbund: Stämmoprotokoll 2020-10-27
G) Länsstyrelsen Dalarnas län: Protokoll efter tillsyn av Bergslagens
överförmyndarnämnd
H) SKR: Cirkulär 20:50-20:63; Ersättning vid juridisk rådgivning och
konsultverksamhet
I)Gullspångsälvens vattenvårdförbund: Nyhetsbrev nr 4 2020
J) BOAB: Protokoll 2020-12-10
K) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2020-11-05
L) Hela Sverige ska leva: Nyhetsbrev nr 8 2020
M) Skolverket: Godkännande av slutredovisning från Hällefors kommun
N) Mälardalsrådet: Framtidens resor – Storregional systemanalys för
Stockholm-Mälarregionen 2020
O) Energimarknadsinspektionen: Förlängning av nätkoncession för linje
Källtjärn – Knutsberg
P) Kumla kommun: KS 2020-10-07 § 186, justering av tillämpning av
avtal om kollektivtrafik
Q) Askersunds kommun: KF 2020-11-30 § 180, justering av tillämpning
av avtal om kollektivtrafik i Örebro län
R) Länsstyrelsen Örebro län: Avslag på ansökan om tillstånd för tävling
på väg, Hällerundan
Delegeringsbeslut

27 A) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilagor med anmälningsdatum
2020-10-15 och 2020-12-07; lönetillägg biståndshandläggare
B) Enhetschef Raija Sundin enligt bilagor med anmälningsdatum 2020-1207 och 2021-01-04
C) Enhetschef Eva Palm enligt bilaga med anmälningsdatum 2020-12-07
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D) Skolchef Tina Lanefjord: avtal gällande strömmande media för
Klockarhagsskolan respektive Grythyttans skola; tilläggsavtal infomentor;
avtal för läsutvecklande molntjänst Ugglo
E) Kommunchef Tommy Henningsson: avtal om larmmottagning och
trygghetstelefoner

Gruppmöte för (M), (C) och (GL) digitalt 25/1 kl 19.00.
Gruppmöte för (S) och (V) 26/1 kl 8.00 i Socialdemokraternas partilokal.

Annalena Järnberg
Ordförande

Vivianne Pettersson
2 v ordförande
Mathias Brandt
Kanslichef

Sida
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Ny delegeringsordning för kommunstyrelsen, dnr KS
18/00326
Beslutsunderlag
KS 2019-08-27 § 183
KS 2020-12-15, beredningstid
Underlag från KPMG
Förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen
Ärendet
I samband med att Hällefors kommun ställde om från en traditionell
nämndorganisation till en ennämndsorganisation, fördes tidigare
delegeringsordningar för nämnderna samman i en ordning för
kommunstyrelsen. En förändring gjordes av integritetsskäl relativt omgående,
då individärenden bröts ur och lades i en egen myndighetsnämnd.
Bortsett från några mindre revideringar av kommunstyrelsens
delegeringsordning, har den kvarstått i denna form och det har blivit
uppenbart att den inte längre är fullt funktionell.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-27 § 183 att avsätta medel för stöd i
framtagandet av nya delegeringsordningar för kommunstyrelsen och
myndighetsnämnden. KPMG har bistått kommunförvaltningen i framtagandet
av föreliggande förslag.
Under processen har KPMG träffat såväl förtroendevalda som ledande
tjänstepersoner i kommunen för att hitta en nivå på delegeringen som både är
funktionell för förvaltningen och trygg för de förtroendevalda och
sammanställt ett kompendium med inspel och förslag.
Kommunförvaltningens kanslienhet har därefter formulerat ett förslag som
kommunicerats med de olika verksamheterna och kommunstyrelsens
presidium.
Vid kommunstyrelsen 2020-12-15 föredrog KPMG:s projektansvarige
utgångspunkterna och ett utkast till delegeringsordning.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Förslaget till delegeringsordning är genomgående förändrad jämfört med den
nu gällande, både innehållsligt och utseendemässigt. Den inledande texten har
gjorts om för att förtydliga vad beslut med stöd i delegering innebär, när det
kan användas och hur det ska återrapporteras. Juridiska begränsningar och
konsekvenser har utvecklats, och exempel på delegering kontra verkställighet
har införts.
Kapitelindelning har förändrats och layouten har omarbetats för att underlätta
sökningar i delegeringsordningen. Större utrymme har getts till kommentarer
som ska underlätta tolkningen av delegeringsordningen och begränsningar i
rätten att fatta delegeringsbeslut har förtydligats. Syftet är att underlätta för
både delegaten och de förtroendevalda samt att bibehålla en hög grad av
förtroende och rättssäkerhet.
Delegeringsordningen är skriven utifrån den just nu gällande politiska och
förvaltningsorganisationen och nu aktuell lagstiftning. Kommunförvaltningen
är medveten om att såväl organisationsformer som lagstiftning förändras
kontinuerligt. Kommunstyrelsen som enda verksamhetsnämnd har ett ansvar
som spänner över många typer av tjänster och lagstiftningar. Att i realtid
revidera delegeringsordningen för att vara uppdaterad i all lagstiftning och
tillkomna eller borttagna tjänster är knappast realistiskt. Därför föreslår
kommunförvaltningen att en årlig revidering genomförs i det fall att inga för
kommunstyrelsens betydande förändringar måste genomföras mellan denna
årliga genomgång.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Delegeringsordningen i sig har inga ekonomiska konsekvenser på annat
sätt än att den är styrande för inom vilka beloppsnivåer tjänstepersoner i
kommunen har handlingsfrihet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras årligen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S), Katja Ollila (V) och Vivianne Pettersson
(M) yttrar sig under ärendets behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslaget till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras årligen.
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1 Bestämmelser om delegering enligt lag
1.1 Syfte
Syftet med delegering är att nämnden/styrelsen ska avlastas med ärenden av
mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet
åt frågor av övergripande och principiell betydelse. Delegering av
beslutsbefogenheter är också ett viktigt medel för att förbättra servicen och
effektiviteten inom den kommunala förvaltningen.
Notera att det som är föreskrivet för nämnd enligt kommunallagen även gäller
för kommunstyrelsen.
Regler om delegering finns i kommunallagen 6:e och 7:e kapitel.
1.2 Delegering
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan part. I klartext ges alltså någon i uppdrag att
fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden. Den som får beslutanderätten
kallas delegat.
När kommunstyrelsen överlåter sin beslutanderätt, sker beslutet under
förtroende. Detta bygger på tillit och är värdegrundande för hela
organisationen.
Vid behov kan delegering alltid lyftas ”uppåt” i organisationen, en delegat
kan alltså lägga över beslutet på en överordnad.
Om en utpekad delegat har fattat ett beslut, är det beslutet giltigt. Varken en
överordnad eller kommunstyrelsen kan ändra ett beslut som fattats med stöd
av delegeringsordning.
Kommunstyrelsebeslut får delegeras till presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare i nämnden eller en anställd i kommunen.
Det är dock inte tillåtet för kommunstyrelsen att delegera till en grupp
anställda, en grupp förtroendevalda (annat än presidiet eller ett utskott) eller
till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta
beslut, s.k. blandad delegering.
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen själv fattat
dem. När en delegat fattar beslut, har beslutet samma rättsverkan som om det
fattats av kommunstyrelsen och kan därför överklagas på samma sätt.
I de fall som ett delegeringsbeslut innebär en kostnad, gäller rätten att fatta
delegeringsbeslut så länge som det ryms inom tilldelad budget. I det fall att ett
beslut innebär att tilldelad budget överskrids, måste ärendet i sin helhet eller i
fråga om finansiering lyftas till kommunstyrelsen.
Även om ett beslut fattats med stöd av delegering, är det fortfarande
kommunstyrelsen som är ansvarig för beslutet. Därför är det av stor vikt att
alla beslut fattade på delegation återrapporteras till styrelsen så snart som
möjligt och tas upp i styrelsens protokoll. Återrapporteringen är också viktig
för den enskildes rättssäkerhet gentemot myndigheten.
Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla
börjar överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där
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överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då
den enskilde fick del av beslutet.
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad beslutsdelegering.
Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende genom
att själv ta över ärendet och besluta. Exempelvis kan det tänkas förekomma
när ett ärende oförmodat fått en principiellt vikt och det därför är påkallat att
styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har som sagts ovan däremot inte
rätt att ompröva ett redan fattat beslut.
1.2.1

Delegat

Delegat är den funktion som enligt delegeringsordningen har rätt att fatta
beslut i ett visst ärende. Som delegat fungerar också den som till exempel
vikarierar eller är tillförordnad på en tjänst som omfattas av delegering.
1.2.2

Ersättare

Ersättare är den som i delegeringsordningen är utpekad att fatta beslut om den
ursprunglige delegaten är förhindrad att göra det.
1.2.3

Vidaredelegering

Vidaredelegering innebär att kommunchef kan föra sin beslutsrätt vidare i
organisationen i vissa fall. Ambitionen är att delegeringsordningen ska täcka
in förekommande beslut på ett sådant sätt att vidaredelegering så långt möjligt
kan undvikas.
1.2.4

Överordnad delegat

Överordnad delegat är chef över delegat. Delegat har rätt att hänvisa ett beslut
till överordnad delegat. Om ingen ersättare finns angiven, kan också
överordnad delegat träda in istället för delegaten om hen är förhindrad att fatta
beslut.
1.2.5

Samråd

I de fall som samråd krävs innan ett beslut fattas med stöd av delegering, ska
detta samråd genomföras och dokumenteras. I den rapportering som ges till
kommunstyrelsen, ska också framgå att samråd har skett.
1.2.6

Delegeringsförbud

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
För den som är beslutsdelegat innebär detta, trots att beslutanderätten är
överförd till delegaten, att varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det sig
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att ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av delegeringsförbudet,
måste styrelsen kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för ärendet tillbaka
till styrelsen.
Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning
av överklaganden av beslut som styrelsen i dess helhet eller
kommunfullmäktige har fattat. Däremot är delegering möjlig om det
överklagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden
kan delegeras till den som fattat det överklagade beslutet men däremot inte till
en lägre beslutsnivå.
1.3 Brådskande ärenden
I ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan
avvaktas, får styrelsen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som
styrelsen har utsett, att besluta på styrelsens vägnar. Syftet med en sådan
kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finna någon beslutsbehörig
person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas
art finns inte. Styrelsen kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa
typer av ärenden. Styrelsen kan också påkalla extra sammanträde med
kommunstyrelsen som alternativ.
1.4 Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som
innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och ren
verkställighet är inte helt klar. Enkelt uttryckt så innebär delegering att
kommunstyrelsen överlåter en självständig beslutsfunktion till en enskild
förtroendevald eller anställd. En delegat träder alltså in i nämndens ställe.
Verkställighet däremot, är en åtgärd som normalt ligger inom förvaltningens
område och utgör en del av tjänsteutövningen. I regel saknas egentliga
handlingsalternativ och frågorna är oftast reglerade i exempelvis lagar och
avtal. Vissa funktioner i en kommun, exempelvis rektorer, har genom lag ett
omfattande handlingsutrymme som ska betraktas som verkställighet.
1.5 Exempel på verkställighet och delegeringsbeslut
Observera att nedanstående bara ska ses som klargörande exempel, inte en
fullständig eller uttömmande förteckning. I den dagliga verksamheten kan
också delar i ärenden vara svåra att avgöra om de kräver en självständig
bedömning eller ej.
Verkställighet
- Inkrävande av avgift enligt fastställd taxa – ingen självständig bedömning
görs.
- Uppsägning vid ålderspension – ingen självständig bedömning görs.
- Polisanmäla brott riktade mot kommunens verksamhet eller egendom – ej
ett överklagningsbart beslut.
- Kassera lösöre av ringa värde – orimligt att behandla t ex trasiga möbler
på politisk nivå.
- Teckna och säga upp t ex abonnemang för mobiltelefoni – ska ses som en
förutsättning för förvaltningen att genomföra sitt uppdrag.
- Justera lön i samband med ordinarie löneöversyn – ligger i
chefsuppdraget.
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-

Genomföra insatser som beviljats t ex en brukare - ingen självständig
bedömning görs.
Lämna ut en allmän handling – följer av lag och görs i stor omfattning.
Orimligt att återrapportera varje enskilt utlämnande.

Delegeringsbeslut
- Skriva ner eller avskriva en fordran.
- Uppsägning av personliga skäl.
- Föra kommunens talan i domstol.
- Sälja kommunal egendom.
- Teckna övergripande avtal, t ex telefonilösning för kommunens
verksamheter.
- Lönetillägg under begränsad tid.
- Anmäla och utreda vårdskada.
- Avslå begäran att ta del av allmän handling.

2 Kommunstyrelsens regler för registrering och
anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som har fattats med stöd av delegeringsordning ska alltid anmälas till
styrelsen. Det är den enskilde delegatens ansvar att säkerställa att fattade
delegeringsbeslut anmäls till styrelsen. Beslut som är vidaredelegerade från
kommunchef återrapporteras tillbaka till denne, för anmälan till styrelsen.
Styrelsen bestämmer hur återrapporteringen ska ske. Det finns två skäl för
detta. För det första har styrelsen alltid det övergripande ansvaret för
styrelsens verksamhet och styrelseansvaret sammanfaller med
revisionsansvaret. Styrelsen har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera
hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär det en rättssäkerhet för den
som berörs av beslutet.
Inom styrelsens ansvarsområden gäller följande regler för beslut fattade med
stöd av delegeringsordningen.
Respektive delegat ska i god tid före varje styrelsesammanträde lämna en
förteckning över de beslut de fattat med stöd av delegering sedan föregående
rapporteringstillfälle till styrelsens sekreterare. Det finns en särskilt framtagen
mall att använda sig av. Viktigast är att det tydligt framgår vilket beslut som
fattats och enligt vilken punkt i delegeringsordningen du som delegat har stöd
att fatta det aktuella beslutet.
Det är av yttersta vikt att du som delegat säkerställer att du har stöd i
delegeringsordningen att fatta ett visst beslut. Rådgör vid osäkerhet med
kanslienheten innan beslut fattas.
Utöver vad som är föreskrivet enligt lag ska beslut fattade på vidaredelegering
ska anmälas till kommunchefen som i sin tur anmäler ärendet till styrelsen
enligt ovan. Kommunchefen ska även ange vem som fått beslutanderätten
(befattning = delegat).
Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande i ärenden som är så
brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, ska anmälas till
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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Utöver vad som framgår av lag och delegeringsordning, har alla som innehar
en chefsbefattning i Hällefors kommun åtaganden som regleras genom
överenskommelse med anställande chef.

Alla beslut som fattas med stöd av delegerad
beslutanderätt ska anmälas till Kommunstyrelsen

3 Förkortningar
Organisation och befattningar
BiC

Bibliotekschef

EC

Enhetschef

EhC

Elevhälsans chef

EkC

Ekonomichef

FC

Fastighetschef

HRC

HR-chef

HRK

HR-konsult

IFO

Individ- och familjeomsorg

ITC

IT-chef

KaC

Kanslichef

KBA

Kris- och beredskapsansvarig

KC

Kommunchef

KFC

Kultur- och fritidschef

KS

Kommunstyrelsen

KSC

Kulturskolechef

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KSP

Kommunstyrelsens presidium

MA

Medicinskt ansvarig

MTC

Måltidschef

R

Rektor

Sam

Samordnare

SaS

Samhällsstrateg

SC

Socialchef

SkC

Skolchef
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SSK

Sjuksköterska

SÄS

Säkerhetsskyddsansvarig

Upph

Upphandlare

US

Utvecklingsstrateg

VU

Välfärdsutskottet

Lagar och förordningar
AB=

Allmänna bestämmelser

GDPR=

Dataskyddsförordningen

LAS=

Lag om anställningsskydd

LOU =

Lag om offentlig upphandling

MBL=

Medbestämmandelag
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A Allmänna ärenden
A 1 Allmänna frågor

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

A. 1.1
Tex: Förtroendevaldas
deltagande i kurser, konferenser
och resor mm.

KSO

A 1.2
Representation och
uppvaktningar som överstiger
belopp i fastställda riktlinjer.

KSO

A.1.3
Söka statsbidrag inom egen
verksamhet

Ansvarig för
respektive
verksamhet.

Budgetansvarig för den
verksamhet som statsbidraget
riktas till

Används sparsamt och enbart i
de fall att kommunstyrelsen inte
hinner sammankallas.

A.1.4
Besluta i ärenden som är så
brådskande att
kommunstyrelsens beslut inte
kan avvaktas.

6 kap 39 § Kommunallagen

KSO

A 2 Tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och
sekretesslagen

Lagrum

Delegat

A.2.1
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmänna
handlingar samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande

KaC

A.2.2
Anonymitetsprövning/
mensprövning

EC IFO

A 2.3
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av journal

MA

Ersättare

SamIFO

Kommentar
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A 3 Förvaltningslagen

Lagrum

Delegat

A.3.1
Avvisande av ombud och biträde

14 § Förvaltningslagen

Delegat i
ursprungsäre
ndet

A.3.2
40-43 §§ Förvaltningslagen
Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens
beslut samt avlämnande av
yttrande i SoL-, LVU-, LVM, och
LSS-ärenden där ursprungsbeslut
fattas av handläggare/KS

Delegat i
ursprungsäre
ndet

A.3.3
Prövning om överklagande
inkommit i rätt tid samt beslut om
avvisning av överklagande som
inkommit för sent

45 § Förvaltningslagen

Delegat i
ursprungsäre
ndet

A.3.4
Beslut om omprövning ska ske

46 § Förvaltningslagen

Delegat i
ursprungsäre
ndet

A.3.5
Överklaga beslut från annan
myndighet

42 § Förvaltningslagen

Delegat i
ursprungsäre
ndet

Ersättare

Kommentar

Den som ursprungligen väckt
ärendet hos eller mottagit
ärende från den andra
myndigheten har också rätt att
överklaga den andra
myndighetens beslut.
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A 4 Allmänna och
administrativa ärenden

Lagrum

Delegat

A.4.1
Avge yttrande angående
antagande av hemvärnspersonal

KBA

A.4.2
Avge yttrande om tillstånd för
kameraövervakning

KaC

A.4.3
Avge yttrande till polismyndighet
om tillfällig försäljning, offentliga
tillställningar, störande buller,
avlossande av skott inom planlagt
område m.m.

KaC

A.4.4
Avge yttrande över
översiktsplaner, Lis-planer,
detaljplaner och
bostadsförsörjningsplaner eller
motsvarande

SaS

A.4.5
Avge yttrande till Trafikverket

SaS

A.4.6
Avge yttrande till Lantmäteriet

SaS

A.4.7
7 kap. 5 § Kommunallagen
Beslut om att föra nämndens talan
(överklaga överprövat beslut,
förvaltningsbesvär) i mål eller
ärende

KSO

A.4.8
Frågor som rör säkerhetskydd

SÄS

A.4.9
Beslut om att flagga på
kommunens officiella
flaggstänger utöver vad som
anges i policy och riktlinje

KSO

A.4.10
Avge yttrande i
folkbokföringsärenden

KaC

A.4.11
Avge yttrande över förordnande
av ombud enligt
begravningslagen

KaC

A.4.12
Registerkontroll

FSC/R/MTC/
KFC/KSC
Inom
respektive
verksamhet

Ersättare

Kommentar

Gäller planer i angränsande
kommuner där Hällefors
kommun har rätt att lämna
yttrande.

Gäller inte i mål och ärenden där
någon annan ska föra
nämndens talan på grund av lag,
annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige.

KC

Flaggning enligt antagen policy
ses som verkställighet.
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B Juridik, allmänt
B 1 Juridik

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

B 2 Upphandling varor och
tjänster

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

B.2.1
LOU
Direktupphandling av varor och
tjänster; innefattande rätten att till
fullo genomföra
direktupphandlingar
B.2.2
Direktupphandling av varor och
tjänster mellan 100 000 kronor
upp till övre gränsen för
direktupphandling (År 2020: 615
312 kronor)

LOU

Beslutsattestant
enligt
gällande
attestf t k i
Beslutsattestant
enligt
gällande
attestförteckning

Direktupphandling ses som
verkställighet och behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.
I samråd med upphandlare.
Dokumentationsplikt gäller.
Direktupphandling ses som
verkställighet och behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.

B.2.3
LOU
Upphandling av varor och tjänster
överstigande
direktupphandlingsvärdet (År
2020: 615 312 kronor)

Upph

EkC

Säkerhetsskyddad upphandling
sker i samråd med
säkerhetsskyddschef.

B.2.4
LOU
Upphandling av varor och tjänster
överstigande
direktupphandlingsvärdet (År
2020: 615 312 kronor) inom
fastighetsförvaltningens område

FC

Upphandlare

Säkerhetsskyddad upphandling
sker i samråd med
säkerhetsskyddschef.

B.2.5
Fatta tilldelningsbeslut och andra
beslut inom ramen för ett
upphandlingsärende.

Upph

EkC

B.2.6
Teckna eller häva avtal efter
upphandling till ett värde av
maximalt 20 prisbasbelopp (2020:
946 000 kronor) inom skolchefs
ansvarsområde

SkC

KC

B.2.7
Teckna eller häva avtal efter
upphandling till ett värde av
maximalt 20 prisbasbelopp (2020:
946 000 kronor) inom socialchefs
ansvarsområde

SC

KC

B.2.8
Teckna eller häva avtal efter
upphandling till ett värde av
maximalt 65 prisbasbelopp (2020:
3 074 500 kronor)

KC

EkC

B.2.9
Teckna eller häva avtal efter
länsgemensam upphandling

Upph

EkC

B.2.10
Teckna och häva
säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

SÄS

I samråd med ekonomichef
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B 3 Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Lagrum

Delegat

B.3.1
Beslut om tillgång respektive
nekad
tillgång till registerutdrag

KaC

B.3.2
Beslut om rättelse av felaktiga
personuppgifter samt beslut om
att neka rättelse

KaC

B.3.3
Beslut om radering av
personuppgifter samt beslut att
neka begäran om radering

KaC

B.3.4
Beslut om rätt till begränsning av
behandling samt beslut om att
neka begäran om begräsning

KaC

B.3.5
Beslut om underrättelse om
åtgärder enligt art 16-18 till
mottagare av personuppgifter

KaC

B.3.6
Beslut om rätt till dataportabilitet
(överföring) av personuppgifter
samt beslut om att neka
dataportabilitet

KaC

B.3.7
Beslut om att inte behandla
personuppgifter efter invändning
samt beslut att behandla
personuppgifter trots invändning

KaC

B.3.8
Företräda myndigheten vid
enskilds överklagan enligt artikel
12-22 GDPR

KC

B.3.9
Företräda myndigheten vid
yttranden till tillsynsmyndigheten
vid eventuella klagomål eller
tillsynsärenden

KC

Ersättare

Kommentar

Underrättelse behövs ej om
detta är omöjligt eller
oproportionerligt.

Gäller endast då beslut fattats
med stöd av delegering, ej
nämndbeslut.
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B.3.10
Beslut om att anta
registerförteckning

KaC

B.3.11
Beslut om att anmäla
personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten

KaC

I samråd med ansvarig chef där
incidenten inträffat.

B.3.12
Beslut om de registrerade ska få
information vid en
personuppgiftsincident och i
förekommande fall lämna
information till de registrerade

KaC

I samråd med ansvarig chef där
incidenten inträffat.

B.3.13
Uttag av avgift för åtgärder enligt
artikel 13-14, 15-22 och 3400

KaC

Avgift får bara tas ut om
begäran är uppenbart ogrundad
eller orimlig.

B.3.14
Beslut om konsekvensbedömning
ska göras vid en
personuppgiftsbehandling och
eventuellt samråd med
tillsynsmyndighet

Chef som är
ansvarig för
aktuell
behandling

I enlighet med kommunens
riktlinje.

B.3.16
Teckna
personuppgiftsbiträdesavtal

Delegat som
tecknat
huvudavtal

Om incidenten leder till hög risk
för fysiska personers rättigheter
och friheter, ska informationen
lämnas.
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C Personalärenden
C 1 Arbetsgivaransvar,
kommunstyrelsen som
personalorgan kommunövergripande

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

C.1.1
Teckna centrala och lokala
kollektivavtal

HRC

C.1.2
Tolkning och tillämpning av lag,
avtal och andra bestämmelser
som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare

HRC

C.1.3
Utfärda anvisningar om
tillämpning av personalpolitiska
policies och riktlinjer

HRC

C.1.4
Besluta om ledighet och
löneförmån vid ledighet för
fackligt uppdrag

HRC

Efter yttrande från ansvarig
chef.

C.1.5
11-13 §§ MBL
Kommunövergripande
förhandlingar, som berör mer än
ett verksamhetsområde enligt 1113 §§ MBL

HRC

I samråd med KC, SC eller SKC
beroende på aktuellt
verksamhetsområde.

C.1.6
Förhandling avseende eget
verksamhetsområde enligt 11-13
§§ MBL

HRC
SC
SKC

11-13 §§ MBL

C.1.7
11-14 §§ MBL, 38 § MBL
Företräda kommunen i tvister om
tolkning och tillämpning av
arbetsrättsliga lagar och
kollektivavtal enligt 11-13 §§ MBL
14 § MBL, 38 § MBL

HRC

C.1.8
Arbetsrättsliga tvisteförhandlingar
utanför domstol

HRC

C.1.9
Utse företrädare för kommunen
vid förhandling enligt lag om
förhandlingsrätt, 38 § MBL
C.1.10
Löneöversynsförhandlingar

38 § MBL

KC

Kommunchef ersätter vid förfall
om tillförordnad inte utsetts.

HRC

HRC

Utifrån beslutad budget,
riktlinjer, lönestrategi samt
verksamhetens behov
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C.1.11
Individuell förhandling/enskilda
överenskommelser

HRC

Kostnaden bärs av respektive
verksamhet.

C.1.12
Förhandla om lön och allmänna
anställningsvillkor för kommunchef

KSP

C.1.13
Besluta om tillfälligt lönetillägg
och arvode

KC
SC
SKC

C.1.14
Besluta om löneökningar mellan
avtalsperioderna (ej ny tjänst)

HRC

C.1.15
Rätt att besluta om undantag från
anställningsstopp

KC

C.1.16
Besluta om pensionsförmån till
arbetstagare inom ramen för av
kommunen tecknade avtal och
policies och riktlinjer

HRC

Verkställighet, behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.

C.1.17
Förhandla och besluta om
löneskulder och vid behov nedeller avskriva fordran upp till ett
prisbasbelopp

HRC

Gäller vid för mycket utbetald
preliminärlön eller felaktigt
utbetald lön.

C.1.18
Förhandla och besluta om
löneskulder och vid behov nedeller avskriva fordran över ett
prisbasbelopp

KC

Gäller vid för mycket utbetald
preliminärlön eller felaktigt
utbetald lön.

C.1.19
Besluta om aktiva
omställningsinsatser enligt OPF
pensioner för förtroendevalda där
kostnaden för en person
överstiger ett prisbasbelopp

KC

Under ett pirsbasbelopp ses
som verkställighet.

Inom respektive
verksamhetsområde.
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C 2 Anställning och
uppsägning

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

C.2.1
Anställning tillsvidare och
visstidsanställningar mer än 6
månader

Respektive
chef

Inom ramen för givet
ansvarsområde.
Under 6 månader ses som
verkställighet, behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.

C.2.2
Beslut om återbesättning av
tjänster

KC
SC
SKC

Inom respektive
verksamhetsområde.

C.2.3
Avsked

KC
HRC

Chefer KC och övriga HRC
Får ej vidaredelegeras.

C.2.4
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

Respektive
chef

Inom ramen för givet
ansvarsområde.

C.2.5
Uppsägning p.g.a. personliga skäl

KC
SC
SKC

Inom respektive
verksamhetsområde.
I samråd med HRC eller HRK
Får ej vidaredelegeras.

C.2.6
Omplacering inom egen enhet

Respektive
chef

I samråd med HR.

C.2.7
Omplacering inom
verksamhetsområdet

KC
SC
SKC

Inom respektive
verksamhetsområde.
I samråd med HR.

C.2.8
LAS § 7
Besluta om omplacering av
personliga eller organisatoriska
skäl över verksamhetsområden
inkl föreskriva ekonomiska
lösningar (lön) och anpassningar.

HRC

Efter samråd med SC, SKC eller
KC beroende på
verksamhetsområde.

C.2.9
Besluta om disciplinåtgärd och
avstängning enligt § 11 AB

KC
SC
SKC

Inom respektive
verksamhetsområde
I samråd med HR.
Får ej vidaredelegeras.

Respektive
chef

Beslut inom ramen för
kommunens riktlinjer för
tjänstledighet.
Tjänstledighet kortare än 6
månader ses som verkställighet.

AB § 11

C.2.10
Besluta om tjänstledighet 6
månader eller längre.

Övriga beslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för arbetstagare inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde är verkställighetsåtgärder som är varje
verksamhetschefs och enhetschefs ansvar i förhållande till underställda medarbetare.
Ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter ska för avdelningschefer och
enhetschefer beskrivas i särskild uppdragshandling och vid behov även för annan arbetstagare.
C 3 Arbetsmiljö
C.3.1
Beslut om att vidta
arbetsmiljöåtgärder

Lagrum

Delegat
KC
SC
SkC

Ersättare

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
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D Ekonomiärenden
D 1 Kommunens
finansverksamhet

Lagrum

Delegat

D.1.1
Besluta om placering av
kommunens likvida medel enligt
antagna riktlinjer

EkC

D.1.2
Besluta om konvertering,
amortering samt upptagande av
lån inom ramen för fullmäktiges
fastställda beloppsram och
fastställda riktlinjer

EkC

D.1.3
Bevilja kommunal borgen inom
ramen för fullmäktiges fastställda
beloppsram

KSO
KC
Var för sig

D.1.4
Bevilja interna krediter till
underkontoinnehavare i
kommunens koncernkonto upp t
o m 12 månader

EkC

D.1.5
Besluta om i anspråkstagande av
beviljad checkräkningskredit med
maximalt 10 000 000 kronor

EkC

D.1.6
Besluta om inrättande och
avveckling av handkassa i
kommunen

EkC

D.1.7
Besluta om innehav av personligt
betalkort inklusive årlig
omprövning av kortinnehavaren

EkC

D.1.8
Besluta om att teckna avtal för
inköpskort i butik enligt antagna
riktlinjer

EkC

D 2 Donationsstiftelser

Lagrum

Delegat

D.2.1
Besluta om placering av medel
gällande donationsstiftelser enligt
kommunens antagna riktlinjer

EkC

D.2.2
Mottagande av nya
donationsstiftelser

KC

D.2.3
Besluta om uttag ur Hansson och
Larssons donationsstiftelser

Donationsgruppen

D.2.4
Besluta om uttag ur Ingrid
Ahlströms kulturfond

KSC

Ersättare

Kommentar

EkC

I samråd med EkC.

I samråd med KC.

Ersättare

Kommentar
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D 3 Övriga ekonomiärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

D.3.1
Besluta om omdisponering av
kommunstyrelsens beslutade
budgetramar gällande drift- och
investeringsramar med maximalt
200 000 kronor per verksamhet/
projekt

KC

Upp till 100 000 kronor ses som
verkställighet, behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.

D.3.2
Besluta om fördelning av
tilläggsbudgetering gällande drift
och investeringar

KC

D.3.3
Besluta om utfördelning av
budgeterade medel utifrån
löneöversynens årliga utfall

EkC

I samråd med HRC.

D.3.4
Besluta om påbörjade av
investering inom ramen för
fullmäktiges fastställda
beloppsram och fastställda
riktlinjer

KSO

I samråd med EkC.

D.3.5
Besluta om vilka som ska vara
beslutsattestanter enligt antagna
riktlinjer

KC

Framgår i kommunstyrelsens
attestförteckning.

D.3.6
Beslutsattestera varor och
tjänster per faktura/underlag med
maximalt direktupphandlingsvärdet (År 2020: 615
312 kronor) och enligt gällande
riktlinjer

Beslutsattest
ant enligt
gällande
attestförteck
ning

D.3.7
Beslutsattestera varor och
tjänster per faktura/underlag med
maximalt 20 prisbasbelopp (2020:
946 000 kronor) inom skolchefs
ansvarsområde

SkC

KC

D.3.8
Beslutsattestera varor och
tjänster per faktura/underlag med
maximalt 20 prisbasbelopp (2020:
946 000 kronor) inom socialchefs
ansvarsområde

SC

KC
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D.3.9
Beslutsattestera varor och
tjänster per faktura/underlag med
maximalt 65 prisbasbelopp (2020:
3 074 500 kronor)

KC

EkC

D.3.10
Besluta om av- och nedskrivning
av osäkra fordringar upp till 1
prisbasbelopp (2020: 47 300
kronor)

EkC

D.3.11
Besluta om av- och nedskrivning
av osäkra fordringar upp till 10
prisbasbelopp (2020: 473 000
kronor)

EkC

I samråd med KC.

D.3.12
Besluta om anstånd med
betalning av kundfordran upp till
60 dagar från betalningsdatum
enligt antagna riktlinjer

EkonomiRedoadministratör visningsekonom

I samråd med EkC.

D.3.13
Fastställande av inkasso- och
kravavgifter

EkC

D.3.14
Besluta om avyttring av
kommunens lösa egendom enligt
antagna riktlinjer

EkC
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E Fastighetsärenden
E 1 Fastighetsärenden

Lagrum

Delegat

E.1.1
Samrådsbeslut i fastighetsfrågor

KC

E.1.2
Utsträckning, nedsättning,
dödning, sammanföring och
relaxation av inteckningar samt
utbyte av pantbrev liksom andra
därmed jämförliga åtgärder

KC

E.1.3
Inhyrning

FC

E.1.4
Godkänna uppsägning samt
uthyra fastighet som tillhör
kommunen på högst 5 år

FC

E.1.5
Hyressätta samt teckna
hyresavtal med extern part

FC

E.1.6
Kortidsuthyrning av lokal

R, KFC,
KSC; FSC,

E.1.7
Utarrendera fastighet som tillhör
kommunen på högst 5 år

SaS

E.1.8
Köp, försäljning, byte,
fastighetsreglering, expropriation
eller inlösning med stöd av planoch bygglagen av fastighetsdel
upp till fem basbelopp

KC

E.1.9
Överlåtelse eller upplåtelse till
enskild av mark för villa- eller
egnahemsbebyggelse(inom
detaljplanlagt område samt
fastighetsvärderingar) dock inte
gruppbebyggelse

KC

E.1.10
Upprättelse/godkännande av
grannintyg

SaS

E.1.11
Avtala om servitut, ledningsrätt
eller nyttjanderätt avseende mark
eller anläggning

KSO

E.1.12
Upplåtelse av mark för
nöjesmarknad

KaC

E.1.13
Teckna avtal för nyttjande av
kommunal mark

SaS

Ersättare

Kommentar

Egna verksamhetslokaler t.ex. i
samband med evenemang.

KC
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F Kultur- och fritidsverksamhet
F 1 Kultur- och fritid

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

F.1.1
Inköp av konstverk max 5 000 kr

KFC

F.1.2
Beslut om bidrag och
verksamhetsstöd till föreningar,
studieförbund och organisationer
enligt kommunens riktlinjer

KFC

F.1.3
Beslut om bidrag till ideella
föreningars idrottsanläggningar

KFC

F.1.4
Uthyrning och fördelning av
idrotts- och gymnastiksalar

KFC

F.1.5
Fördelning av träningstider i
sporthallen och gymnastiksalar

KFC

F.1.6
Beslut om lotteritillstånd

KaC

F.1.7
Tillsyn över lotteritillstånd

KaC

F.1.8
Öppettider och öppethållande i
sporthall och gymnastiksalar

KFC

Gäller gentemot föreningar och
enskilda, inte skolans
verksamhet.

F.1.9
Avstängning från sporthall och
gymnastiksalar

KFC

Gäller gentemot föreningar och
enskilda, inte skolans
verksamhet.

F.1.10
Öppettider och öppethållande i
bowlinghallen

KFC

F.1.11
Avstängning från bowlinghallen

KFC
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F 2 Bibliotek

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

F.2.1
Öppettider bibliotek

BiC

F.2.2
Tillfällig stängning av bibliotek

BiC

F.2.3
Beslut om att stänga av låntagare

BiC

F.2.4
Beslut om tillfällig avhysning från
bibliotekslokal

BiC

F.2.5
Avskrivning/nedskrivning av
avgifter

EC

EC återkopplar till berörd
verksamhet.

F.2.6
Beslut om att skänka eller sälja
utgallrade böcker

BiC

Försäljning enligt antagen taxa
är verkställighet, behöver inte
återrapporteras till
kommunstyrelsen.

F 3 Kulturskolan

Lagrum

Delegat

F.3.1
Beslut om av- eller nedskrivning
av fordran avseende avgift i
kulturskolans frivilliga
verksamheter

EC

F.3.2
Beslut om avstängning från plats i
kulturskolans verksamheter på
grund av ej betalda avgifter

KSC

F.3.3
Beslut om åldersnivå på Valhalla
fritidsklubb

KSC

F.3.4
Beslut i ansökningar ung peng

KSC

F.3.5
Kulturskolan ”framsteg i musik”

KSC

F.3.6
Avstängning från fritidsklubb

KSC

F.3.7
Beslut om max antal besökande
på fritidsklubb

KSC

F.3.9
Beslut om vilka kurser som
erbjuds

KSC

Ersättare

Kommentar
EC återkopplar till berörd
verksamhet.

Avstängning enligt riktlinjer ska
anses som verkställighet,
behöver inte återrapporteras till
kommunstyrelsen.

Ska anses som verkställighet
utifrån policy för kulturskolan,
behöver inte återrapporteras till
kommunstyrelsen.
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G /Utbildning
G 1 Utbildning övergripande

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

G.1.2
Beslut om läsårstider

2 kap 2-5 §§ Skollagen
3 kap 2-3 §§ Skolförordningen
3 kap 1-2 §§
Gymnasieförordningen

SkC

Gäller alla skolformer.

G.1.3
Beslut om av- eller nedskrivning
av fordran avseende
barnomsorgsavgift/
skolbarnomsorgsavgift (redan
debiterad avgift)

EC

EC återkopplar även till berörd
verksamhet.

G.1.4
Beslut om avstängning från
barnomsorgsplats/skolbarnomsor
g på grund av ej betalda
barnomsorgsavgifter

R

G.1.5
Beslut att låta obehörig person
bedriva utbildning längre än sex
månader

2 kap 19 § Skollagen

R

G.1.6
Interkommunal ersättning

Skollagen:
10 kap 34 §, 11 kap 33 §, 15
kap 40 §, 16 kap 50-51 §§

SkC

Gäller samtliga skolformer och
fritidshem.

G.1.7
Bidrag till enskild huvudman,
samt ändring av bidrag till
huvudman under löpande
budgetår

2 kap Skollagen

SkC

Gäller samtliga skolformer och
fritidshem.

G.1.7
Fastställa tilläggsbelopp för barn
och elever i fristående
verksamheter

2 kap Skollagen

SkC

Gäller samtliga skolformer och
fritidshem.

G.1.8
Upprätta plan mot kränkande
behandling

6 kap 8 § Skollagen

R

G.1.9
26 kap 4 § Skollagen
Utöva tillsyn över förskola och
fritids vars huvudman kommun
godkänt samt den pedagogiska
omsorg kommun förklarat har rätt
till bidrag

US

Avser alla åtgärder kopplat till
tillsyn.

G.1.10
Ansvar och kvalitetssäkring

Socialstyrelsens
författningssamling

EhC

Inom elevhälsan.

G.1.11
Anmälningsplikt enligt Anmälan
av vårdskada

Socialstyrelsens
författningssamling

EhC

Inom elevhälsan.

G.1.12
Urval av ämnen som elevens val

10 kap 4 § Skollagen

R

Avser berörda skolformer.
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G.1.13
Skolskjuts för elev

10 kap 32-33 §§ Skollagen
11 kap 31-32 §§ Skollagen
Skolskjutsförordningen
SFS 1991:1110

R

G.1.14
6 kap 10 § Skollagen
Skyldighet att anmäla, utreda och
vidta åtgärder mot kränkande
behandling

R

G.1.15
Beslut om antal
undervisningstimmar för kurs,
ämnesområde och
gymnasiearbete

R

4 kap 22 § Skollagen

G.1.16
Avge yttrande till Skolverket och
Skolinspektionen

SkC

G 2 Förskola

Lagrum

Delegat

G.2.1
Godkänna enskild som
huvudman

2 kap 5-7 §§ Skollagen

SkC

G 3 Grundskola

Lagrum

G 4 Gymnasieskolan
G.4.1
Antagning till gymnasieskolan

Ersättare

Kommentar

Delegat

Ersättare

Kommentar

Lagrum

Delegat

Ersättare

15 kap 12-14 §§ Skollag

R

16 kap Skollagen

SkC

G.4.2

G.4.3
Beslut om ändrad
utbildningslängd på nationellt
program

I de delar som ligger inom
kommunstyrelsens ansvar och
inte avser individärende.

Kommentar
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G.4.4
17 kap Skollagen
Prövning om sökande till
programinriktat individuellt val
eller till yrkesintroduktion som har
utformats för en grupp elever är
behörig och om den sökande ska
tas emot.

R

G.4.5
Beslut om plan för utbildning på
introduktionsprogram

17 kap Skollagen

R

G 5 Vuxenutbildningen

Lagrum

Delegat

G.5.1
Beslut om att böcker och andra
lärverktyg, som varje elev har för
eget bruk och får behålla som sin
egendom, ska anskaffas av
eleverna själva eller erbjudas mot
avgifter som högst motsvarar
huvudmannens
anskaffningskostnader

R

G.5.2
20 kap 9 § Skollagen
Beslut om att utbildning på kurs
ska upphöra om eleven saknar
förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg

R

G.5.3
20 kap 11 § Skollagen
Yttrande från hemkommunen om
sökande uppfyller villkor i skollag
20 kap 11 § (rätt att delta i
utbildning på grundläggande nivå)

R

G.5.4
Beslut om att ta emot sökande
från annan kommun

20 kap Skollagen

R

G.5.5
Yttrande om hemkommun svarar
för kostnader för sökt utbildning
hos annan huvudman

20 kap Skollagen

R

Ersättare

Kommentar

Yttrande behövs inte om det är
onödigt med hänsyn till tidigare
överenskommelse.
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G.5.6
Beslut om att ta emot sökande
från annan hemkommun

20 kap Skollagen

G.5.7
Beslut om att elever ska hålla sig
med enstaka egna läroverktyg

G.5.8
Beslut om person ska tas emot i
utbildningen SFI

R

R

20 kap 33 § Skollagen

R

Gäller SFI.
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H Måltid
H 1 Måltid

Lagrum

Delegat

H. 1.1
Lämna yttranden i samband med
inspektioner eller förelägganden

MTC

H 1.2
Stängning av kök vid
livsmedelsrisk eller av
arbetsmiljöskäl

MTC

H. 1.3
Beslut om att stänga matsal vid
livsmedels- eller smittorisk

MTC

Ersättare

Kommentar
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I Omsorg
I 1 Omsorg

Lagrum

Delegat

Ersättare

I. 1.1
Anmäla och utreda vårdskada

MA

Koordineran
de SSK

I 1.2
Avge yttrande till IVO

SC

MA

Kommentar

I de delar som ligger inom
kommunstyrelsens ansvar och
inte avser individärende
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Kanslienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx
kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Styrdokument för medborgardialog, dnr KS 20/00246
Beslutsunderlag
KF 2020-02-25 § 46
Styrdokument för medborgardialog
Ärendet
Kommunfullmäktige gav 2020-02-25 § 46 kommunfullmäktiges presidium i
uppdrag att arbeta fram ett styrdokument för medborgardialog.
Nämnd- och utredningssekreterare har bistått presidiet i deras arbete.
Dessutom har gruppledarna varit kallade till ett möte med presidiet, där de
fick möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till styrdokument.
Utifrån att styrdokumentet även behandlar tjänstepersoners roll har
förvaltningens centrala ledningsgrupp och strategigrupp getts möjlighet att
lämna synpunkter. Förutom tjänstepersoners och de förtroendevaldas olika
roller beskrivs medborgarnas roll i samband med medborgardialog.
Syftet med styrdokumentet är att tydligöra vad Hällefors kommun menar med
medborgardialog och vad en medborgardialog i kommunen innefattar.
Medborgardialogprocessen beskriver de olika steg som ska genomföras vid en
medborgardialog. Det oavsett vilket ämne som är aktuellt för
medborgardialogen eller vilken metod som används.
Styrdokumentet innehåller även avsnitt som ger en definition av vad
medborgardialog är, och inte är samt en presentation av delaktighetstrappan.
Vidare beskrivs syftet med medborgardialog, det dels på en mer generell nivå
och dels utifrån vad som gäller i Hällefors kommun.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Ekonomisk konsekvensanalys

Genomförandet av medborgardialoger medför en ekonomisk kostnad. Dock
ska varje medborgardialog föregås av ett separat politiskt beslut.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta styrdokument för medborgardialog.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Katja Ollila yttrar sig och ställer fråga om exemplet med Orust kommun,
vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Under ärendets behandling ställer Allan Myrtenkvist (S) fråga om möjligheter
för att tydligare särskilja var och en av ledamöterna vid beslut, vilket besvaras
av ordförande Annalena Järnberg (S) och nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta styrdokument för medborgardialog.
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1

Sammanfattning

Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad Hällefors kommun menar
med medborgardialog och vad en medborgardialog i kommunen innefattar.
Medborgardialogprocessen beskriver de olika steg som ska genomföras vid en
medborgardialog. Det oavsett vilket ämne som är aktuellt för
medborgardialogen eller vilken metod som används.
De olika roller som de förtroendevalda, medborgare och tjänstepersoner har
vid en medborgardialog beskrivs. Det är de förtroendevalda som fattar beslut
om medborgardialog och för medborgardialoger med medborgarna. Medan
tjänstepersoners uppgift främst handlar om att stödja de förtroendevalda inför,
under och efter deras medborgardialoger. För medborgarna innebär det en
chans att göra sin röst hörd och ge fler perspektiv på en fråga.
Styrdokumentet innehåller även avsnitt som ger en definition av vad
medborgardialog är, och inte är samt en presentation av delaktighetstrappan.
Vidare beskrivs syftet med medborgardialog, det dels på en mer generell nivå
och dels utifrån vad som gäller i Hällefors kommun.
Det är viktigt att begreppet medborgardialog bara används för de dialoger som
genomförs enligt den medborgardialogprocess som beskrivs i detta
styrdokument.
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2 Syfte
Syftet med detta dokument är att klargöra vad Hällefors kommun menar med
medborgardialog och vad en medborgardialog i kommunen innefattar. Oavsett
vilket område eller ämne som är aktuellt ska medborgardialogen följa samma
medborgardialogprocess. Medborgardialogen ska också integreras i den
ordinarie beredningsprocessen, så medborgardialogen inte blir en parallell
sidoprocess.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter fram att arbetet med att
institutionalisera medborgardialog som en del i styrningen tar längre tid än
vad som tidigare antagits. De lyfter fram att det krävs en tydlig struktur som
innefattar styrdokument, organisation och beslutsfattande. Detta dokument är
ett steg i att skapa en sådan struktur.
Vidare lyfter SKR att det krävs en förändrad kultur, där medborgarna ses som
en resurs i samhällsutvecklingen. Med andra ord räcker det inte att bra att
utforma ett styrsystem för medborgardialog, utan det handlar också om ett
annat förhållningssätt. Uttryckt på ett annat sätt blir medborgarna, utöver de
förtroendevalda och tjänstepersoner, en del av ärendets beredningsprocess.

3 Definition av medborgardialog
3.1

Vad är medborgardialog?

SKR har i projektet medborgardialog definierat vilka de betraktar som
medborgare i relation till medborgardialog. Medborgare definieras här vidare
än såväl medborgarskap som invånare, där medborgare är ”de som bor,
verkar, lever i eller har en relation till kommunen eller regionen.”
I arbetet med att definiera medborgardialog lyfter SKR fram medborgardialog
som något som anordnas i frågor som är påverkningsbara. Vidare lyfts fram
att dialogen ska ske systematiskt och att resultatet ska användas.
De flesta beslut i en kommun fattas utan att en medborgardialog har
genomförts. Men när beslut om att genomföra en medborgardialog tas
behöver också beslut om vilken form av medborgardialog som ska
genomföras framgå. Det är också viktigt att redan innan en dialog genomförs
klargöra på vilket sätt de åsikter som kommer in sedan ska användas.
Ett verktyg som SKR har tagit fram för att analysera vilken form av
medborgardialog som ska användas är delaktighetstrappan.
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Medbeslutande
Inflytande
Dialog
Konsultation
Information

SKR beskriver att syftet med delaktighetstrappan är att bli medveten om
vilken omfattning och djup på medborgardialog kommunen erbjuder. Det
första steget i SKR:s version av delaktighetstrappan, information, är något
som används i de fall medborgardialog inte kommer att äga rum. De
efterföljande stegen innebär alla att en medborgardialog äger rum, men med
olika grad av påverkan.
Det finns många olika metoder att använda sig av när en medborgardialog
genomförs. SKR lyfter fram vikten av att kommunen innan val av metod eller
metoder beslutat exempelvis vilken fråga som är aktuell, nivå av delaktighet
och målgrupp för dialogen.
Ett exempel på metod är medborgarbudget. Medborgarbudget ger
medborgarna en hög grad av påverkan, genom olika former av inflytande över
(delar) av en budget. SKR beskriver dock att graden av inflytande varierar
under processen gång. Exempelvis är medborgarnas inflytande på övre stegen
i delaktighetstrappan i den inledande fasen där de får komma med idéer på hur
resurserna ska användas. Det medan en fas där medborgarna får rösta utifrån
en sammanställning av idéer befinner sig på konsultationssteget.
Exempel på andra metoder att använda vid medborgardialog är webbpaneler,
workshops och fokusgrupper. SKR har en webbplats kallad dialogguiden som
ska fungera som ett stöd för att välja rätt metod för dialogen. På webbplatsen
är det också tillexempel möjligt att ta del av olika erfarenheter från dialoger
som genomförts av andra.
En medborgardialog kan riktas till särskilt utpekade grupper. Val av metoder
för medborgardialogen kan påverka vilka grupper som väljer att delta. Vi har
ett särskilt ansvar för grupper som inte är särskilt aktiva men i hög grad berörs
av frågan. Vilka typer av grupper vi vill nå med medborgardialogen är en
faktor att ta hänsyn till när metod för dialogen väljs.
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3.2

Vad är inte medborgardialog?

Medborgardialog är ett begrepp som används av många, med delvis olika
innebörd. En risk med ett begrepp som används av många och i olika
sammanhang är att det råder osäkerhet kring vad som egentligen avses och att
personer som deltar i en dialog blir besvikna då de förväntar sig något annat.
I Hällefors kommun ska begreppet medborgardialog bara användas i de fall
dialogen sker enligt de riktlinjer som beskrivs i detta dokument.
Det innebär exempelvis att de dialoger förvaltningen har med olika grupper
medborgare eller de samtal förtroendevalda har med en medborgare i kön på
mataffären inte ska benämnas medborgardialog. Några exempel på dessa
typer av dialoger är boråd, elevråd och samtal med väljare.

4 Delaktighet
4.1

Varför medborgardialog?

En vanlig beskrivning är att medborgardialog, eller snarare resultatet av en
medborgardialog, är en del av beslutsunderlaget i det aktuella ärendet.
I Sverige har vi representativ demokrati, där medborgarna genom
återkommande val utser förtroendevalda att representera dem. Den
representativa demokratin är grunden för beslutsfattande och ansvarstagande.
SKR beskriver att medborgardialog kan utgöra ett stöd till den representativa
demokratin och Orust kommun lyfter fram medborgardialog som ett sätt att
stärka demokratin och ge medborgarna tillgång till den demokratiska
beslutsprocessen.
SKR beskriver att medborgardialog spelar en viktig roll för att skapa
legitimitet för det demokratiska systemet, en förståelse för prioriteringar samt
för att utveckla en delaktighet där både att påverka och kunna ta ansvar ingår.
Dock påtalar SKR att själva resultatet av medborgardialogen inte handlar om
exempelvis att ett visst antal personer deltagit i en dialog, utan resultatet är
svaret på medborgardialogfrågan och kan även kopplas till syftet med
medborgardialog.
4.2

Grundförutsättningar

För att minska risken för en misslyckad medborgardialog är det viktigt att
tänka igenom om medborgardialog är rätt alternativ för den aktuella frågan,
vilka förutsättningar som ska gälla för medborgardialogen och hur dessa
presenteras för medborgarna på ett sätt som gör det tydligt vad de kan
förvänta sig av medborgardialogen. Då kan risken för att de som deltar i
medborgardialogen möts av något annat än de förväntar sig och har falska
förhoppningar kring vad som kommer att hända med deras åsikter minska.
Orust kommun uttrycker det som att om vi är otydliga med vilken form av
delaktighet som erbjuds är risken stor att vi väcker felaktiga förväntningar,
som ofta kan leda till frustration och besvikelse. Det finns då också en risk för
att medborgardialogen istället för att främja demokratiskt deltagande får
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motsatt effekt.
Det är också viktigt att ha tänkt igenom vad medborgardialogen ska bidra med
och på vilket sätt resultatet från medborgardialogen ska användas. Dessutom
behöver man fundera på hur resultatet av medborgardialogen presenteras för
såväl förtroendevalda som medborgare. De som deltog i dialogen och
medborgarna generellt behöver också få en återkoppling kring hur resultatet
från medborgardialogen har använts och värderats när ett sammanvägt beslut
tagits i den fråga som var aktuell för medborgardialog.
Det är nödvändigt att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser, både i
form av tid och i pengar, för alla delar i medborgardialogprocessen. En väl
genomförd medborgardialog är en omfattande process. Vilket exempelvis
innebär att det inte räcker med att avsätta medel för sådant som lokal och
informationsmaterial, utan de tjänstepersoner som ska stödja de
förtroendevalda i dialogen måste ha avsatt arbetstid för det uppdraget.

5 Medborgardialog i Hällefors kommun
5.1

Varför medborgardialog i Hällefors kommun?

Kommunfullmäktiges presidium har ett särskilt ansvar för demokratifrågor.
Exempelvis deltar de i ett nätverk som SKR har kring medborgardialog.
Kommunfullmäktiges presidium, samt gruppledarna, har också varit
involverade i att ta fram detta styrdokument kring medborgardialog.
Det medan kommunstyrelsen har ansvaret för att alla ärenden bereds på ett
lämpligt sätt.
Hällefors kommuns verksamhetsidé kommer till uttryck i strategisk planering
2020-2024. Under nuvarande mandatperiod har samma verksamhetidé gällt.
Som en del av verksamhetsidén lyfts att ”Vi för en öppen och aktiv dialog och
ger möjligheter att vara med och påverka”.
Ett av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen i kommunen för 2019-2022 är
att kommunen ska ha en öppen och levande dialog med medborgarna som
skapar delaktighet i den lokala demokratin. En av indikatorerna är deltagande
i genomförda medborgardialoger.
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att medborgardialog är ett sätt att få
aktivare medborgare med möjlighet att påverka i frågor av stor betydelse för
olika grupper av medborgare. Vidare ses det som en möjlighet att fördjupa
sina påverkansmöjligheter och bli aktiva som förtroendevalda.
Medborgare som deltar i en medborgardialog skulle också kunna få en större
insikt i vilka ansvar kommunen har och de behov av att prioritera som finns.
Medborgardialog är ett verktyg för de förtroendevalda att kommunicera med
medborgarna.
5.2

Förtroendevaldas roll
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Det är de förtroendevaldas uppdrag att föra dialog med medborgarna. Det är
de förtroendevalda som kommer att fatta beslut i frågan och är ytterst
ansvariga. Därför är det också de förtroendevalda som ska fatta beslut om att
en medborgardialog ska genomföras och vara de som för dialog med
medborgarna.
SKR lyfter fram att frågan ska vara påverkningsbar om medborgardialog ska
hållas, vilket blir upp till de förtroendevalda att avgöra om de är innan beslut
om att genomföra medborgardialog tas. Vissa typer av frågor är generellt sett
lämpligare än andra för medborgardialog. Det handlar exempelvis om
områden som är frivilliga för kommunen att genomföra och kan genomföras
med skiftande inriktning samtidigt som det är ett område som i hög grad berör
medborgarna. Det medan frågor som i hög grad är lagreglerade naturligt
innehåller en lägre påverkansgrad för medborgarna.
Karlskoga kommun har tagit fram en handbok för medborgardialog och lyfter
där fram att det är bäst att medborgardialogen handlar om en fråga där de
politiska partierna inte låst sig för någon lösning, vilket stämmer väl överens
med det SKR betonar om att frågan ska vara påverkningsbar om en
medborgardialog ska hållas. Vidare lyfter Karlskoga kommun att den
förtroendevalda bör representera kommunen eller den aktuella nämnden vid
medborgardialog, snarare än ett visst politiskt parti. Detta synsätt delas av
Hällefors kommun. Vilka förtroendevalda som deltar i dialogen kan variera
från fråga till fråga, men det är alltid de förtroendevalda som för dialog med
medborgarna.
De förtroendevalda behöver också avsätta resurser för att tjänstepersonerna
ska kunna utföra sina uppgifter, exempelvis som en del av varje beslut om
medborgardialog.
Vidare är det de förtroendevalda som prioriterar kring vilken tyngd de ger
resultatet från medborgardialogen i relation till andra underlag i frågan och tar
ett slutligt beslut i den fråga som var aktuell för medborgardialog. Det
exempelvis eftersom det är de förtroendevalda som ”står tillsvars” gentemot
alla medborgare för beslut i olika frågor, vilket ytterst prövas vid de allmänna
valen.
5.3

Tjänstepersoners roll

Kort sammanfattat handlar tjänstepersonernas roll om att stödja de
förtroendevalda inför, under och efter deras medborgardialoger. Vid behov
kan tjänstepersoner få i uppdrag att bereda exempelvis lämpliga metoder för
en specifik medborgardialog.
Den stödjande rollen gentemot de förtroendevalda handlar om sådant som att
boka lokaler, skicka ut information, föra mötesanteckningar, sammanställa
synpunkter från dialogerna till ett resultat, presentera resultatet på önskat sätt
till de förtroendevalda och att använda det som del i ett beslutsunderlag i den
aktuella frågan och/eller på sådant sätt som önskas av de förtroendevalda.
Beroende på vad som beslutas av de förtroendevalda skiljer det sig åt mellan
olika medborgardialoger hur resultatet används och blir en del av
beslutsunderlaget. Men i vissa fall är det troligt att tjänstepersoner presenterar
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resultatet som en del av beslutsunderlag för de förtroendevalda och i andra
fall är åsikterna från medborgardialogen direkt styrande för vilken åtgärd som
ska verkställas.
För tjänstepersonerna är det viktigt att komma ihåg att det inte är de som ska
föra medborgardialogerna. Andra typer av dialoger och samråd förvaltningen
har, exempelvis med boende eller elever i skolan, ska aldrig benämnas som en
medborgardialog.
5.4

Medborgarnas roll

Medborgarnas värderingar kompletterar tjänstepersonernas sakkunskap i
underlag till beslut. Medborgarna får en chans att göra sin röst hörd inför de
förtroendevalda och de åsikter som kommer från medborgarna kan ge fler
perspektiv på en fråga.
Det är viktigt att medborgarna får kunskap om att deras åsikter oftast bara är
en del av underlaget i ett ärende och att det är de förtroendevalda som sedan
fattar besluten. Som framkommit ovan kan den grad av inflytande
medborgarna får i en medborgardialog variera och det är såklart viktigt att det
blir tydligt för medborgarna vad som gäller för den specifika medborgardialog
de överväger att delta i.
Vilken roll och grad av inflyttande medborgarna får varierar som sagt mellan
olika typer av dialoger. Men gemensamt för alla former av medborgardialog
är att medborgarna blir en del av ärendets beredningsprocess. Det innebär
också att förtroendevalda och tjänstepersoner får mindre inflytande och
behöver göra saker på andra sätt än de är vana vid gentemot en mer
traditionell beredningsprocess.
5.5

Medborgardialogprocessen

Vikten av att medborgardialog som en integrerad del av styrningen lyfts fram
vid upprepade tillfällen av SKR men också av exempelvis Orust kommun.
Oavsett vilket ämne eller vilken metod som används för medborgardialog ska
den framtagna medborgardialogprocessen följas. Genom att använda samma
process oavsett ämne eller tillfälle genomförs medborgardialogen på ett
systematiskt arbetssätt och alla steg i processen behandlas.
Som redan har berörts ovan handlar den inledande frågan om att reflektera om
man är påverkningsbar, annars är medborgardialog inte lämpligt. Därefter
följer ett antal steg, från signal om att ett område kan vara lämpligt för
medborgardialog till utvärdering av genomförd dialog, som ska följas i varje
medborgardialog.
1) Är de förtroendevalda påverkningsbara i den aktuella frågan?
Om svaret är nej är medborgardialog inte aktuell
2) ”Signal” till Kommunstyrelsen som ska fatta beslut om medborgardialog
är lämpligt.
I första hand bör det vara de förtroendevalda som väcker frågan om en
medborgardialog skulle vara lämplig att genomföra i en viss fråga. Men
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utifrån att det ibland kan vara så att det bara är tjänstepersoner som känner till
när en lämplig fråga är aktuell för beredning kan också förslag på att
genomföra medborgardialog komma från förvaltningen. Men det är alltid de
förtroendevalda som fattar beslut om en medborgardialog ska genomföras
eller inte.
3) Kommunstyrelsebeslut om att genomföra medborgardialog, eventuellt
med beredningshjälp från förvaltningen
Av beslutet ska ramar för dialogen, vilken/vilka metoder som är aktuella,
olika målgrupper där det är viktigt att tänka på en bred representation, vilken
”tyngd” åsikterna från dialogen ska få, hur medborgardialogen och dess
resultat ska kommuniceras och hur utvärdering ska ske framgå.
Medborgardialogen och de kostnader den för med sig ska också finansieras.
En annan fråga att ta ställning till är vilka förtroendevalda som är lämpliga att
hålla i den aktuella medborgardialogen.
Inför det slutgiltiga beslutet om att genomföra dialog kan kommunstyrelsen
behöva skicka ärendet till förvaltningen för beredning. Exempelvis för att få
förslag på lämpliga metoder för den aktuella medborgardialogen och
kostnader för dialogen.
Det är viktigt att alla frågeställningar kring medborgardialogprocessen
besvaras samtidigt som ett beslut om att genomföra medborgardialog fattas.
4) Planering av medborgardialogen utifrån beslut
Det handlar exempelvis om att bjuda in aktuella målgrupper, marknadsföra
dialogen och genomföra praktiska förutsättningar. Men också om att tydligt
informera om förutsättningarna för medborgardialogen, det så att
medborgarna innan dialogen vet vad de kommer att få inflytande över och hur
deras åsikter kommer att behandlas sedan.
5) Genomföra medborgardialog
Hur dialogen genomförs styrs av vilken metod som valts för den aktuella
dialogen. Som framkommit i avsnittet ”vad är medborgardialog” skiljer
graden av delaktighet mellan olika medborgardialoger och det finns många
olika metoder att använda sig av. Det är alltid de förtroendevalda och
medborgarna som har dialogen.
6) Sammanställa resultat från genomförd medborgardialog
Efter genomförd/a medborgardialog/er behöver de olika åsikter som
framkommit under dialog sammanställas.
7) Återkoppla sammanställt resultat från genomförd medborgardialog??
Återkopplingen behöver anpassas exempelvis utifrån vilken målgrupp som
deltagit i medborgardialogen.
8) ”Använda” resultatet från medborgardialogen
Hur resultatet från medborgardialogen används varierar mellan olika dialoger.
I vissa fall blir resultatet från medborgardialogen ett bland flera
beslutsunderlag för de förtroendevalda att väga gentemot varandra. Medan
resultatet i medborgardialoger där medborgarna har ett mer direkt inflyttande
kan bli direkt styrande.
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Det är viktigt att det redan vid beslutet om att genomföra medborgardialog
framgår på vilket sätt resultatet ska användas.
9) Politiskt beslut i frågan som var aktuell för medborgardialog
Ofta är medborgardialogen ett av flera beslutsunderlag som de
förtroendevalda har att väga gentemot varandra när de fattar beslut i frågan.
Underlaget kan exempelvis redovisas som en bilaga till en tjänsteskrivelse.
Ibland kan medborgardialogen som genomförts vara sådan karaktär att inga
efterföljande politiska beslut krävs, utan de åsikter som framkommit under
medborgardialogen genomförs direkt. Det kan exempelvis vara fallet när
metoden medborgarbudget används och en given summa har avsatts för att
genomföra åtgärder som såväl föreslås som prioriteras i själva
medborgardialogen.
10) Återkoppla
När ett beslut har tagits i den fråga som var aktuell för medborgarna behöver
det återkopplas, till de som var med i medborgardialogen men även till en
bredare allmänhet.
I de fall medborgardialogen var ett av flera beslutsunderlag är det viktigt att
återkopplingen innehåller information om hur resultatet från dialogen blev en
del i underlaget och vilka andra prioriteringar som gjordes.
11) Utvärdera medborgardialogen
Efter att alla ovanstående steg är genomförda behöver
medborgardialogprocessen i sin helhet utvärderas. Det handlar exempelvis om
att ta reda på vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre.
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Kanslienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se

Förslag från
Kommunfullmäktiges presidium i Hällefors

Riktlinjer för digitala möten
I rådande pandemi har efterfrågan om att ha digitala sammanträden lyfts. Allt fler seminarier
sker digitalt. En utveckling som säkerligen hade skett, utan pandemin, men i långsammare
takt. Pandemin kommer klinga av så småningom men säkert kommer mycket av vårt digitala
beteende finnas kvar. Effektivare möten, mindre resande, lättare att ha möten med deltagare
som finns längre bort, ja över hela världen. En fantastisk utveckling.
Det här ställer krav på tekniskt och säker utrustning såväl inom kommunen som hos de
förtroendevalda nu och i framtiden.
Kommunallagen har öppnat upp för möjligheten att hålla sammanträden digitalt och i den
nyligen reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hällefors står det i avsnittet 1.6
”Tid och plats för sammanträdena” om digitala möten:
”……….Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska så snart som möjligt anmäla det till
kommunfullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Annonsering ska ske på kommunens webbplats och kan även ske på annan plats efter särskilt
beslut……”
Fullmäktiges presidium föreslår att det tas fram riktlinjer för hur vi ska lösa digital närvaro på
sammanträde, seminarier och övriga möte. Olika möten kräver säkerligen olika
förhållningssätt både avseende teknik, mötesform och säkerhet.
Frågor som kan behöva besvaras i ett sådant förslag kan exempelvis vara:
När kan man anse att ”särskilda skäl” föreligger för digital närvaro på kommunala
sammanträden?
Vad ställer vi för krav på den som ska vara förtroendevald satt i relation till att ”alla ska
kunna delta på lika villkor”?
Vilken teknisk utrustning behöver man som förtroendevald för att vara aktiv och delta på
sammanträden och konferenser/seminarier? Vems är ansvaret kommunens, individens eller
partiernas?
Vad behöver finnas tillgängligt i kommunens organisation och/eller utrustning för att
underlätta för alla att kan kunna delta?
Vika kostnader följer med utökade digitala ambitioner?

Hällefors den 2 december 2020

Susanne Grundström
Socialdemokraterna

Gunilla Josefsson
Vänsterpartiet

Per Karlsson
Moderaterna

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2020-12-16

Ulla Lundholm
Ulla Lundholm@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Rapport Boendestöd, dnr KS 20/00038
Beslutsunderlag
VU 2020-02-12 § 20
VU 2020-09-16 § 67
Ärendet
Välfärdsutskottet beslutade 2020-02-12 § 20 att utvärdera den taxa som inför
2020 infördes för boendestöd. Kommunförvaltningen presenterade vid
välfärdsutskottets sammanträde 2020-09-16 § 67 en rapport över
verksamheten. Utskottet beslutade att återremittera ärendet då rapporten
ansågs delvis bristfällig och saknade en beskrivning av de ekonomiska
konsekvenserna.
Förvaltningen har i samband med återremissen gjort bedömningen att den
beskrivning av verksamheten boendestöd som fanns i rapporten till stora delar
är inaktuell, något som bekräftats vid samtal med boendestödjare och ansvarig
enhetschef. I de kontakterna har också framkommit att delar av rapporten är
felaktig.
Förvaltningen har därför gjort bedömningen att det inte är relevant att i
nuläget revidera rapporten. All verksamhet behöver emellertid utvärderas och
utvärderingen av boendestöd bör göras av extern part för att få en så objektiv
utvärdering som möjligt.
Gällande styrning och ledning, så har biträdande kommunchef under de
senaste månaderna arbetat nära gentemot det sociala området. Då socialchef
vid årsskiftet avslutade sin anställning i kommunen finns goda möjligheter till
en förändrad ledning och styrning i verksamheten, och tillförordnad
socialchef är insatt i det aktuella ärendet.
Kommunförvaltningen är införstådd med att återremissens alla delar inte kan
anses besvarade, men föreslår trots det att ärendet ska anses avslutat med att
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arbete med att förändra ledning och styrning pågår, samt att ett förslag om
återdragande av taxan lämnas.
Frågan om och i så fall på vilket sätt vidare utredning av verksamheten ska
genomföras, bör lämnas till den nya ledningen.
Social konsekvensanalys

Som framgått av tidigare behandling av ärendet, är boendestöd en viktig
verksamhet för brukare som riskerar att hamna i större problem som i
förlängningen kräver mer omfattande insatser. Genom att exempelvis
arbeta förebyggande i familj för att slippa placeringar eller att arbeta rätt
för personer med missbruksproblematik kan det ge både emotionella som
ekonomiska fördelar för individen.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Beslutet om att införa taxa för boendestöd baserades dels på att insatsen ska
likställas med andra insatser som är avgiftsbelagda, dels på att det enligt
förvaltningens beräkningar skulle innebära en betydande intäkt i en
verksamhet som drogs med ett underskott.
Intäkterna från verksamheten har visat sig vara försumbara, samtidigt som
det av tidigare presenterade rapport framgår att ett antal brukare avsagt sig
insatser av ekonomiska skäl. Sammantaget förordar kommunförvaltningen
att den taxa som infördes för boendestöd tas bort. Av allt att döma kommer
intäkterna under 2020 understiga 100 tkr, vilket i sammanhanget är
försumbart. Samtidigt kan det för den enskilde brukaren vara av stor
betydelse.
Förvaltningens förslag till beslut
Taxa för boendestöd tas bort.
Återremissen ska med detta anses besvarad.

Ulla Lundholm
Bitr kommunchef
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Finansering av försstudie kring Office 365, dnr KS
20/00251
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Rapport Office365 i Hällefors kommun
Ärendet
Kommunförvaltningen har beslutat att införa Office 365 för administration i
kommunens förvaltning.
Office 365 är en molntjänst som ersätter program- och licensvaror inom t ex
officepaketet. Office 365 innehåller i stort sett allt som kommunen kan
behöva i sitt arbete.
Den främsta anledningen till att Office 365 har valts är att de övriga
kommunerna i norra Örebro län redan har detta system, samt att Regionen
håller på att implementera det. Samverkan med dessa underlättas mycket av
gemensam programstruktur. Systemet är dessutom väletablerat och
fungerande och ingår i upphandlat ramavtal. Förvaltningen har bedömt att
införande av Office365, utifrån nya krav och samverkan med omgivningen, är
den klart bästa lösningen.
Office 365 finns på ramavtal och kräver ingen förnyad upphandling.
Office 365 innehåller många olika delar. Beroende på arbetsuppgift kan
innehållet i den enskilde anställdes dator variera avsevärt. Behoven ska
säkerställas i en förstudie.
Förstudien ska förutom innehållet i varje dator också säkerställa t ex teknisk
kapacitet, tekniskt kunnande hos IT-avdelningen samt utbildningsbehov bland
användarna. Förstudien bedöms kunna påbörjas inom kort.
Efter förstudien kommer en implementeringsfas att behövas. Under
implementeringen genomförs utbildningar samtidigt som tekniken efter hand
installeras. Förstudien bedöms kunna vara klar under våren.
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Implementeringen bör kunna starta under hösten 2021, för att vara fullt införd
under 2022.
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Licenser i Office 365 kommer beroende av behovsbedömningen att kosta
kommunen ungefär 1 500 – 2 000 tkr per år. Vissa nuvarande kostnader, t
ex licenser och behov av utökad serverkapacitet kommer att kunna
undvaras. Viss personalkapacitet kan eventuellt frigöras av den
outsourcade driften.
Förstudien kommer att kosta ungefär 150-200 tkr.
Införande och utbildningsinsatser kommer att kosta ungefär 500 tkr, utspritt
på 2021 och 2022.
Förvaltningen föreslår att strategimedel används under 2021 för förstudien.
Resterande finansiering kommer att återkomma när behoven klarlagts.
Facklig samverkan

Samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen genomför med hjälp av konsult en förstudie.
Förstudien finansieras av kommunstyrelsens strategimedel för 2021 med
maximalt 200 tkr.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar IT-chef Lars
Örtlund samt utvecklingsstrateg Peter Wiker och kommunchef Tommy
Henningsson tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om bildning kommer att ha en egen
lösning och hur den kommer att fungera tillsammans med Office 365, vilket
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker och IT-chef Lars Örtlund.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen genomför med hjälp av konsult en förstudie.
Förstudien finansieras av kommunstyrelsens strategimedel för 2021 med
maximalt 200 tkr.
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Datum

2020-12-16

Peter Wiker
peter.wiker@hellefors.se

Office365 i Hällefors kommun
Hällefors kommun använder idag Microsoft Office genom licenser, på egna
plattformar. Digitaliseringsgruppen har haft i uppdrag att undersöka hur
kommunen ska utveckla sitt system, främst genom att diskutera implikationer
av införande av Office 365.
Utifrån nedanstående utredning lämnar digitaliseringsgruppen förslag till
kommunchef.
Bakgrund
Kommunens system med egen lagring av information, samt licensierad
programvara i officepaketet är på väg att bli föråldrad. Flera kommuner runt
omkring oss, såväl som region Örebro, använder dessutom i hög grad Office
365 i sin verksamhet.
Kommunens kapacitet för lagring på ett rimligt sätt kommer att bli ansträngd.
Ett gemensamt system förlagt i molntjänst skulle dessutom på sikt underlätta
IT-personalens arbete med verksamheternas IT-användning.
Att andra kommuner i närheten använder Office365, t ex som portal för
digitala möten och för att dela dokument, gör att kommunens tjänstepersoner
ofta hamnar i ett andrahandsläge, med merarbetet och risk för problem som
följd.
Förvaltningen har initierat ett arbete för att utreda om Office 365 är en möjlig
väg för kommunen. Arbetet måste innehålla alltifrån ekonomiska aspekter till
problem som kan uppstå i verksamheterna vid övergång.

Vad är Office365
Office 365 är ett molnbaserat licenspaket från Microsoft. Licenspaketet
innehåller förutom de delar som idag motsvarar officepaketet, även andra
tjänster.
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Figur: Innehåll i Office 365. Nuvarande Officepaketet är inringat.

Microsoft 365
För Microsoft och för kommunens IT-avdelning måste Office 365 hanteras
utifrån Microsoft 365. För att få Office 365 att fungera krävs också i dagsläget
Windows 10 och en säkerhetsinstallation av system som i figuren heter
EM+S.

Figur: Office 365 i relation till nödvändiga installationer, kallat Microsoft 365.
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Principdiskussioner
Molnet
Ett ställningstagande som fördröjt vår övergång till systemtjänster
motsvarande Office365 är oron för att använda molntjänster istället för egen
lagringsyta. Det har nu kommit till läget då molntjänster i offentlig
verksamhet är reglerad och allmänt accepterat, vilket inte var fallet för bara 510 år sedan. Många kommuner har redan idag tjänster på detta sätt.
Det är också så att informationsflödet snart överskrider den förmåga
kommunen har eller på ett rimligt sätt kan skapa att för att lagra information
på ett säkert och hanterbart sätt.
Upphandling
Alla kommunala tjänster ska på ett eller annat sätt upphandlas. I detta fall rör
det minst tre olika tjänster som behöver hanteras utifrån detta; förstudie,
införande och system.
Beträffande systemet, Office365, så faller hela tanken om upphandling om det
redan är bestämt vilket system som ska införas. Hela systemet hamnar dock
inom statligt ramavtal via kammarkollegiet, vilket gör inköp av Office 365
möjligt utan ytterligare upphandling.
Kartläggning och införande kan troligen utföras av olika utförare. Ramavtal
med ATEA finns dock på samma sätt som i ovanstående fall via
Kammarkollegiet.
Varför just Office 365
De andra kommunerna i norra länsdelen använder redan Office 365. Region
Örebro Län är på väg i samma riktning. Samverkan med dessa underlättas
mycket av gemensam programstruktur.
Systemet är väletablerat och fungerande och ingår som redan nämnts i
upphandlat ramavtal. Förvaltningen har bedömt att införande av Office365,
utifrån nya krav och samverkan med omgivningen, är den optimala lösningen.
Office 365 i verksamheterna
Central förvaltning
Det är oklart hur kanslienhetens system påverkas av en övergång till
molntjänst. Troligen är de flesta systemen anpassade till Microsoftmiljö,
varvid problemen blir små. Kansli och central förvaltning bör dock få tid att
noga överväga om deras hantering av sekretess påverkas av systemskiftet och
om nya rutiner behöver införas. Diariesystemet Public360 påverkas inte av
införandet då båda systemen fungerar integrerat i officemiljö.
Omsorgen
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Omsorgens system bedöms vara kompatibla med Office365 fullt ut.
Omsorgen har heller inte haft samma incitament att driva en egen agenda i
frågan, varför anpassning troligen blir enklare. Handhavande och tillgång till
utrustning blir troligen de största problemen i denna organisation.
Bildning
Vissa delar av bildningsverksamheten använder idag Googles gratistjänster
för att dela dokument, arrandera möten och annat. Denna tjänst liknar
Office365 i det att den är molnbaserad, förutom att utbudet är likartat.
Verksamheterna kan även fortsättningsvis använda Google, eftersom detta går
att göra kompatibelt med Office365. Det måste dock säkerställas att de
tjänster som på sikt släcks ner vid införande av Office365, t ex G:, inte
påverkas driften i Google.

Ekonomi
Införandet av Office365 kommer att belasta kommunens ekonomi, både i
införandestadiet och i ett senare driftsskede.
Införande
ATEAs kartläggning kommer troligen att kosta ungefär 150-200 tkr.
ATEAs introduktioner och egna insatser kring detta kommer troligen att kosta
omkring 500 tkr.
Drift
Licenskostnader vid drift av Office 365 beror av vilka licenser som tecknas.
En användarlicens kostar mellan drygt 100 kr/mån för de enklaste, till 550 för
de mest avancerade (som behövs att ett tiotal). För 320 kronor per månad
ingår i stort sett allt, och en genomsnittlig kostnad av 300 kronor på 600
anställda är 180 tkr/månad, eller drygt 2 000 tkr per år.
De licenser som idag tecknas för Officepaketet kommer att utgå.
Eventuellt kan minskade framtida kostnader i egen utrustning, t ex servrar och
annat, uppstå.
Personalkostnaden på IT bedöms inte kunna minska. Däremot kan
personalens arbetsuppgifter förändras.
Tillvägagångssätt
ATEA bör i samverkan med IT-chef ges i uppdrag att utreda förutsättningarna
i en förstudie. Under denna tid bör även personalen i verksamheten ges
information om vad som ska hända.
Förstudien bör utmynna i att vi tillsammans med ATEA senast inför hösten
2021 kan starta upp arbetet med att introducera det nya systemet i personalens
handhavande.
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Det tekniska införandet bör kunna starta sent under hösten 2021, för att vara
avklarat till sommaren 2022. De gamla systemen kan släckas ner efter hand,
med början i hösten 2022.
Förstudien från ATEA får bättre beskriva processer och tidplaner.
Implikationer i verksamheter.
Kris- och säkerhet
Molntjänst istället för egen kontroll har implikationer på säkerhet och
sårbarhet. IT-chef bör ges i uppdrag att kontrollera frågor som har med backup, GDPR och i övrigt driftsäkerhet och sårbarhet i systemen.
Slutsatser
Förvaltningen har dragit slutsatsen att vi oavsett kostnader och andra förslag
inte har några vettiga alternativ till att implementera Office 365.
Förvaltningen bedömer också att systemet är godtagbart, och har ur det
perspektivet inte några synpunkter.
Förvaltningen drar slutsatsen att ramavtal finns, och att ytterligare
upphandling inte behöver göras.
Förvaltningen bedömer att införandefasen är mycket viktig, både ur ett
tekniskt perspektiv och utifrån personalens handhavande.

Förslag på fortsättning
-

Digitaliseringsgruppen föreslår att arbete mot att införa Office 365
initieras.
Digitaliseringsgruppen föreslår således att kommunchef ger IT-chef i
uppdrag att med hjälp av ATEA genomföra en förstudie.

Efter genomförd förstudie behöver kommunchef fördela arbetet med att
genomföra relevanta åtgärder utifrån förslag i förstudien.
Fördjupad diskussion bör föras på ledningsgrupp. Kanslienheten blir djupt
berörd och bör få tid att hantera konsekvenser.
IT-chef bör i förväg fundera över de frågor kring back-up, säkerhet och
krishantering som kommer att ställas och som till viss del berörs i
utredningen.
IT och verksamheten i övrigt ska från och med detta beslut i alla lägen se till
att material licenser som skaffas är kompatibla med Office 365.
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Ansökan om att ingå i kommunala vägnät med
kommunal service och vägunderhåll, dnr KS 20/00077
Beslutsunderlag
Ansökan om att ingå i kommunala vägnät med kommunal service och
vägunderhåll
Utlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-10-23
Ärendet
Boende vid Prästlängan, Hammarn, har ansökt om att få ingå i det kommunala
vägnätet med sin anslutningsväg till deras fastigheter. Vägen är ca 500 meter
lång med kommunal belysning.
Frågan har skickats till Samhällsbyggnadsförbundet- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för yttrande. Idag är vägen
enskild och för att den ska kunna ingå i det kommunala vägnätet måste den i
befintlig detaljplan vara utlagt som allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap. Då är kommunen skyldig att sköta drift och underhåll av
vägen.
Med andra ord skulle en ny detaljplan tas fram för vägen, där det regleras att
kommunen är huvudman och att vägen är allmän plats, i det fall den aktuella
vägsträckan ska ingå i det kommunala vägnätet. En detaljplaneändring samt
ett tillagt underhåll för vägen kommer ge ökade kostnader för kommunen.
Kommunförvaltningen föreslår därför att ansökan om att ansluta vägen till det
kommunala vägnätet avslås. Fastighetsägarna bör istället ansöka om att bilda
vägsamfällighet då de kan söka bidrag från Trafikverket samt från Hällefors
kommun.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
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Ekonomisk konsekvensanalys

Detaljplaneändring, om de genomföras av Hällefors kommun, kostar 200
000 kronor. Vägunderhåll för 500 meter väg kostar cirka 75 000 kronor per
år, då är både sommar och vinterunderhåll medräknat. Till detta kan
förstärkningsåtgärder tillkomma.
Belysningen kostar ca 600-700 kronor per år och belysningspunkt. Dock
tillfaller den kostnaden kommunen redan idag.
Det ska jämföras mot kommunens kostnad på 1000 kronor i de fall
fastighetsägarna väljer att bilda en vägsamfällighet.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Avslå ansökan om anslutning till kommunalt vägnät.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Katja Ollila (V) ställer fråga om vägen tidigare varit kommunal och
kommunens involvering, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen.
Katja Ollila (V) ställer fråga om kriterier för att en väg ska ingå i det
kommunala vägnätet, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S),
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C) och Allan Myrtenkvist (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avslå ansökan om anslutning till kommunalt vägnät.

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Jan-Eric Andersson
Hällefors kommun
Mikael Pulkkinen; FB-BKT-Diarie BKT
SV: anslutning till väg SBB2020-738-1
den 21 oktober 2020 11:35:48
image001.jpg

Hej! Vi från Förbundet hanterar inte denna fråga det är kommunen och förvaltningen som får
hantera detta.
Hälsningar
Jan-Eric Andersson
Från: Mikael Pulkkinen <Mikael.Pulkkinen@hellefors.se>
Skickat: den 21 oktober 2020 11:07
Till: Jan-Eric Andersson <Jan-Eric.Andersson@sbbergslagen.se>
Ämne: anslutning till väg
Hej Jan Eric, vi skickade för ett tag sen en fråga som inkommit till kommunen om att få ansluta
en väg till det kommunala nätet. Har ni hunnit titta på den? Gällde en väg nere vid Hammarn.
Med Vänliga Hälsningar
Mikael Pulkkinen
Samhällsstrateg
Hällefors kommun
Telefonnummer: 0591-64108
mikael.pulkkinen@hellefors.se
www.hellefors.se
www.facebook.com/hellefors.se
Logotyp_Sv_Farg
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Yttrande Cecilia Albertssons (M) motion om
bevakningskameror, dnr KS 20/00195
Beslutsunderlag
Cecilia Albertssons motion, inkom 2020-09-21
KF 2020-09-22 § 125
KS 2020-11-10 § 227
Protokoll Brottsförebyggande rådet
www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning
Yttrande
Inkommen motion yrkar att möjligheten att kameraövervaka centrala och
strategiska platser i Hällefors utreds i samråd med polisen.
Kommunförvaltningen har genomfört en utredning. Utredningen har skett i
samverkan med polisen, Brottsförebyggande rådet och med material från
datainspektionen. Datainspektionen är den myndighet som från och med 2018
handlägger tillstånd för kameraövervakning. Enligt de regler som antogs
2018-08-01 gällande kameraövervakning så är det lättare för en kommun att
få tillstånd till kameraövervakning.
Det framgår inte av motionen hur övervakningen ska ske ur
övervakningstekniskt hänseende. Utredningen har utgått från dygnet runt
övervakning och med inspelningsfunktion då en motivering i motionen är att
det ska underlätta utredningar vid eventuellt begått brott.
Enligt statistik från polisen så finns det under året 2020 totalt fyra ärenden
som berör torget och dess närmiljö, av dessa är inga kategoriserade som
våldsbrott. Utifrån Datainspektionens regler och den lägesbild som polisen
ger av torget och dess närmiljö så är det inte möjligt att få tillstånd till
kameraövervakning. Att kameraövervaka i förebyggande syfte är inte möjligt.
För att det ska vara möjligt att få tillstånd till att kameraövervaka allmän plats
så måste det finns väl dokumenterat vilka brott som har skett, när det har skett
och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa brott på aktuell
plats. Till detta ska även integritetsaspekten vägas in. För allmän plats så som
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torg, gator och resturanger så väger den integritetsaspekten tungt.
I Hällefors fall så har andra åtgärder vidtagits. Den polisiära närvaron är nu
högre än på länge. Åtgärder har gjort för att öppna upp vissa ytor samt
förstärka belysningspunkter.
Social konsekvensanalys

Datainspektionen pekar i sina råd på att det finns en övertro till att
kameraövervaka platser i förebyggande syfte. Brottsligeten har en tendens
till att flytta sig när platser blir bevakade. Sen fyller kameraövervakningen
ett syfte på sådana platser där människor rör sig frekvens och där det finns
en historik med hög brottslighet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med ovanstående utredning.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Allan
Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad med ovanstående utredning.

Till
Hällefors kommun

MOTION

Välkommen till Hjulsjöbygden, en del av Hällefors kommun!
När man närmar sig Hällefors kommun så märker man det på olika sätt, beroende av från vilket håll
man kommer. Är man riktigt nära tätorten så står det ”välkommen till Hällefors” på en ordentligt
tilltagen skylt som också ger utrymme för någon extra information eller hälsning.
Det finns också mer påkostade välkomnande. De är ofta och belägna vid någon vacker sjö, utrustade
både med anslagstavla och soptunna, de ligger längre bort från centralorten. Då får jag uppfattningen
att platsen är noga utvald för att vi vill visa upp oss från vår finaste sida. Det är bra!
Om du färdas på riksväg 63 från Kopparberg så finns det bara en vanlig blå skylt som talar om att du
passerar kommungränsen, sen inget mer, om du inte åker igenom den vackra byn, Hjulsjö, där
nuvarande kommunala anslagstavla finns. Den är placerad vid den sedan fler år nedlagda affären.
Knappast någon som ser den och det kommer bli ännu färre när nya dragningen av riksväg 63,
förbifart Hjulsjö, blir klar.
Vi har flera attraktioner i Hjulsjöbygden som drar en hel del gäster som skulle behöva få möjlighet att
presentera sig för turister och andra besökare i trakten. Hjulsjö 103, Bredsjö Mjölkfår, Södra Hyttans
bokloppis och inte minst Hjulsjö Mountainbike. Överhuvudtaget finns en rad företag i bygden som
erbjuder tjänster i form av bilverkstad, övernattning och försäljning av närproducerade livsmedel,
Lantliv i Hjulsjö, m. fl. Detta behöver synliggöras.
Jag föreslår att den parkeringsficka som finns vid Vasslasjön, iordningställs så att den kan bli
kommunens ”hälsavälkommenplats” för resande från Kopparbergshållet med
informations/anslagstavla och soptunna, en bänk att sitta på och kanske toalett.

Susanne Grundström
Socialdemokraterna
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Utskottsinitiativ ”En levande landsbygd” – inventering
av ödehus, dnr KS 21/00005
Ordförande Annalena Järnberg (S) har lämnat ett förslag på utskottsinitiativ
kring en kartläggning och inventering av ödehus på landsbygden.
--Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S),
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och yrkar att förvaltningen
påbörjar en kartläggning i enlighet med förslaget.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen påbörjar en kartläggning i enlighet med förslaget.
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Datum

Referens

2021-01-13

Fi2020/05128

Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se
Finansdepartementet

Remissyttrande över promemorian En utvecklad
organisation för lokal statlig service
Hällefors kommun ställer sig positiv till att regeringen initierat och genomfört
föreliggande utredning. Kommunens grundäggande inställning är att statens
närvaro i hela landet är viktig på många sätt, en inställning som vi ser delas av
promemorian.
Hällefors kommun har i yttrandet valt att fokusera på ett mindre antal
områden, där det upplevs att kommunens uppfattning behöver förtydligas
eller utvecklas. I övriga delar instämmer Hällefors kommun i allt väsentligt
med de slutsatser som presenteras i promemorian.
4 Servicekontoren idag
Hällefors kommun vill belysa att det finns ett antal faktorer som påverkar
behovet av statlig service i fysisk form på det sätt som servicekontoren kan
erbjuda. Kommunens uppfattning är att det funnits ett stort fokus på spridning
av kontoren över landet liksom på antalet besök på kontoren, vilket är
trubbiga instrument för att mäta servicegraden gentemot medborgaren.
Hällefors kommun skulle också vilja lyfta kommunernas demografi som
viktig. De bergslagskommuner som vi tillhör, har under de senaste åren tagit
emot många nya invånare som har stora behov av myndighetskontakter,
samtidigt som de har begränsade möjligheter både till digitala kontakter och
fysiska resor. I praktiken innebär detta att många vänder sig till kommunen
för att få hjälp med kontakter gentemot staten.
En annan aspekt är att avstånd i mil är ett ganska trubbigt instrument för att
bedöma tillgänglighet. Då Hällefors kommun ligger i utkanten av ett län och
gränsar till två andra, finns viss service i närliggande kommuner som i
praktiken är besvärliga att ta sig till då kollektivtrafiken är begränsad.
Hällefors kommun instämmer i promemorians slutsats att det finns behov av
att samla ytterligare aktörer under servicekontorens paraply.
6 Fördjupad analys av nya platser för servicekontor
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Hällefors kontor ställer sig positiv till förslagen till nya servicekontor och
förordar att dessa inrättas, men vill samtidigt betona att detta inte är
tillräckligt för att ge en god service över hela landet. Kommunens bestämda
uppfattning är att statlig närvaro av den här typen behöver finnas åtminstone i
varje kommun. Skälen är desamma som framförs för utökning i promemorian:
servicegrad, legitimitet och så vidare.
I förslaget ligger ett kontor i Filipstad, vilket innebär ett avstånd på 30 km
tätort till tätort. I sig är avståndet inte avskräckande men som konstaterats
ovan, är kollektivtrafikförbindelserna mycket begränsande och gör det svårt
för boende i Hällefors att ta sig det föreslagna servicekontoret utan tillgång till
egen bil. För den som inte bor i någon av tätorterna Hällefors eller Grythyttan
blir det i praktiken omöjligt. I dagsläget ser vi också att delar av de grupper
som sannolikt har störst behov av möjlighet till fysiska kontakter med
myndigheter bor utanför kommunens tätorter.
7 Förutsättningar för att ta med ytterligare myndigheter
Hällefors kommun ser positivt på möjligheten att involvera fler myndigheter i
servicekontorens verksamhet. Sannolikt varierar behoven över tid och
geografiskt, och det kan finnas anledning i att ha en så stor flexibilitet som
möjligt avseende vilka myndigheter som finns representerade.
För Hällefors del, är i dagsläget i första hand CSN, Kronofogdemyndigheten
och i viss mån Trafikverket angelägna samarbetspartners av de som utretts i
promemorian.
9 Andra former av samverkan
Hällefors kommun har förståelse för att det på kort sikt kan vara svårt att
etablera servicekontor på ett sätt som ger god och rättvis service över hela
landet.
Med utgångspunkt i detta anser kommunen att det, i väntan på utökade
etableringar, kan vara en god idé med mobila kontor. Hällefors kommun
noterade i yttrandet över delbetänkandet att det är viktigt att servicekontoren
inte blir en statlig serviceinrättning med lägre kvalitet än de
myndighetsspecifika kontoren. Det finns anledning att upprepa denna
synpunkt också avseende mobila kontor.
Hällefors kommun anser att testverksamhet med mobila kontor bör
genomföras och utvärderas så snart som möjligt.
I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. Föredragande har varit kanslichef
Mathias Brandt.

TJÄNSTESKRIVELSE
Informationsärende
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Datum

2021-01-08
Kommunförvaltningen
Ann-Louise Eriksson, 64204
ann-louise.eriksson@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Information om ärendehantering från slutenvården 2020
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där
kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när
de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden
hemma utifrån patientens behov.
281 ärenden från slutenvården hanterades under 2019, under 2020 hanterades 267
ärenden, vilket är en minskning i förhållande till föregående års redovisning.
Det som skiljer sig i år mot föregående år är 14 ärenden färre än 2019, vilket i sig
styrker den bedömningen med hjälp av beslutsstöd kommunens sjuksköterskor gör.
Ett stöd för att ta rätt beslut, vårdas i hemmet eller på sjukhus, det har pågått en
massiv kritik mot äldrevården nationellt om att inte skicka patienter till sjukhus.
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad,
patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa
vårdgivare säkras.
Koordinatorn har märkt av det pressade läget kring pandemin i samverkan med
slutenvården. Sjukhusen har önskat snabba på utskrivningsprocessen särskilt
under de senaste månaderna. Det har varit sämre ADL bedömningar och Covidtest innan hemgång har fått efterfrågats trots att det är en rutin. Patienter har
kommit från sjukhus med bekräftad smitta utan information till kommunen vilket
gett konsekvenser. Genom att få adekvat information gällande provsvar innan
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hemgång kan förvaltningen omfördela resurser vilket kan ge bättre förutsättning
till att förhindra vidare smittspridning.

Social konsekvensanalys

Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning.
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes
behov.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2020
lämnar i ersättning till en Region för vård av en utskrivningsklar patient enligt
5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård fastställs till 8 200 kronor för ett vårddygn. I 2020 års budget
fanns 25,0 tkr mot tidigare 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till
utskrivningsklara patienter inom somatisk och psykiatrisk vård.
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som
utskrivningsklar.
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har
skett under 2020.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i den kommunala samverkansgruppen

Ann-Louise Eriksson
Medicinskt ansvarig

Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2020
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Grönt spår: Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.
Gult spår:

Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP

Rött spår:

Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens

som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.
Blått spår:

Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

2021-01-10
Kommunförvaltningen
Ann-Louise Eriksson
ann-louise.eriksson@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Behov av vård- och omsorgsboende 2020
Informationsunderlag
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende 2020
Ärendet
Under 2020 hade 38 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap.
1 § SoL, vård och omsorgsboende. Av dessa individer har:
- 24 fått erbjudande om plats
- 21 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende
- 3 individ har tackat nej till erbjuden plats

Ej verkställda beslut enligt SoL
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd
de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är
skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om en beviljad
insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker efter varje kvartal.
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt
eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.
Under 2020 finns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att rapportera till
IVO.
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Social konsekvensanalys

IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden. Personer
som har fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället avstå på grund
av coronaviruset, oftast med uppbackning från anhöriga. Det är framförallt
anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill flytta på grund av smittspridning.
Den trenden har funnits även hos hemtjänsttagare, avsäger sig hemtjänst får hjälp
av anhöriga eller klarar sig helt utan hjälp.
Enheten för korttidsboende Hagen som finns på Fyrklövern har stått tom sedan den
18 november. Milan som användes som Covid-enhet var tänkt användas och
återöppnas igen vid ett eventuellt utbrott av Covid-19 inom omsorgen. Det blev inte
så med anledning av att Bildning behövde ytterligare lokaler så i oktober hade
omsorgen flyttat ur lokalen nere i Grythyttan.
Behovet av korttidsplatser har kunnat tillgodoses genom att använda permanenta
platser på Fyrklövern

Miljömässig konsekvensanalys

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

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för
sanktionsavgifter. Under 2020 riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. Att en
enhet på Fyrklövern står tom innebär ekonomiska konsekvenser, även om den
befintliga personalen täcker upp vid frånvaro så uteblir intäkter gällande hyra samt
att hemtjänsten hanterar individer med hög vårdtyngd som hypotetiskt sett skulle
kunna erbjudas växelvård/korttidsboende eller en plats på vårdboende.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i den kommunala samverkansgruppen.

Ann-Louise Eriksson
Medicinskt ansvarig

2021-01-11

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2020
2020
Behov av VoB

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja
Tackat nej till erbjuden plats
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara
Tar bort ansökan
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet
Växelvård
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet
Avliden
Ansökan från annan kommun

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

9

2

2

3

3

6

2

3

3

1

2

2

9

2

2

3

2
1

5

2

3

2
1

1

1
1

2

1

Behov av VoB
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Behov av VoB

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sida

1(2)
Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

VA Silvergruvan, dnr KS 20/00120
Informationsunderlag
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, domslut 2016-02-26
Länsstyrelsen Örebro län, beslut 2015-09-09 Dnr:567-2453-2015
Bergslagens kommunalteknik direktion 2015-05-22 § 73
Bergslagens kommunalteknik delegationsbeslut 2016-01-14 Dnr: BKT2015296-13
KS 2020-05-20 § 123
Sweco analysrapport Silvergruvan 2020-11-23
Analysresultat brunnsinventering Grävda och bergsborrade brunnar 2020-1123
Anteckningar från möte mellan Länsstyrelsen Örebro län och Hällefors
kommun 2020-12-01
Ärendet
Hällefors kommun är enligt domstolsbeslut från mark och miljödomstolen
skyldig att överta ansvaret för drickvattenförsörjningen för Silvergruvans by.
Beslutet rör totalt 24 fastigheter. Utav dessa 24 fastigheter så utgår ett antal då
de är verksamhetslokaler utan vatten. Kvarstår gör 19 fastigheter.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har via Sweco gjort en utredning och
genomfört vattenprover på aktuella brunnar. Kortfattat så har 5 fastigheter
förhöjda arsenikvärden och en fastighet har förhöjda värden av kadmium. De
aktuella fastigheterna har egna filter som vid utredningen visade brister i
underhåll och därför inte fungerade som de ska. Fastighetsägarna har nu gjort
åtgärder på sina filter och uppföljande provtagning visade godkända resultat.
Ett informationsmöte har hållits för fastighetsägarna i folkets hus under
september månad. Där utryckte fastighetsägarna att de inte vill ha kommunalt
vatten. Hällefors kommun har haft två möten med Länsstyrelsen Örebro i
frågan under 2020. Länsstyrelsen Örebro län tolkar domen som att Hällefors
kommun kan tvångsansluta fastighetsägarna i Silvergruvan. Hällefors
kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen delar inte den
tolkningen.
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Enligt de jurister som tillfrågats, däribland SKRs jurist, så anger de att den nu
gällande VA-lagen ger inte en kommun rätt att tvångsansluta för
dricksvattenförsörjning. Hällefors kommun kommer nu tillsammans med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen reda ut begreppet med juriststöd.
Nytt möte med Länsstyrelsen Örebro län sker i slutet av januari.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Den miljömässiga konsekvensen är stor i Silvergruvan. Fastighetsägarna
har vidtagit åtgärder som anses tillräckliga då de enligt de vattenprover
som har tagits, har ett godkänt dricksvatten. Dock kvarstår de
fastighetsägarna som inte vidtagit några åtgärder
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna går inte att fastslå då de juridiska frågorna
ej är lösta och i och med det ej heller vilken teknisk lösning som i
slutänden väljs.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför
kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och
Margeurite Wase (C).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Ombyggnation Björkhaga kök inför öppnandet
Gillershöjden, dnr KS 20/00250
Beslutsunderlag
KS 2017-09-26 § 203
KF 2020-01-14 § 10
Bilaga Kalkyl byggnadsunderlag från Hällefors bostads AB (Boab)
Ärendet
Kommunförvaltningen har identifierat behov av att genomföra vissa
anpassningar av köket på Björkhaga för att kunna distribuera måltider till det
nya vård- och omsorgsboendet på Gillershöjden. Mängden tillagad mat ökar
marginellt när vård- och omsorgsboendet på Björkhaga avvecklas och de nya
lokalerna på Gillershöjden tas i bruk.
Att leverera måltider och livsmedel till Gillershöjden innebär nya rutiner som
inte stämmer överens med hur dagens verksamhet är utformad. Utleverans av
måltider och livsmedel kräver mer utrymme för förvaring av
värmetransportskåp och varulager, diskhanteringen förändras med ökade
returer av kantiner vilket kräver större utrymmen.
Med ombyggnation av varumottagningen försvinner kökets soprum. Ett
fristående soprum med återvinning blir placerat vid kökets varumottagning.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

En ökad hyreskostnad på hyresobjektet Björkhaga.
Fastighetsägaren Hällefors bostads AB har sammanställt en kalkyl för
behoven som uppgår till 725 tkr exklusive moms. Av summan för
åtgärderna avser drygt 250 tkr byggnation av ett nytt fristående soprum.
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Åtgärderna, som planeras genomföras och bekostas av fastighetsägaren,
skulle medföra ett årligt hyrestillägg om 88 tkr per år i 10 år och finansieras
inom befintlig ram.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan information i kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar måltidschef Stefan
Lahti.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om summan i
hyrestillägget utifrån den totala kostnaden för anpassningarna, vilket lämnas
obesvarad. Kommunchef Tommy Henningsson tar med frågan och
återkopplar.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Lönekartläggning 2020, dnr KS 20/00261
Informationsunderlag
Lönekartläggning 2020, Rapport för jämställda löner
Lönekartläggning 2020, Nyckeltal
Värderingsresultat 2020
Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 229 Aktiva åtgärder mot diskriminering
Kommunstyrelsen 2020-12-15 § xxx Lönestrategi 2021-2025 samt
lönepolitiska riktlinjer för 2021
Ärendet
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort en lönekartläggning och
löneanalys av 2020 års löner.
Hällefors kommun har under många år strävat efter att främja jämställdhet och
motverka diskriminering och detta bland annat genom en strategisk lönepolitik
som är könsneutral. Under 2019 har mål och åtgärder tagits fram i enlighet
med kraven i Diskrimineringslagen, mål och åtgärder som bland annat gäller
löner och anställningsvillkor. Ett starkt skydd finns i föräldraledighetslagen
för föräldralediga, deras löneutveckling får inte hämmas av
föräldraledigheten.
Andelen kvinnor i Hällefors kommun är 79 procent, det innebär att många
befattningsgrupper är kvinnodominerade. Vissa befattningsgrupper är små
och består av enstaka eller få individer.
Kvinnor och män har totalt sett ingen löneskillnad i Hällefors kommun,
lönekvoten är 102,2 procent vilket är ett bra resultat. När resultatet bryts ner
på befattningsnivå för lika och likvärdiga arbeten finns löneskillnader, dessa
har analyserats.
De faktorer som bland annat ingår i analysen av de löneskillnader som
förekommer är marknadsaspekten, löneförmåner och den individuella
lönesättningen då hänsyn tas till såväl kompetens, erfarenhet som
utvecklingsförmåga.
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Efter analys av befattningsgrupperna konstateras att det till stor del finns
sakliga förklaringar till de löneskillnader som förekommer. Några
befattningsgrupper behöver dock analyseras närmare, i vissa fall tillsammans
med lönesättande chef för att se hur den individuella lönesättningen spelar in.
Hällefors kommuns lönesättande chefer har en viktig roll för att kommunen
ska uppfattas som jämställd när det gäller lön. Lönekartläggningarna ökar
förhoppningsvis medvetenheten bland lönesättande chefer om vikten av att
alltid bedöma och lönesätta varje person könsneutralt utifrån krav på
utbildning, ansvar, kompetens, prestation och arbetets komplexitet. I vissa
rekryteringar och befattningar beaktas marknadsaspekten.
Även om Hällefors kommun i sin analys inte direkt finner osakliga
löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all anledning att fortsätta
det strategiska arbetet med frågor om lönesättning, lönebildning och
lönestruktur. Arbetet med fördomar, kultur och historia måste vara ständigt
pågående.
I Rapporten om jämställda löner med tillhörande bilagor (nyckeltal och
värderingsresultat) redovisas löneläge och analys av lönerna för 2020.
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Löner inkluderat arbetsgivaravgifter är en av kommunens största
utgiftsposter och därmed kostnader för varje enskilt år. Rapporten som
sådan påverkar inte kommunens ekonomi. De åtgärder som behöver göras
hanteras inom ramen för löneökningsbudgeten.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i centrala samverkansgruppen innan
ärendet behandlas av kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utifrån en Power-Point presentation.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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1

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen

Lönekartläggning handlar om att arbetsgivaren regelbundet ska
säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid
lönesättning. Samtliga arbetsgivare med fler än 25 anställda är enligt
lag ålagda att göra en kartläggning årligen. Kontrollmyndighet är
diskrimineringsombudsmannen, DO.
Denna rapport utgör Hällefors kommuns kartläggning och analys av
löneskillnader mellan kvinnor och män som går under begreppet
lönekartläggning, vilket regleras i diskrimineringslagen 3 kap § 2, 10
och 11. Lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de
löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i
medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga
förklaringar till varför det skiljer i lön. Det här dokumentet
sammanfattar resultatet av ett arbete i syfte att säkerställa att samtliga
medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om
arbetsgivaren inte kan förklara löneskillnaderna som sakliga måste
dessa skillnader justeras enligt lagen. Arbetsgivaren har tre år på sig att
åtgärda framkomna skillnader som beror på kön.
En skillnad i denna lönekartläggning jämfört med tidigare
lönekartläggningar är att jämförelserna från och med 2020 görs av
medianlöner, tidigare gjordes jämförelser av medellön.
1.1

Bakgrund och syfte

I Hällefors kommun har lönekartläggning gjorts i stort sett årligen sedan
2004. Lagkravet om hur ofta en kartläggning skall göras har varierat
men i dagsläget är det varje år.
Uppdraget att genomföra en lönekartläggning ligger hos arbetsgivaren.
Dock finns det krav på öppenhet och samverkan med de fackliga
organisationerna vilka arbetsgivaren har kollektivavtal med.
Lönekartläggningen redovisas för de fackliga organisationerna i
samband med överläggningarna inför löneöversyn och i den
kommuncentrala samverkansgruppen.
I en lönekartläggning ska arbetsgivaren bedöma vilka arbeten som är
likvärdiga med varandra. För att hantera en så stor mängd arbeten som
finns i en kommun, behövs ett systematiskt arbetssätt. Hällefors
kommun vill ha en arbetsvärdering som är i linje med andra kommuner.
Detta år har kartläggningen genomförts av representanter från HRenheten. Kommunen använder Sysarb ABs IT-stöd för arbetsvärdering,
kartläggning och analys.
1.2

Åtgärder efter föregående års lönekartläggning

Sedan förra lönekartläggningen är det endast lärarna som fått ny lön.
Övriga yrkeskategorier har samma lön i 2020 års lönekartläggning som
i 2019 års lönekartläggning. Bakgrunden är att den centrala
avtalsrörelsen sammanföll med coronapandemin, och löneavtalen blev
klara först under senhösten. Ny lön för 2020 kommer därför att
fastställas i januari 2021 för majoriteten av Hällefors kommuns
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anställda. Enligt Diskrimineringslagen ska en lönekartläggning göras
årligen, även om löneöversynen inte genomförts. Att vissa
yrkeskategorier har lönenivå 2019 och vissa lönenivå 2020 har dock
beaktats i analysen.
Det som tillkommit är personer som börjat eller slutat vilket i vissa fall
påverkar jämförelsen. Under året har slutsatser och förslag efter 2019
års lönekartläggning diskuterats på ett chefsforum i februari.

2

Processen

Kommunens arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning sker
enligt nedan.
1. Genomgång av lönestrategi och lönepolitiska riktlinjer.
Granskning av skrivningar och tillämpning av kommunens
avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra
anställningsvillkor
2. Aktiva åtgärder mot diskriminering gällande lön
3. Arbetsvärdering
4. Lönekartläggning
5. Analys av lika och likvärdiga yrken.
6. Resultat och redovisning
2.1

Arbetsvärdering

En arbetsvärdering krävs för att arbetsgivaren skall kunna få kunskap
om vilka arbeten som är att betrakta som lika respektive vilka arbeten
som är att betrakta som likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt
i analysen.
Arbetsgruppen som genomför arbetsvärderingen i samråd med
kommunens chefer består av HR-chef samt två HR-konsulter från HRenheten.
Utifrån ett antal faktorer skall varje arbete värderas och jämföras med
alla arbeten i kommunen. Dessa faktorer skall också viktas utifrån hur
mycket de skall påverka slutresultatet. Hällefors kommun har valt att
vikta de olika faktorerna enligt rekommendation från Sysarb AB, vilket
är i linje med andra kommuner i riket.
Faktorer
1. Teoretisk utbildning
2. Arbetsrelaterad erfarenhet
3. Sociala färdigheter
4. Intellektuella färdigheter
5. Ansvar för arbetsledning
6. Ansvar för verksamhet
7. Ansvar för människor
8. Ansvar för resurser
9. Fysiska förhållanden
10. Psykiska förhållanden

Viktning
20%
5%
10%
15%
12%
12%
8%
8%
2%
8%
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2.1.1

Resultat av arbetsvärderingen

Resultatet utifrån arbetsvärderingen resulterar i ett antal
värderingsboxar där olika arbeten kan bedömas som likvärdiga. Totalt
blev antalet värderingsboxar i 2020 års lönekartläggning 15 stycken.
2.2

Analysarbete

Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras avseende
medarbetare som utför lika eller likvärdiga arbeten. Totalt ingår 710
medarbetare i årets lönekartläggning. Hällefors kommuns
könsfördelning är 79,4 procent kvinnor och 20,6 procent män.
Lönekvoten mellan män och kvinnor är i Hällefors kommun 102,2
procent. Ett värde under 100 procent betyder att kvinnorna tjänar
mindre än männen och ett värde över 100 procent betyder att kvinnorna
tjänar mer. Kvinnor och män tjänar nästan lika i Hällefors kommun sett
till samtliga månadsavlönade. Varje yrke skall ändå analyseras var för
sig.
2.2.1

Lika arbete

Det första steget i lönekartläggningen är att identifiera vilka av
organisationens medarbetare som utför lika, eller åtminstone väsentligt
lika arbetsuppgifter. Syftet med det är att säkerställa att kvinnor och
män som har samma arbetsuppgifter inte har löneskillnader som inte går
att förklara med andra faktorer.
Grupperingen sker i första hand utifrån AID-etiketten och i andra hand
efter befattningskoden. Totalt finns det 72 grupper av medarbetare vars
arbeten är att betrakta som lika.
Som stöd i analysen har nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram
använts som tydliggör skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Dessa
nyckeltal och diagram skapar bilder av nuläget som sedan analyseras
djupare utifrån frågan varför det är skillnad i lönesättning mellan
kvinnor och män. Är skillnaden mindre än 1 % görs ingen analys.
Exempel på diagram som använts i analysen:
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Utifrån dessa diagram görs en analys om löneskillnaderna beror på kön
eller om det kan förklaras på annat sätt. Det kan finnas förklaringar som
omplaceringar där en medarbetare fått behålla sin tidigare lön,
ansvarsområden, individuella faktorer utifrån kommunens lönekriterier,
utbildning samt marknadsfaktorer vid rekrytering eller i vissa fall för att
behålla personal.
2.2.1.1

Analys och förklaringar till löneskillnader vid lika arbete

I årets analys fanns det 72 lika arbeten och av dessa var det 28 arbeten
att analysera där det fanns både kvinnor och män. Inom organisationen
tillämpas individuell lönesättning, vilket medför att män och kvinnor i
en blandad grupp kan ha olika lön. När det gäller lika arbeten har
arbetsgruppen konstaterat att skillnaderna i lön inte berott på kön utan
beror på andra förklaringar.
2.2.2

Likvärdiga arbeten

Lönekartläggningen ska även genomföras mellan kvinnor och män som
har likvärdiga arbeten. Syftet med detta moment är att säkerställa att
värdediskriminering inte förekommer och att arbetsgivaren inte
nedvärderar traditionellt sett kvinnodominerade arbeten vare sig vad
gäller bedömning av arbetsuppgiften eller i lönesättningen. Ett sådant
argument handlar om bedömning av arbetsuppgiftens komplexitet och
ansvar.
Det är i denna del av analysen fortfarande en fråga om könsperspektivet
där analys sker om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten
som är kvinnodominerade och de som inte är kvinnodominerade. Ett
kvinnodominerat arbete är ett arbete där kvinnorna utgör minst 60 % av
gruppens medarbetare. I de fall där en kvinnodominerat arbete har lägre
lön än ett likvärdig icke kvinnodominerat arbete måste detta således
förklaras med könsneutrala argument.
Det förekommer också löneanalyser mellan värderingsboxarna. Om det
finns ett icke kvinnodominerat arbete med lägre krav men med högre
lön än ett kvinnodominerat arbete ska detta kunna förklaras.
2.2.2.1

Analys och förklaringar till löneskillnader vid likvärdiga
arbeten

Befattningar inom vissa specialistfunktioner som finns på hela
arbetsmarknaden påverkas av marknadskrafterna. Hällefors kommuns
behov av att rekrytera och behålla personal med speciell kompetens
leder ibland till lönenivåer som ligger över kommunens önskvärda
lönestruktur. Specialisttjänster kräver lönenivåer som är jämförbara
med konkurrerande kommuner och företag på marknaden. Det kan till
exempel handla om tekniker, upphandlare och andra
specialistfunktioner. Utifrån marknadsperspektivet är konkurrerande
företag på orten bland annat företag inom stål- och verkstadsindustrin,
regionen, universitetet och konferensanläggningar vilket kan påverka
lönesättningen för vissa befattningar.
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Det finns vissa befattningsgrupper där uppdrag och ansvar är mycket
varierat som det ofta blir i en liten kommun. Medarbetare som har lång
erfarenhet och skicklighet tenderar att få mer komplexa och
kombinerade uppdrag i Hällefors kommun vilket i vissa fall resulterar i
ett högre löneläge.
I årets lönekartläggning har arbetsgruppen konstaterat att det finns
löneskillnader i några värderingsboxar. I jämförelse med traditionellt
mansdominerade och traditionellt kvinnodominerade yrken finns det
löneskillnader där inte hela skillnaden kan förklaras utan fördjupande
analys. Dessa befattningar är barnskötare (box 4), stödbiträden och
vårdbiträden (box 3) som är kvinnodominerande i jämförelse med
vaktmästare (box 3) som är mansdominerat.

3

Slutsatser lönekartläggning 2020

Slutsatser efter 2020 års lönekartläggning är i stort sett samma som för
2019 med tillägget att det är önskvärt att i högre utsträckning använda
lönekartläggningens slutsatser och förslag till handlingsplaner och
prioriteringar i den årliga lönestrategin för att undvika flera dokument
med samma inriktning och mål.
Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral
lönepolitik. Arbetsgruppen har i årets lönekartläggning i några fall hittat
löneskillnader mellan män och kvinnor som inte med säkerhet kan
förklaras med sakliga skäl. Slutsatsen blir därför i linje med förra
kartläggningen att grupper och individer kommer att analyseras djupare
i samråd med berörd lönesättande chef för att ta reda på om skillnaden i
lön beror på kön, helt eller delvis eller om det finna andra individuella
faktorer som förklarar skillnaden. Om inte hela löneskillnaden kan
förklaras med sakliga skäl kommer handlingsplan att upprättas. De
yrkesgrupper som behöver en fördjupande analys är barnskötare,
vårdbiträden och stödbiträden. Dessa befattningsgrupper består av
många visstidsanställda som ofta har lägsta lön enligt kollektivavtal och
en relativt låg löneutveckling över tid.
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns
skillnader både i relation till marknad och till individers kompetens och
uppdrag.
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras
inom kommunens olika verksamhetsområden och användas i de
lönegrundande samtalen. Det bör finnas en god lönespridning i de olika
yrkesgrupperna.
Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten
bland lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en
befattning utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets
komplexitet.
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning
under året av medarbetarens individuella resultat, måluppfyllelse och
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prestation vilket påverkar vilken löneutveckling individen får.
Föräldraledigas och sjukskrivnas löneutveckling ska inte påverkas av
ledighet, de ska lönesättas som om de varit i tjänst.
Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en
process som ständigt pågår eftersom det medvetet eller omedvetet kan
påverka lönesättningen.

4

Förslag till fortsatt arbete för jämställda löner

Kommunen behöver kontinuerligt se över kraven i nya befattningar och
eventuella förändringar av innehåll i befintliga befattningar inom
organisationen. Tydlighet ska finnas om vilka krav som ställs för de
olika befattningarna redan vid rekryteringsförfarandet. Det är viktigt att
en lönesättning vid nyanställning alltid analyseras med utgångpunkt
från lönekartläggningar och kommunens befintliga lönestruktur. En
felaktig lönesättning vid nyanställning kan innebära att kommunen
tvingas upprätta handlingsplan för lönejustering om lönesättningen
leder till osaklig löneskillnad på grund av kön. Lönesättande chef har en
viktig roll och ett stort ansvar för lönesättningen vid nyanställning.
Kommunen behöver fördjupa sig i analysen för att se över andra
faktorer än lön som skulle kunna hanteras olika med anledning av
könstillhörighet. Till exempel möjligheter till byte av arbete, tillägg för
utökat ansvarsområde, anställningsvillkor, sysselsättningsgrad och
möjlighet till kompetensutveckling i tjänsten. Analysen behöver
utvecklas gällande arbetstidsförkortningar och förmåner.
Kommunen ska fortsätta sitt arbete med att anordna utbildningar för att
öka kunskapsnivån om jämställdhet och mångfald i arbetslivet men
också hitta former för att bryta invanda mönster. Det kan vara att se
över hur arbeten fördelas och göra direkta åtgärder för att främja en
jämn könssammansättning t.ex. vid organisationsförändringar och vid
rekrytering.
Det är önskvärt att involvera cheferna och facken i betydligt högre grad
och i ett tidigare skede i kommande lönekartläggningsarbete. Detta för
att alla skall få en samsyn gällande lönesättning och en större förståelse
för varandras arbeten i värderingen.
Kommunen behöver se över tillämpningen av ingångslöner och
löneutvecklingen i början av anställningen i kvinnodominerade
befattningar där det finns många nyanställda och vikarier.
4.1

Förslag till åtgärder vid framkomna löneskillnader

Utifrån att endast lärarna har fått en löneöversyn 2020 kvarstår i vissa
delar förslag för åtgärder från 2019 som inte verkställts ännu.
En åtgärd för att justera osakliga löneskillnader på grund av kön kan
vara att samtidigt som löneutvecklingen ökar för den kvinnodominerade
gruppen, bromsa löneutvecklingen i vissa mansdominerade grupper
alternativt för individer som redan har ett väl hävdat löneläge.

9(10)

Det kan även vara enskilda individer som behöver lyftas lönemässigt
för att jämna ut löneskillnader som inte kan förklaras med andra
faktorer än könstillhörighet.
Hänsyn behöver i vissa fall tas till medianlön, medellön och
lönespridning i en grupp med flera individer. Det behöver inte vara den
med lägst lön i en större grupp som skall lyftas för att utjämna en
löneskillnad utan det kan vara någon med lång erfarenhet och/eller med
en speciell kompetens. I de fall en hel grupp behöver justeras finns det
all anledning att se över lönespridningen.
4.2

Handlingsplan, kostnadsberäkning och tidsplanering

Lönekartläggningens slutsatser och förslag till åtgärder ska i framtiden
tydligare utgöra underlag för lönestrategin och de lönepolitiska
riktlinjerna för att få en sammanhållen dokumentation.
Ambitionen är att efter en fördjupad analys rätta till eventuellt
konstaterade osakliga löneskillnaderna i samband med pågående
ordinarie löneöversyn 2020 och den kommande löneöversynen 2021.
Kommunstyrelsen har beslutat om Lönestrategi och Lönepolitiska
riktlinjer både för 2020 och 2021 och det innebär att inga yrkesgrupper
har pekats ut som prioriterade.
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HR-enheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

VÄRDERINGSRESULTAT 2020

2020-12-15

Box: 1
Arbete

Box: 7
Arbete

Box: 11
Arbete

Administrativ assistent

Drifttekniker
Lärare, kulturskolan

Samhällsstrateg
Enhetschef Kultur & Fritid
Enhetschef Måltid

Box: 8
Arbete

Kultur- och fritidschef

Box: 2
Arbete
Receptionist, telefonist
Måltidspersonal

Box: 3
Arbete
Elevassistent
Lärarassistent
Stödbiträde

Handläggare
Upphandlare
Studie- och yrkesvägledare
Förskollärare/Fritidspedagog
Lärare gymnasium, yrkesämnen
Biståndshandläggare

Vårdbiträde

Box: 9
Arbete

Administratör

Projekt All In

Vaktmästare

Box: 4
Arbete
Biblioteksassistent
Arbetsledare AME
Boendestödjare
Personlig assistent
Barnskötare
Stödassistent

Lärare grundskola, tidigare år
Näringslivsstrateg
Arbetsterapeut
Ekonom
Samordnare/Verksamhetsutvecklare
Lärare grundskola, senare år
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
Lärare-SFI
HR-konsult

Undersköterska
IT-tekniker

Box: 10
Arbete

Box: 5
Arbete

Bibliotekarie
Skolsköterska

Arbetsledning/samordnare

Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

Fritidsledare
Kock

IT-Systemutvecklare
Kurator
Lärare, praktiska/estetiska ämnen

Box: 6
Arbete

Modermålslärare
Kock förste
Ekonomi-/Löneadministratör
Behandlingsassistent/
Stödpedagog

Sjuksköterska
Controller
Speciallärare

Biträdande Rektor
Socialsekreterare, vuxen
Chef Kansli
Specialpedagog
Distriktssjuksköterska
Socialsekreterare, barn och unga

Box: 12
Arbete
Utvecklingsstrateg (skola)
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Enhetschef äldreomsorg,
funktionshinder

Box: 13
Arbete
Enhetschef IFO/Soc
Chef IT
Fastighetschef

Box: 14
Arbete
Chef Ekonomi
Chef HR
Rektor

Box: 15
Arbete
Chef Bildning
Chef Social

Lönekartläggning 2020 års löner

Nyckeltal

Nyckeltal för samtliga anställningar

2020-12-15

Kvinnor Män

Antal
Andel
Medelålder
Medelanställning
Löneskillnad (K/M)

564
146
0,794 0,206
46
42
16
9

Minlön
10:e percentilen
Medianlön
Medellön
90:e percentilen
Maxlön

18000
20810
26980
28285
36479
62800

Grupper av lika arbete
Grupper av lika arbeten att analysera
(exklusive enkönade)
Grupper där män tjänar mer än kvinnor
Grupper utan löneskillnad mellan könen
Grupper där kvinnor tjänar mer än män
Kvinnodominerade arbeten
Kvinnodominerade arbeten att analysera

18000
19600
26400
28051
38000
50700

Antal Andel
72
1
28
23
0
49
50

0,389
0,319
0
0,681
0,694
33 0,45833

Total

710
45
14
1,022
18000
20600
26876
28236
36819
62800

Sida
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Datum

2021-01-14
Kommunstyrelsen

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Örebro län, dnr KS 20/00189
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 192
Ärendet
Region Örebro län har den 16 december 2020 meddelat kommunförvaltningen
att beslutet att ändra metod för att kompensera kommunerna för den för höga
skatteväxlingen för kollektivtrafik som genomfördes 2012 inte kunnat
verkställas.
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

Alla kommuner har inte tagit beslutet att tillämpa den modell som
ekonomichefsgruppen förordade. Befintligt avtal gäller därför. Det innebär
att rabatter för höstterminen 2020 kommer att hanteras enligt samma
modell och rutin som tidigare år samt med nivåer enligt avtalet. För
höstterminen 2020 innebär det en mellankommunal utjämning med 276 tkr.
Från 2013 tillämpas en reglering av överväxlingen genom att Region
Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Rabatten
omfattar länets samtliga kommuner och tillämpningen gäller tills eventuell
annan överenskommelse träffas mellan Region Örebro län och
kommunerna. Rabatten som lämnades 2013 uppgick till sammanlagt
17 129 tkr, varav 426 tkr tillföll Hällefors kommun.
Några av kommunerna, därav Hällefors, har i samband med beslutet om
den eventuellt ”nya modellen” samtidigt beslutat att den felaktiga nivån
E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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egentligen borde skatteväxlas tillbaka. Ekonomichefsgruppen antar att det
under 2021 kommer att beslutas om ett uppdrag avseende detta.
--Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

