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Allmänna utskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Pyramiden, kl. 09.00-10.45 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
- 

 

Övriga närvarande Tommy Heningsson, kommunchef 
Mikael Pulkkinen, del av möte, 
samhällsstrateg 
Rickard Johansson, del av möte, VD BoAB 
Jessica Jansson, del av möte, 
ekonomichef 
Malin Bergkvist, nämnd- och 
utredningssekreterare 
 

 

Justerare Annalena Järnberg  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 9/5 2018 kl. 08.30 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 30-44 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Annalena Järnberg   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-03 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-10 Datum då anslaget tas ned 2018-05-31 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson, ordf. M  
 Allan Myrtenkvist S Kent Grängstedt (S) 
 Ritha Sörling V Johan Stolpen (V) 
 Per Karlsson M Vivianne Pettersson (M) 
 Annalena Järnberg S  
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§ 30 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 31 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskick, men ett enigt utskott väljer sedan att 
väcka ett utskottsinitiativ utifrån diskussioner som förs under 
informationsärendet om trafik. Det aktuella ärendet placeras sist på 
dagordningen.  
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§ 32 

Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 2018-2022 
 
Ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är 
varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjning i kommunen. 
Planeringen ska även omfatta riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har 
tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Bostadsförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra 
byggande i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Den ska 
ha en tydlig koppling till översiktsplanen och bland annat utgöra underlag för 
prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsbyggandet 
 
Ett av huvudsyftena är att få till s k flyttkedjor där andra lägenheter eller villor 
frigörs för nya målgrupper. 
 
Planen ska årligen behandlas och vid behov revideras av kommunstyrelsen. 
För varje ny mandatperiod ska planen i sin helhet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Hällefors Bostads AB 
(BoAB) på uppdrag av kommunstyrelsen. För inventering och analyser svarar 
Rickard Johansson, VD och Bertil G Johnson, styrelseordförande. 
 
Parrarella pågående processer, som bör nämnas, är etablering av ett nytt vård 
och omsorgsboende, som konsekvens frigörs 24 lägenheter i Björkhaga samt 
antagen lokalförsörjningsplan för 2018-2028. 
 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Rickard Johansson, 
VD på BoAB, och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M), Vivianne Pettersson (M) och Annalena 
Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist informerar kring samråd, vilket leder till en bred diskussion 
där ett flertal av de närvarande deltar. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att kommunförvaltningen får i 
uppdrag att skicka ut bostadsförsörjningsplanen på samråd. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer förvaltningens förslag till beslut 
mot det egna yrkandet, där det egna yrkandet vinner bifall. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att skicka ut bostadsförsörjningsplanen 
på samråd. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Rickard Johansson 
Malin Bergkvist  
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§ 33 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
årsredovisning 2017, dnr KS 18/00100 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30 § 4 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2018-03-29 § 47 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 
Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017, daterad 2018-04-19 
Revisorernas redogörelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2017, daterad 2018-04-19 
Revisorernas granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av 
redovisningen, daterad 2018-04-19 
Rapport från KPMG angående granskning av uppföljning och kvalitetssäkring 
av redovisningen, daterad 2018-04-19 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017. 
 

Ekonomi 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2017 en förlust på 1,8 
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst på 
4,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en 
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju 
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för 
respektive kommun i årsredovisningen. 
 
Kansli    gemensamt 
Process Gata/trafik   skattefinansierat 
Process Park/skog   skattefinansierat 
Process Idrott/Fritidsanläggningar  skattefinansierat 
Process Lokalvård   skattefinansierat 
Process Återvinning   avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät avgiftsfinansierad 
 
Förbundet har fastställt sex gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har endast ett utav de verksamhetsmässiga målen 
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uppnåtts i sin helhet under 2017. Området kansli och de olika processerna 
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 27 verksamhetsmål satta 
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 8 av målen uppfyllda.  
 
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett underskott på  
0,3 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
underskott på 1,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Underskottet i den skattefinansierade verksamheten 
förklaras med att processen lokalvård visar ett underskott på 0,3 miljoner 
kronor. Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen 
VA är 1,0 miljoner kronor och beror dels på sen fakturering till Hellefors 
Bryggeri av avloppsavgifter och dels på omfattande renoveringar både för 
VA-anläggning och VA-ledningsnät. Underskottet i den avgiftsfinansierade 
delen avseende processen Återvinning är 0,5 miljoner kronor och beror 
främst på färdigställandet av personalbyggnad på Återvinningscentralen. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. 
Varje avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget 
med tre års framförhållning till respektive medlemskommun. Den 
investeringsram som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan 
förbundets investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet 
genomfört skattefinansierade investeringar på 3,9 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 1,0 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2017. 
De har bedömt att årsredovisningen i huvudsak ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed.  
 
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisionen ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 
Revisionen bedömer att förbundets resultat för 2017 inte är förenligt med 
de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i 
årsredovisningen. Revisionen anser att det finansiella målet att nå ett 
nollresultat inte är ett särskilt lyckat mål för finansiell styrning av 
verksamheten och uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr 
verksamheten till att vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen 
och kvaliteten på verksamheten upprätthålls eller förbättras. 
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Revisionen delar förbundets uppfattning att endast ett av de verksamhets-
mässiga målen uppnåtts i sin helhet under 2017. Revisionens uppfattning är 
att verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning, med 
koppling till god ekonomisk hushållning, för att kunna göra någon egentlig 
bedömning av om resultatet är förenligt med de övergripande 
verksamhetsmålen. Revisorerna önskar att direktionen inkommer med 
kommentarer till iakttagelserna senast 31 maj 2018. 
 
Förvaltningen vill uppmärksamma ett stycke i revisorernas egna 
redogörelse där det framkommer att ”Revisorerna har granskat 
räkenskaperna men har till följd av otillräckliga resurser i övrigt inte 
kunnat genomföra en granskning i tillräcklig omfattning för att säkerställa 
uttalandet i ansvarsfrågan”.  
 
I samband med förbundets delårsrapport, som hanterades i 
kommunstyrelsen den 2018-01-31, har kommunförvaltningen erhållit 
information om att de brister som redovisades har åtgärdats av förbundet 
med undantag för avskrivning av gamla kundfordringar. Det handlar om 
avstämning av pensionsskuld, semesterlöneskuld samt arbetsgivaravgifter 
där nu nya rutiner har arbetats fram. 
 
KPMG har genomfört en granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av 
förbundets redovisning som är ett bra underlag för att få en bättre 
kvalitetssäkring på förbundets ekonomiprocesser. I rapporten framkommer 
det bland annat rekommendationer på att förbundet ska skapa 
bokslutsinstruktioner, redovisningshandbok, att väsentliga balanskonton 
ska stämmas av månadsvis samt att det finns riktlinjer för när investeringar 
ska driftföras samt tillgångsföras.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2017 godkänns. 
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- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 

- Hällefors kommun önskar direktionens svar till revisorerna gällande 
kommentarer till iakttagelserna. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt samt återkopplar kring de kommentarer som 
lämnades när delårsrapporten behandlades, där även kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Johan Stolpen (V), Annalena Järnberg (S) och ordförande Christina Johansson 
(M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) frågar hur förvaltningen kommit fram till 
bedömningen att föreslå beviljad ansvarsfrihet trots att de förtroendevalda 
revisorerna ej tagit ställning, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att andra att-satsen i förvaltningens 
förslag till beslut kompletteras med ”under förutsättning att erforderligt svar 
inkommit”. 
 
Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med motiveringen att revisorerna ej 
tagit ställning i ansvarsfrågan. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på 
Annalena Järnbergs återremissyrkande vilket bifalls och därigenom faller det 
andra yrkandet.  
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 
motiveringen att revisorerna ej tagit ställning i ansvarsfrågan. 
 
Exp till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§ 34 

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2017, dnr 
KS 18/00100 
 
Beslutsunderlag 
Bergslagens räddningstjänsts direktionsprotokoll 2018-03-21 § 7 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2017 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, revisionsrapport och 
revisorernas redogörelse för år 2017 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2017 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2017 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Ekonomi 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2017 ett positivt resultat på 0,6 miljoner 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. I jämförelse med föregående år har 
verksamhetens intäkter minskat medan personalkostnader och 
verksamhetskostnader ökat. Avskrivningar har minskat och 
medlemsbidragen är högre än föregående år. 

 
Föregående års resultat var 2,2 miljoner kronor och den största orsaken till 
avvikelsen mellan åren är att under 2016 erhöll förbundet en vitesintäkt för 
försenad fordonsleverans om 0,9 miljoner kronor.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Brandskyddsavdelning    
Larmcentral     
 
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
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kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
 
Under 2017 har förbundet erhållit 6,8 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 4,9 
miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, räddningsmaterial, 
rakelutrustning, rökskydd och inventarier i brandstationerna. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2017 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2017 
ökar på förbundets egna kapital till 39,4 miljoner kronor vid 2017 års utgång. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2017 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att en uppföljning av 
förbundets egna kapital ska ske. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2017 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
En uppföljning av förbundets egna kapital ska ske. 
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§ 35 

Investeringsåtgärder gällande Formens hus, dnr KS 
16/00243 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Utredning av förutsättningar Formens hus, daterat 2017-06-15 
Rapport Åtgärder med anledning av flytt till Formens hus, daterat 2017-06-21 
KS 2014-12-09 § 189 
KS 2015-03-31 
KS 2016-09-13 § 257 
KS 2017-01-31 § 11 
 
Ärendet 
Under 2017 avsattes medel för att tillgodose den inre och yttre miljön för 
Formens hus. Till följd av förseningar i projektet, kom detta aldrig att 
verkställas varför nytt finansieringsbeslut måste fattas för år 2018.  
 

Ekonomi 
Det som hittills har orsakat kostnader är, elinstallationer, entreskylt, 
gallergrind i trapphus och övrigt motsvarande en kostnad på 370 tkr. 
Tillkommande kostnader är, enligt tidigare plan, flaggstänger, 
iordningställande av entreplan, elstolpar, skyltning, cykelställ, solskydd 
och förstärkning av gallergrind i trapphus, med en beräknad kostnad på 
totalt 230 tkr.  

 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen erhåller en 
tilläggsbudgetering avseende redan gjorda investeringar och planerade 
enligt särskilt rapportunderlag, motsvarande 600 tkr. 
 
Finansieras genom de medel som kommunen har dvs ingen upplåning 
behöver ske. 

 
Totalt beräknar förvaltningen med ökade driftkostnader i form av 
kapitalkostnader, enligt ovan, för innevarande år. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
Miljö 
Den inre och yttre arbetsmiljön påverkas av hur trivsamt kommunen gör 
för sina medarbetare.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 600 tkr avseende 

investeringar för fastightsförvaltningen för år 2018. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 600 tkr avseende 
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2018. 
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§ 36 

Ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i 
Bergslagens räddningstjänst, dnr KS 18/00074 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bergslagens räddningstjänst, med bilagor,  
daterad 2017-04-11 
Direktionen för Bergslagens räddningstjänst 2017-04-26 § 18 
 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har fått förslag från sotningsentreprenörer 
inom det geografiska verksamhetsområdet om en ny och för samtliga 
medlemskommuner enhetlig och förenklad prissättning av sotningsobjekt. 
BRT:s direktion har behandlat förslaget och beslutade 2017-04-26 i § 18 att 
anta förslag till förenklad taxekonstruktion gällande rengöring (sotning). 
 
Utifrån att ärendet avser en taxaförändring skickade BRT vidare förslaget till 
Hällefors kommun för ett beslut i kommunfullmäktige. Protokollsutdrag och 
underlag inkom till Hällefors kommun 2018-03-01. 
 
I inkomna underlag från BRT går det bl.a. att läsa att ett av syftena är att 
förenkla för kunden att i förväg beräkna kostnaden, då dagens objektslista är 
såväl omfattande som komplicerad. En annan förändring i samband med den 
nya taxan är att hänsyn tagits till ökade krav på minskad nedsmutsning, 
genom att tidsåtgång för det inkluderats i den fasta avgiften per objekt. Den 
förändrade taxekonstruktionen föreslås gälla från 2018-08-01. 
 

Ekonomi 
Den nya taxekonstruktionen innebär att vissa objekt får en ökad kostnad 
och andra objekt en lägre kostnad. Första sotningsobjektet i byggnaden 
likställs oavsett om det är en värmepanna eller en lokal eldstad. Därefter 
debiteras en lägre avgift för tillkommande objekt i samma byggnad: 

• Grundavgift: ingen förändring mot dagens taxa men varierar mellan 
kommun och åretruntbostad/fritidshus 

• Första objekt: 244 kr 
• Tillkommande objekt i samma byggnad: 164 kr/objekt 

 
 
Liksom för nuvarande sotningstaxa justeras föreslagen taxa av SKL:s 
sotningsindex årligen. 
 
Sotningskostnaderna är taxefinansierade vilket innebär att förslaget inte har 
någon effekt på den kommunala ekonomin.  
 
Folkhälsa 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(29) 

Datum  
2018-05-03  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

En förändrad taxekonstruktion enligt förslag bedöms inte påverka 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Den förändring i sotningstaxan som föreslås bedöms inte få någon 
påverkan på miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Förslaget säkerställer så långt det går en jämlik taxa mellan de kommuner 
som ingår i verksamhetsområdet. BRT beskriver att den nya taxan innebär 
att det är enklare för kunden att förutsäga avgiften. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
– Förändrad taxekonstruktion för rengöring av sotningsobjekt, enligt förslag 
från Bergslagens räddningstjänst, antas. 
 
– Ny taxekonstruktion gäller från 2018-08-01 och tidigare antagen taxa 
upphör då att gälla. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förändrad taxekonstruktion för rengöring av sotningsobjekt, enligt förslag 
från Bergslagens räddningstjänst, antas. 
 
Ny taxekonstruktion gäller från 2018-08-01 och tidigare antagen taxa upphör 
då att gälla. 
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§ 37 

Säkerställande av skolmiljön Klockarhagskolan del 2, 
dnr KS 17/00179 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-29 § 176 
Projektering Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Tidigare tjänsteskrivelse Säkerställande av utomhusmiljö Klockarhagsskolan 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat för ett säkerställande av skolmiljön runt 
Klockarhagsskolan, där kommunen gör en enhetlig skolgård. Detta får till 
följd att gång- och cykelvägen (Hemgårdsvägen) kräver ny förläggning. 
Projektering av detta har skett via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
och har finansierats i budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder under år 2016.  
 

Ekonomi 
Enligt projekteringen ligger kostnaden för ny sträckning i markarbeten på 
500 tkr. Tillägg till det är offentlig belysning som är beräknat till 120 tkr.  
I beslutet som kommunstyrelsens tog 2017-08-29 beviljades en 50 % 
investering för åtgärden under förutsättning att en ansökan om 
medfinansiering från Region Örebro län gjordes på ytterligare 50 %. Dock 
beviljades inte kommunförvaltningens ansökan från Region Örebro län, 
vilket då gör att åtgärden saknar finansiering.    
 
Förvaltningen föreslår att åtgärderna genomförs och att det finansieras 
genom en tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen med sammanlagt 310 
tkr för verksamhetsåret 2018 och att det finansieras med kommunens egna 
medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske. 
 
Folkhälsa 
I och med att den planerade skolmodulen vid klockarhagsskolan blir 
placerad öster om Hemgårdsvägen så kommer både allmänheten och 
skolmiljön att dra fördelar av en omdragning av Hemgårdsvägen. 

 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Se aspekter berörda under folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 310 000 tkr avseende 

investeringar för år 2018. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 310 000 tkr avseende investeringar 
för år 2018. 
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§ 38 

Återställning av Stationsvägen del 2, dnr KS 16/00083 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut 2016-03-22 § 76 
Kommunstyrelsen beslut 2017-06-13 § 98 
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-24 § 235 
Trafikverkets beslut om statslig medfinansiering om omläggningar gång och 
cykelväg, Hällefors kommun, daterad 2017-10-27 
Projektering Samhällsbyggnadsförbundet daterat 2018-03-29 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med en projektering av 
del 2 av fastigheten Gillershöjden 30:1. Den sträcker sig längs med den södra 
delen av Stationsvägen i Hällefors tätort, som idag består av parkeringar och 
andra diffusa ytor. Projekteringens målsättning är att få en översyn av området 
och mer specifikt för ytterligare parkmark och gång och cykelväg för att skapa ett 
sammanhängande område samt utöver funktion fokuserat på de grönområden 
som finns på området för att göra området enhetligt och skapa en tilltalande 
entré till Hällefors centrum. Kommunförvaltningen har föreslagit att 
åtgärderna delas upp i två etapper, där etapp 1 innebär genomförande av 
förbundets nu projekterade åtgärder och att etapp 2 blir att iordningställa 
övriga grönytor längs södra delen av Stationsvägen.  
 

Ekonomi 
Etapp 2 innebär en kostnad för parkering med förstärkt belysning på cirka  
2 095 tkr. Hällefors kommun har 2017-10-27 fått ett beslut av Trafikverket 
som innebär att kommunen kan erhålla statlig medfinansiering med upp till 
1 100 tkr, vilket gör att kommunens totala investeringskostnad för 
Stationsvägen kan minskas. Kommunförvaltningen föreslår att 
återställande av Stationsvägen etapp 2 finansieras genom att 
kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras för investeringar med 995 tkr för 
verksamhetsåret 2018 med förutsättningen att statliga bidraget erhålls 
enligt preliminärt besked från Trafikverket. Investeringen finanseras av 
kommunens egna medel, vilket innebär att ingen nyupplåning behöver ske. 
Utifrån att förbundet har möjlighet att åtgärda båda etapperna under 
innevarande år kan kommunens minska totala kostnaderna då etableringen 
då enbart blir ett tillfälle istället för två. 
 
Folkhälsa 
Åtgärden bedöms kunna öka användandet av cykel och kollektivtrafik då 
åtgärderna leder till ökad tillgänglighet.  
 
Miljö 
Förslaget bedöms förstärka en av entréerna till de centrala delarna av 
Hällefors.  
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Medborgarperspektiv 
Inga speciella medborgarperspektiv är identifierade. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av 

Stationsvägen etapp 2 enligt projektering. 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 995 tkr avseende investeringar 

för år 2018. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om tanken bakom 
föreslagen cykelbanesträckning, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av 
Stationsvägen etapp 2 enligt projektering. 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 995 tkr avseende investeringar för 
år 2018. 
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§ 39 

Val av dataskyddsombud, dnr KS 18/00105 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från Lindesbergs kommun 
 
Ärendet 
I samband med att Personuppgiftslagen den 25 maj 2018 ersätts av 
dataskyddsförordningen, införs ett krav på att den personuppgiftsansvarige (i 
kommunens fall den ansvariga nämnden) måste utse ett dataskyddsombud 
samt meddela datainspektionen om vem som utsetts. 
 
Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes 
grundläggande rättigheter och friheter, med tonvikt på rätten till skydd av 
personuppgifter. 
 
Med Personuppgiftslagen införs högre krav på att den 
personuppgiftsansvarige informerar, konsekvensbedömer och skyddar i 
förhållande till hanteringen av personuppgifter. 
 
Dataskyddsombudets viktigaste roll består i att övervaka att nämnden och 
dess organisation följer dataskyddsförordningen, vilket gör att rollen i någon 
mån påminner om en internrevisor. Detta kan ske till exempel genom 
insamling av information om hur organisationen hanterar och behandlar 
personuppgifter, hur styrdokument ser ut och hur bestämmelser efterlevs. 
 
Dataskyddsombudet ska också informera och ge råd inom organisationen. 
 

Ekonomi 
Dataskyddsombudet kommer att vara anställd i Lindesbergs kommun, med 
ansvar också för Hällefors och Nora kommuner samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Kostnadsfördelningen mellan 
parterna är ännu inte avtalad, men i ett första utkast kommer Hällefors 
kommun att stå för 15 % av kostnaden från och med 2019. Något förslag 
för 2018 finns ännu inte framtaget.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
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Skyddet av den enskildes integritet på det sätt som avses med 
dataskyddsförordningen, avser på ett tydligt sätt att stärka medborgarens 
ställning gentemot myndigheter och företag, speciellt i förhållande till den 
enskildes personuppgifter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess 
utskott från och med 25 maj 2018. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om hur Ljusnarsberg 
hanterar frågan vilken lämnas obesvarad. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om kostnaden för 2018 vilket delvis besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess 
utskott från och med 25 maj 2018. 
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§ 40 

Taxa för tillsyn av elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, dnr KS 18/00088 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 58 
 
Ärendet 
Enligt  26 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utövar 
kommunen tillsyn över gentemot den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning med den typen av produkter. 
 
Kommunfullmäktige i Hällefors har att 2018-04-24 besluta om att 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska ansvara för tillsynen avseende 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dagens beslut är avhängigt 
av att kommunfullmäktige beslutar detta. 
 

Ekonomi 
Tillsynsavgiften föreslås att vara 1500 kronor per år, vilket också 
överensstämmer med avgiften för tillsyn enligt tobakslagen. 
 
Folkhälsa 
Tillsyn och reglering av hälsofarliga produkter som elektroniska cigaretter 
är viktig ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig 
tillsynsavgift på 1500 kronor. 
 
Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
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Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig 
tillsynsavgift på 1500 kronor. 
 
Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. 
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§ 41 

Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas en balanslista ut. 
Några redaktionella ändringar har gjorts men i sak motsvarar det den 
balanslista som delades ut på förra utskottet 2018-03-13. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar nuläget i verkställigheten på ett 
antal av de ärenden som finns upptagna på balanslistan. 
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Christina Johannson (M), Annalena 
Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om Lake Resort vilket 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur och vilket uppdrag förvaltningen har 
fått i ärendet om spontanidrott vilket besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist och Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.  
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§ 42 

Webbanalys av extern webbplats www.hellefors.se, dnr 
KS 18/00106 
 
Informationsunderlag 
Data från Google Analytics. 
 
Ärendet 
I syfte att utveckla kommunens externa webbplats används Google Analytics. 
Tjänsten är ett verktyg för webbanalys och registrerar bland annat hur många 
besökare vi har varje dag och vilka webbsidor besökarna surfar till. 
Informationen sparas och presenteras som statistik. I rapporten visas en liten 
bråkdel av vad som kan analyseras på webbplatsen. 
 

Ekonomi 
Google Analytics är ett gratisverktyg. Troligen innebär en väl fungerade 
hemsida en högre grad av självservice, vilket inverkar positivt på 
kommunförvaltningens arbetsbelastning om ekonomi. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
---- 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
 
 
  

http://www.hellefors.se/
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§ 43 

Information kring trafikanalys, hastighetsbegräsningar 
m.m., dnr KS 18/00058 
 
Vid föregående möte, 2018-03-13, önskade allmänna utskottet mer 
information kring hur hastighetssänkningar i centrum skulle kunna 
genomföras och utifrån det är samhällsstrateg Mikael Pulkkinen inbjuden. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kring trafikanalys, alternativ till en trafikanalys och 
trafikrelaterade frågor mer generellt bl.a. utifrån en dialog han haft inför mötet 
med trafikingenjör Håkan Blaxmo. Kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson ställer fråga om vägen från sporthallen till centrum vilket 
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ett enigt utskott beslutar att väcka ett initiativ på temat, se § 44. 
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§ 44 

Utskottsinitiativ – komplettering av trafikanalys, dnr KS 
18/00119 
 
Utifrån diskussioner på förregående informationspunkt kring trafikanalys, 
hastighetsbegränsningar m.m. beslutar utskottet att gå vidare till 
kommunstyrelsen med ett ärende i frågan. 
 
Annalena Järnberg (S) yrkar att det till uppdraget om trafikanalys förtydligas 
att de delar som lyfts i centrumutredningen kopplat till trafik även beaktas 
samt att en återrapport ska ske innan årsskiftet.  
 
Ordförande Christina Johansson ställer (M) bifall mot avslag på Annalena 
Järnbergs (S) yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Det till uppdraget om trafikanalys förtydligas att de delar som lyfts i 
centrumutredningen kopplat till trafik även beaktas. 
 
En återrapport ska ske innan årsskiftet. 
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