
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
ALLMÄNNA UTSKOTTET 

Sida 
1(11) 

Datum  
2021-03-16  

 
   
 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrumet utanför Annalena Järnbergs kontor, kl. 16.00–

16.20 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Margeurite Wase (C) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 

Justerare Katja Ollila (V)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18/3 2021 kl.17.30 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 29-33 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Annalena Järnberg  
   
 Justerare 
 Katja Ollila   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-16 
    
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-19 Datum då anslaget tas ned 2021-04-12 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Katja Ollila V  
 Alf Wikström V  
 Vivianne Pettersson M  
 Daniel Hagsten M  
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§ 29 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att hon sitter i 
sammanträdesrummet utanför sitt kontor, vilket godkänns som den 
uppdaterade fysiska platsen för mötet. 
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§ 30 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 31 
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, dnr KS 
21/00038 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 82 
Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag: En 
handledning från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och 
Regioner, 2019 
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på ny 
bolagsordning för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog 
med bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma 
med synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. 
 
I förslaget är den största förändringen att förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman. 
 
Utifrån skriften Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
har förvaltningen även ändrat vissa delar för att följa dess rekommendation 
samt kompletterat med stycket gällande bolagsstämmans kompetens som 
tidigare inte funnits i bolagsordningen. 
 

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

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) fråga om förändringar inom det ekonomiska området i stycket 
bolagstämmans kompetens, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig 
under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.  

 
Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(11) 

Datum  
2021-03-16  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 21/00039 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 183 
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt 
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag att 
arbeta fram tydliga mätbara mål med indikatorer. Förvaltningen har 
tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med 
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med 
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit 
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget. 
 
Förvaltningen har valt att återlägga de tidigare mer detaljerade delarna i 
direktiven för att skapa den tydlighet som förvaltningen har fått i uppdrag. 
Dessa delar inrättades som ett förslag år 2012 efter genomgång med Maqs 
advokatbyrå som kommunen då anlitade som experter i framskrivande av 
styrdokument och förvaltningsavtal gällande bolaget. Förvaltningen är 
medveten om att det är en ökad detaljstyrning av bolaget som förvaltningen 
ändå rekommenderar. 
 
I förslaget har fyra mätbara verksamhetsmål tagits fram med tydliga 
indikatorer. Förvaltningen har även kompletterat med agenda 2030 som en 
viktig verksamhetsinriktning för bolaget för att följa kommunens strategiska 
målsättningar. Utifrån dialogen med bolaget har representanter för  
bolagsstyrelsen och tjänstepersoner framfört önskemål om att lägga till 
ytterligare fyra målområden inom agenda 2030; Mål 7, 11, 13 samt 15, vilket 
förvaltningen kompletterat i direktivet. Dessa målområden förstärker bolagets 
verksamhetsutveckling och de verksamhetsmål som föreslås för bolaget 
inryms inom dessa fyra målområden. 
 
 
 
 
Inom avsnittet verksamhetsinriktning har även nedanstående två punkter 
kompletterats: 
 

• fastställa en policy för hyressättning samt underhållsplan för hela 
fastighetsbeståndet.  

 
• bidra till att de kommunala miljöerna berikas med konstnärlig 

utsmyckning och förvaltas för ett bestående  konstnärigt värde. 
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Dessutom ingår ett avsnitt som tydliggöra ägardialogen mellan kommunen 
och bolaget. Bolaget ska träffa av kommunstyrelsens utsedda representanter 
minst sex gånger per år enligt fastställt styrdokument kallat Årshjul för 
ägardialog där bland annat frågor av strategiskt och gemensamt intresse 
behandlas. Kommunen är ansvarig för dess genomförande. Århjulet ska 
årligen fastställas av kommunfullmäktige. Bolaget ska vidare kontinuerligt 
medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänsteperson i syfte att 
underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och 
kommunövergripande intresse.   
 
Slutligen föreslås områden som ska leda till ökad samverkan mellan bolaget 
och kommunen, som ingått i tidigare ägardirektiv för bolaget.  
 

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 
Inom finansiella direktiv föreslås fyra mätbara finansiella målsättningar 
med tydliga indikatorer som möjliggör mätning av måluppfyllelse enligt 
uppdrag av kommunstyrelsen.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Katja Ollila (V) fråga 
om kommunen har haft dialog med bolaget kring det arbetsgivarpolitiska 
området och formuleringen ”tillämpliga delar”, vilket delvis besvaras av 
ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
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§ 33 
Årshjul för ägardialog Hällefors Bostads AB, dnr KS 
21/00040 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på årshjul för ägardialog 
med Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Förvaltningen 
har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med 
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med 
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit 
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget. 
 
Syftet med årshjulet är att få en ökad ägardialog mellan kommunen och 
Hällefors Bostads AB utöver vad som kommunallagen kräver. Genom ett 
officiellt forum där ägare och bolag kan mötas för att diskutera ägarens krav 
och förväntningar, följa upp verksamheten och dess mål samt diskutera 
aktuella frågor, möjligheter och utmaningar. Genom en formaliserad process 
med en fast agenda och protokollföring kan dialogen ske systematiskt.  
 
Målsättningen är att förtydliga och formalisera ägardialogen mellan 
kommunstyrelsen och bolaget för att få till en bra ägardialog och undvika 
tidigare problematik kring hävdad tystnadsplikt för styrelsens medlemmar och 
subjektiv hållning mellan kommunstyrelse och bolag rörande vad som sagts 
och beslutats under sammanträdena. 
 
Kommunfullmäktige är ansvarig för att årligen fastställa ett årshjul för 
ägardialog med bolaget samt besluta om tidplan för dialogerna. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att kalla till dialogmöten enligt fastställd 
tidplan och att dialogerna protokollförs.  
 
Från kommunens sida deltar kommunstyrelsens presidium, kommunchef, 
ekonomichef samt kanslichef, som även ansvarar för att dialogerna blir 
protokollförda. Från bolagets sida deltar styrelseordförande, vice 
styrelseordförande samt en styrelseledamot från ett oppositionsparti, 
verkställande direktör samt ekonomiansvarig.  
 
Förslag på tidplan för ägardialog under år 2021 är enligt nedan och varje träff 
sker klockan 13.00 till16.00. 
 
Träff 3     1 juni  
Träff 4   17 augusti  
Träff 5   12 oktober  
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Träff 6     7 december  
 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg samt ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.  

 
Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns. 
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