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Datum

2018-10-23
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunledningskontoret, Pyramiden, kl. 13.00-16.35

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande
Ulrika Jonsson (M), under beredningstid kl
13-15.

Övriga närvarande

Torbjörn Ström, revisor del av mötet
Kommunchef Tommy Henningsson
Näringslivsstrateg Gabriela Kloth, del av
mötet
Ekonomichef Jessica Jansson, del av
mötet
Kanslichef Mathias Brandt
HR-chef Ann Karlsson, del av mötet
Nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist, del av mötet

Justerare

Vivianne Pettersson (M) och Lars-Göran Zetterlund (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret fredag 26/10 2018 kl. 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Annalena Järnberg
Justerare
Vivianne Pettersson (M)

Lars-Göran Zetterlund (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-19
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Beslutande
Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Torbjörn Saxin
Thomas Lönn
Maria Jansson Andersson
Christina Johansson
Per Karlsson
Johan Stolpen
Ritha Sörling
Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
S
S
GL
M
M
V
V
SD
C

Kjell Valegren (GL)
Vivianne Pettersson (M)

Katja Ollila (V)

Utdragsbestyrkande
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Ärenden under beredningstid
Näringslivsstrateg Gabriela Kloth redovisar kring Svensk Näringslivs ranking
av kommunernas företagsklimat och Företagarnas rapport om lönsamheten i
kommunernas företag. Konstateras att kommunens resultat i båda
mätningarna är goda och har gått starkt framåt de senaste åren.
Gabriela Kloth redogör också för skillnaden mellan Svenskt Näringslivs
undersökning och SKL:s mätning kring nöjd kund-index, NKI. Ordförande
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson utvecklar.
I dagsläget finns ca 200 aktiebolag i Hällefors kommun och därutöver många
enskilda verksamheter. Noterbart är att kommunen ligger lågt i fråga om
antalet nystartade företag vilket kan utgöra ett bekymmer.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande entreprenörskap i skolan
vilken besvaras av Katja Ollila (V) och kommunchef Tommy Henningsson.
Kjell Valegren (GL) ställer fråga gällande vilken typ av frågor som typiskt
sett kommer till näringslivsstrateg vilken besvaras av Gabriela Kloth.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kommunens näringslivsstrategi vilken
besvaras av näringslivsstrateg Gabriela Kloth.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
--Utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson och Hr-chef Ann Karlsson
informerar kring planer på att erbjuda sommarbonus för anställda inom
omsorgen som väljer att arbeta under semesterperioden. Kommunchef
Tommy Henningsson redogör kort för bakgrunden.
Ann-Louise Eriksson redogör för hur sommarbemanningen inom
omsorgsverksamheten ser ut och vilka olika krav som ställs. Sommarbonusen
för den befintliga ordinarie personalen ska ses som en del i att underlätta
bemanningssituationen under de mest attraktiva semesterveckorna.
Katja Ollila (V) ställer fråga om personalens synpunkter vilken besvaras av
utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson. Svaret föranleder följdfråga om
schemaläggning vilken också besvaras av Ann-Louise Eriksson.
Torbjörn Saxin (S) ställer fråga gällande heltidsresan vilken besvaras av AnnLouise Eriksson.

Justerandes sign
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Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande helhetsperspektivet i förslaget
vilket delvis besvaras av Ann-Louise Eriksson och kommunchef Tommy
Henningsson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande andra kommuners agerande
och eventuella erfarenheter som finns att hämta från detta vilken besvaras av
Ann-Louise Eriksson.
Katja Ollila (V) ställer fråga gällande bonussystemets relevans
överhuvudtaget vilken delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande semesterplaneringen idag vilken
besvaras av Ann-Louise Eriksson och Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) menar att ett ärende bör läggas till
dagordningen.
--Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist gör en kort avstämning
gällande digitala nämndhandlingar som används för första gången vid dagens
sammanträde.
Torbjörn Saxin (S) och Margeurite Wase (C) ställer frågor som besvaras av
Malin Bergkvist och kanslichef Mathias Brandt.
--Kommunchef Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson
informerar kring kommunstyrelsens ekonomiska ställning. I dagsläget ett
underskott om 7,7 mkr. Underskottet kan huvudsakligen härledas till
äldreomsorgen. Kommunchef Tommy Henningsson beskriver underskottet
som skenande och främst beroende på volymökning inom äldreomsorgen. I
dagsläget utreds om det är så att kommunens verksamheter överlevererar
gällande exempelvis i biståndsbedömning eller utförande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) betonar att såväl förvaltningens som
politikens processer måste utvecklas för att ge kommunstyrelsen som
ekonomiskt ansvarig nämnd bättre och tydligare signaler när underskott
uppstår. Ordförande betonar också att verksamheterna måste signalera behov
om tilläggsbudgetering i det fall att underskott uppstår.
Ekonomichef Jessica Jansson konstaterar att det finns goda rutiner inom
förvaltningen men att dessa inte har efterlevts.

Justerandes sign
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upplevda oklarheter i
utskottens ansvar och agerande vilken besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande beslut som fattas i
myndighetsnämnden men som påverkar kommunstyrelsens ekonomi vilken
besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy
Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande anvisningar från
storstadsområden till bostäder i glesbygd vilken besvaras av kommunchef
Tommy Henningsson.
Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka.

Justerandes sign
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§ 206

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign
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§ 207

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett ärende gällande
utredningsuppdrag avseende sommarbonus ska läggas till dagordningen. Med
detta tillägg godkänns dagordningen.

Justerandes sign
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§ 208

Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2018-0831, dnr KS 18/00236
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2018
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2018, daterad 2018-08-31
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto 2018, daterad 2018-08-31
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens
delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2018. Ekonomiberedningen
kan konstatera att alla partier utom Vänsterpartiet varit representerade/
delaktiga under ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels
att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat
kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att
delårsrapporten ska beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.
Under beredningen förs diskussioner om tidigare beslutade uppdraget till
kommunförvaltningen gällande att presentera en analys utifrån fakta, en
strategi och ett förslag på åtgärdsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare
samt matcha framtida behov av arbetskraft. Det handlar om heltidsmått,
bemanning samt kompetensförsörjning. Förvaltningen har hittills redovisat
den s k heltidsresan som idag har resulterat i att 33 anställda inom
äldreomsorgen sammantaget har erhållit 5,28 ökad sysselsättningsgrad, vilket
motsvarar 2,6 miljoner kronor på årsbasis. Övriga delar i uppdraget kvarstår
att presenteras för kommunstyrelsen.
Under beredningen påminner ekonomiberedningen om tidigare beslutade
uppdraget till kommunförvaltningen gällande vilka möjligheter det finns för
kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan
utifrån att kommunen numera valt att inte representera i stiftelsens styrelse.
Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunen ska driva processen i
ÖV-gruppen att ändra Bergslagens Räddningstjänst förbundsordning utifrån
tidigare utredning om förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun fick information om
2014-03-10.
Under beredningen av delårsrapporten framkommer ett antal förslag på
uppdrag som ekonomiberedningen föreslår ska genomföras av
kommunförvaltningen.
•
Justerandes sign

Beredningen ser gärna att kommunförvaltningen utvecklar
personalredovisningen som finns i delårsrapport och årsredovisning
Utdragsbestyrkande
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till ett årligt personalbokslut. Utifrån att kommunen största kostnader
är personalkostnader ser beredningen det viktigt att få mer fakta och
analys omkring personalområdet. Bland annat vill beredningen se
redovisning hur beslutade friskvårdsbidraget utnyttjas, då det är en
politisk satsning. Personalbokslutet ska ha samma tidplan som
årsredovisningen och föreslås beredas av ekonomiberedningen under
ett eget beredningstillfälle med HR-chef som föredragande.

Justerandes sign

•

Beredningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att
sammanställa en analys av ungdomsarbetslöshetens utveckling, utifrån
att belysa varför den har minskat. Dessutom föreslår beredningen att
förvaltningen presenterar en redogörelse för hur kommunens
rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande
personalbehov. Politiska satsningar har gjorts för att öka möjligheten
till utbildning för vuxna som en del att möta personalbehovet men
även att göra nyanlända anställningsbara och frågan är hur satsningen
har fallit ut inom kommunens samtliga verksamheter.

•

Kommunen har tidigare fattat beslut om att vara med och delfinansiera
statliga satsningen på infrastrukturen enligt Citybaneavtalet med 2,7
miljoner kronor. Anledningen till kommunsamverkan i hela länet var
att alla kommuners medborgare ska få så kort restid som möjligt till
Stockholm, vilket förutsätter en samordning i tidtabeller för buss och
tåg. Beredningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att
redogöra vad denna satsning har gett kommunen och vad som nu
händer när finanseringen är klar i och med år 2017.

•

Beredningen ser gärna att investeringsprocessen vad gäller förbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen styrs upp då beredningen är mån om att
förbundet genomför de investeringar som de fått medel för.
Beredningen föreslår att kommunförvaltningen ber att få en
uppföljning på hur förbundets process ser ut från projektering till
genomförande.

•

Utifrån att kommunstyrelsen är beroende av att få tydliga och tidiga
signaler på att kommunförvaltningen inte kan inrymma sin verksamhet
inom beslutade budgetramar föreslår beredningen att förvaltningen
redovisar hur beslutade rutiner efterföljs vad gäller ekonomiska
avvikelser. Beredningen anser att en överträdelse av beslutad
budgetram utan redovisning med eller utan förslag på åtgärder eller
begäran av tilläggsbudgeten eller omdisponering är att betraktas som
överträdelse av delegationsordningen. Som tjänsteman har man enbart
rätt att verkställa åtgärder inom beslutad budgetram.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har målsättningar
som är mätbara men att det inte går att fastställa alla måluppfyllelse vad
gäller de verksamhetsmässiga resultatmålen då de flesta indikatorer mäts
efter årets slut. Kommunens finansiella målsättningar beräknas uppnås vad
gäller, självfinansiering av investeringar, investeringsandel,
amorteringsandel, bortförsäkring av pensionsskuld samt finansnettoandel.
Däremot uppnås inte resultatandel, nettokostnadsandel och soliditet.
Resultatet t o m augusti år 2018 uppvisar ett underskott på 1,3 miljoner
kronor. Helårsprognosen för verksamhetsåret 2018 visar på ett positivt
resultat på 3,9 miljoner kronor, vilket är 11,5 miljoner kronor sämre än det
budgeterade överskottet med 15,4 miljoner kronor. Resultatprognosen vad
gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt
6,7 miljoner kronor, och avser kommunstyrelsen. Skatter och generella
statsbidrag beräknas bli 5,2 miljoner kronor sämre än budgeterat.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras
med de realisationsposter som uppstått under året. Hällefors kommuns
helårsprognos för 2018 visar på ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor
och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav beräknar
kommunen få ett justerat positivt resultat på 5,2 miljoner kronor.
Årets nettoinvesteringar prognostiseras till 36,7 miljoner kronor, vilket är
0,1 miljoner högre än budgeterat. Exkluderas avskrivningarna och
pensionsskuldsförändringen från årets resultat beräknas kommunen ha
18,5 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella
statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. Det innebär att
2018 års investeringar beräknas finansieras med 50,4 procent av årets egna
medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med
medel som fanns vid ingången av år 2018.
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 88,4 miljoner kronor vid utfall
31 augusti 2018. Av den långfristiga skulden avser 78,6 miljoner kronor
lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 9,0 miljoner kronor av dessa lån
bedöms som kortfristiga skulder. 14,1 miljoner kronor består av skuld till
VA- och avfallskunder och 4,7 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens
Räddningstjänst.
De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 217,3 miljoner kronor
vid utfall 31 augusti 2018, vilket är en minskning med 1,8 miljoner kronor i
förhållande till 31 december 2017.

Justerandes sign
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Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,3 miljoner kronor
vid utfall 31 augusti 2018, vilket motsvarar utnyttjandet föregående år.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2018 godkänns.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera ett personalbokslut för
Hällefors kommun för verksamhetsåret 2018 i samband med
årsredovisningen.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att sammanställa en analys av
ungdomsarbetslöshetens utveckling.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en redogörelse för hur
kommunens rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och
kommande personalbehov.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att redogöra vad statliga satsningen på
infrastrukturen har gett Hällefors kommun utifrån Citybaneavalet.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att be om en uppföljning på hur
förbundet Samhällsbyggnad Bergslagens investeringsprocess ser ut från
projektering till genomförande.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur beslutade rutiner
efterföljs vad gäller ekonomiska avvikelser.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör kommunchef
Tommy Henningsson kortfattat.
Justerandes sign
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Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att sista beslutspunkten ska vara prioriterad.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att näst sista beslutspunkten ska prioriteras.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
ekonomiberedningens förslag med de båda tilläggsyrkandena vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2018 godkänns.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera ett personalbokslut för
Hällefors kommun för verksamhetsåret 2018 i samband med årsredovisningen.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att sammanställa en analys av
ungdomsarbetslöshetens utveckling.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en redogörelse för hur
kommunens rekryteringsprocesser ser ut för att klara nuvarande och kommande
personalbehov.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att redogöra vad statliga satsningen på
infrastrukturen har gett Hällefors kommun utifrån Citybaneavalet.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att be om en uppföljning på hur förbundet
Samhällsbyggnad Bergslagens investeringsprocess ser ut från projektering till
genomförande.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur beslutade rutiner efterföljs
vad gäller ekonomiska avvikelser.
De båda sista beslutspunkterna ska vara prioriterade.

Exp till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 209

Utdebitering 2019, dnr KS 18/00223
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 84
Kommunallagen kapitel 8 § 6 samt § 9
Ärendet
Under år 2014 lades budgetarbetet i Hällefors kommun om på ett sådant sätt
att budgeten för kommande år tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i
juni. Utifrån att det är ett valår är strategiska planen som är antagen i juni
månad preliminär och slutgiltig plan kommer att antas under slutet av år 2018.
Dock måste beslut om skattesatsen för kommande år antas av
kommunfullmäktige i november månad enligt kommunallagen.
Kommunförvaltningens förslag är att 2019 års kommunalskatt ska vara
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor. Preliminära strategiska planen som
är antagen bygger på oförändrad skattesats.
Ekonomi

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2019-2023 för ytterligare information.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2019-2023 för ytterligare information.
Miljö

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2019-2023 för ytterligare information.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2019-2023 för ytterligare information.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Skattesats för 2019 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om ärendets behandling
Justerandes sign
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tidigare år, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Skattesats för 2019 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Skattesats för 2019 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

Exp till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 210

Yttrande nyupplåning Hällefors Bostads AB, dnr KS
18/00224
Beslutsunderlag
Ansökan om beslut för nyupplåning inom befintligt borgensåtagande,
inkommet 2018-09-14
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 21
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10 § 323
Ärendet
Kommunförvaltningen har erhållit en begäran från Hällefors Bostads AB
gällande nyupplåning med kommunal borgen.
Ekonomi

Bolaget har idag ett borgensutrymme på 150 miljoner kronor enligt beslut
av kommunfullmäktige 2013-12-10. Totalt har bolaget idag en upplåning
på 130 miljoner kronor och begäran innebär ett behov av att nyupplåna
ytterligare 10 miljoner kronor inom ramen för borgensbeslutet. Enligt
antaget ägardirektiv ska bolaget inhämta ett yttrande av kommunen vid
nyupplåning med kommunal borgen.
Anledningen till nyupplåningen är att bolaget har beslutat om en
investering i ombyggnad av före detta verksamhetslokaler på Klockarvägen
18 och 20 till nya bostäder. Ombyggnaden kommer att skapa 10 nya stora
lägenheter. I samband med ombyggnationen kommer det utföras en rad
energibesparingsåtgärder, så som nya fönster, tilläggsisolering av bjälklag
och fasader samt montage av solceller på taket. Om möjligt ska grönt lån
upptas hos låneinstitutet Kommuninvest samt statligt stöd ansökas.
Förvaltningen föreslår att bolaget begäran om att få utnyttja ytterligare
10 miljoner inom ramen för kommunfullmäktiges borgensbeslut godkänns.
Motiveringen är att lokalerna idag står outhyrda och en ombyggnation
innebär att lokalerna återställs till lägenheter som kan hyras ut.
Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Hällefors Bostads AB begäran om nyupplåning med 10 miljoner
kronor inom befintligt borgensåtagande godkänns.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Vivianne
Pettersson (M) att hon ej deltar i beslut.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om borgensåtagandet för
kommunen avser faktiskt lånat belopp eller det totala borgensutrymmet, vilket
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidigare tänkta utslussningslägenheter,
vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om beslutsinstans i detta
ärende vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors Bostads AB begäran om nyupplåning med 10 miljoner kronor inom
befintligt borgensåtagande godkänns.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors Bostads AB begäran om nyupplåning med 10 miljoner kronor inom
befintligt borgensåtagande godkänns.

Exp till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 211

Drift- och investeringsbidrag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019, dnr KS
18/00101
Beslutsunderlag
Direktionens sammanträdesprotokoll 2018-03-29 § 49 och § 50
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 84
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 213
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2019 från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser
Ärendet
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till
förbundet. Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar.
Ekonomi

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 om preliminära budgetramar
för verksamhetsåret 2019 avseende drift och investeringar.
Kommunstyrelsen fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på
sammanträdet den 27 november 2018 utifrån kommunförvaltningens
förslag. Förbundets driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens
fastställda budgetram.
Drift
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2019 föreslår kommunförvaltningen att totala driftbidraget inte utökas utan att förbundet erhåller
2018 års driftnivå utifrån beslut av kommunfullmäktige 2017-12-19.
Förvaltningen och ekonomiberedningen har erhållit vilka konsekvenser det
innebär för förbundet utan ekonomisk kompensation för kostnadsökningar.
Det innebär att den tekniska verksamheten föreslås erhålla 9 409 tkr i
driftbidrag för verksamhetsåret 2019, vilket motsvarar 2018 års driftbidrag.
Enligt fullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för naturvården
hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget, vilket gör att den
budgeten är undantaget i detta ärende. Förbundet får inkommamed en
särskild begäran enligt fullmäktiges beslut.
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 514 tkr för verksamhetsåret
2018 inklusive hemstädning och fönsterputs. Förvaltningens förslag är att
kostnaderna för lokalvården inte kompenseras för kostnadsökningar men
att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en utökning med
333 tkr till sammanlagt 5 612 tkr exklusive hemstädning och fönsterputs.
Det innebär ett totalt driftbidrag för lokalvården med 6 847 tkr för år 2019.
Justerandes sign
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Investering
Preliminärt budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela
ansvarsområde uppgår till 22 000 tkr för år 2019. Förvaltningens förslag är
att förbundet föreslås erhålla 7 500 tkr i investeringsmedel för
skattefinansierade verksamheten samt 11 500 tkr avseende den
taxefinansierade verksamheten.
Förvaltningen kan redan nu konstatera att kommunstyrelsen kommer att
behöva begära tilläggsbudgetering för att finansiera delar inom den
taxefinansierade verksamheten under år 2019 och beror på att förbundet
föreslår att bygga en överföringsledning från Sikfors camping till Hällefors
på en utgiftsvolym på 5 miljoner kronor, utifrån att ett förläggande finns.
Om investeringen inte genomförs måste ett nytt minireningsverk anläggas.
Därmed föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska begära
tilläggsbudgetering på 5 miljoner kronor för VA-verksamheten. För att
finansiera tilläggsbudgeteringen krävs att kommunen får nyupplåna
maximalt 5 miljoner kronor där de ökade räntekostnader som uppstår
kommer att finansieras genom taxekollektivet.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets budget för verksamhetsåret 2019.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets
budget för verksamhetsåret 2019.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till
förbundets budget för verksamhetsåret 2019.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår
2019 uppgår till 9 409 tkr för den tekniska verksamheten.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår
2019 uppgår till 6 847 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning
och fönsterputs.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för
verksamhetsår 2019 blir 7 500 tkr avseende skattefinansierad verksamhet
samt 11 500 tkr för taxefinansierad verksamhet, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om nyupplåning med
5 miljoner kronor.
Utdragsbestyrkande
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-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 miljoner kronor avseende
VA-investeringar för år 2019 och finansieras genom nyupplåning under år
2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om rimlig avvägning i
antalet investeringar, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson
tillför i ärendet och svar leder till yttrande från ordförande Christina
Johansson (M) och Johan Stolpen (V).
Johan Stolpen (V) frågar om kommunförvaltningen har fört en dialog med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när föreslagna investeringsprojekt
prioriterats bort, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och
kommunchef Tommy Henningsson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om det förts en diskussion med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kring de konsekvenser förbundet har
presenterats utifrån att driftbidraget inte uppräknas, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om konsekvenser för snöröjning,
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen. Även ordförande Christina Johansson (M) samt Annalena
Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka och kommunchef Tommy Henningsson
tillför.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor om uppdatering av
funktionsbeskrivningar, vilket delvis besvaras av Johan Stolpen (V) och
kommunchef Tommy Henningsson. Det leder till en bredare diskussion om
transparens, ansvarsfördelning och fonder där såväl ordförande Christina
Johansson (M), Johan Stolpen (V) som Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig
utan att yrka och kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef Jessica
Jansson och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen tillför i ärendet.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om asfaltering av vägar trots att
vattenledningar inte är utbytta, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kostnad för en kilometers asfaltering,
vilket delvis besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och Vivianne
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-10-23

Pettersson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019
uppgår till 9 409 tkr för den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019
uppgår till 6 847 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och
fönsterputs.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår
2019 blir 7 500 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 11 500 tkr för
taxefinansierad verksamhet, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om nyupplåning med 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 miljoner kronor avseende VAinvesteringar för år 2019 och finansieras genom nyupplåning under år 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S)
att projekteringen av grönstråk Schillingvägen inte ska inledas utan att
samordning med centrumutvecklingsarbetet skett.
Johan Stolpen (V) ansluter till Allan Myrtenkvists (S) yrkande.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställe fråga gällande tilläggsbudgetering till
förbundet vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande samhällsbyggnadsförbundets
önskemål gällande budget vilken lämnas obesvarad. En följdfråga gällande
kontakter med förbundet besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019
uppgår till 9 409 tkr för den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019
Justerandes sign
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uppgår till 6 847 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och
fönsterputs.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår
2019 blir 7 500 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 11 500 tkr för
taxefinansierad verksamhet, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om nyupplåning med 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 miljoner kronor avseende VAinvesteringar för år 2019 och finansieras genom nyupplåning under år 2019.
Projekteringen av grönstråk Schillingvägen ska inte inledas utan att
samordning med centrumutvecklingsarbetet skett.

Exp till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet

Justerandes sign
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§ 212

Sammanträdesdatum 2019, dnr KS 18/00222
Beslutsunderlag
Ärendet
Inför verksamhetsåret 2019 har ett antal förutsättningar för kommunens
politiska sammanträden förändrats. Kommunfullmäktige har beslutat dels att
kommunstyrelsen ska ha två utskott jämfört med tidigare tre, dels att
kommunstyrelsen ska ha ett formaliserat presidium som svarar för bland annat
kallelse till sammanträden. För kommunstyrelsen kommer också handlingar
att levereras digitalt istället för fysiskt.
Därtill har lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer
förändrats, vilket innebär att främst höstens sammanträdesschema måste
läggas om ganska betydligt i förhållande till föregående år.
Varken utskottsordföranden eller presidium till kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige har ännu inte valts, vilket innebär att förvaltningen inte
har avstämt föreliggande förslag med dessa organ.
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum,
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå de
utskott som tillträder 1 januari att anta föreslagna datum.
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse –
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess.
Då stora delar av förslaget baseras på den lagstiftning som styr kommunens
ekonomiprocesser, har detta varit styrande. I möjligaste mån har
kommunförvaltningen försökt att samordna sammanträdena med regionens
sammanträden, men vissa krockar är oundvikliga.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott sammanträder
med början klockan 9.00, att kommunstyrelsen sammanträder med början
klockan 13.15, samt att kommunfullmäktige sammanträder med början
klockan 13.00.
Ekonomi

Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i
förhållande till föregående år.
Folkhälsa
Justerandes sign
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Sammanträdesdatumen som sådana bedöms inte påverka några
miljöaspekter medan en förändring av distributionen av handlingar till
kommunstyrelsen innebär en minskning av pappersförbrukning och
transporter.
Medborgarperspektiv

Både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna
för allmänheten. Kommunförvaltningen bedömer att datumen spelar
mindre roll för medborgarnas möjligheter att närvara och ta del av de
politiska överläggningarna.
Förvaltningens förslag till beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens ledningsutskott, början kl
9.00
Tisdag 8 januari, tisdag 5 februari, tisdag 12 mars, tisdag 2 maj, tisdag 28 maj,
tisdag 13 augusti, tisdag 17 september, tisdag 29 oktober, tisdag 26 november
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens verksamhetsutskott, början
kl 9.00
Onsdag 9 januari, onsdag 6 februari, onsdag 13 mars, onsdag 3 maj, onsdag
29 maj, onsdag 14 augusti, onsdag 18 september, onsdag 30 oktober, onsdag
27 november
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15
Tisdag 29 januari, tisdag 26 februari, tisdag 2 april, tisdag 21 maj, tisdag 18
juni, tisdag 27 augusti, tisdag 8 oktober, tisdag 19 november, tisdag 17
december.
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00
Tisdag 12 februari, tisdag 23 april, tisdag 11 juni, tisdag 17 september, tisdag
29 oktober, tisdag 10 december
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet poängterar kanslichef
Mathias Brandt att respektive organ fattar beslut om sina egna
sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens uppdrag är att besluta de egna
datumen samt att lämna ett förslag till kommunfullmäktige om
sammanträdesdatum.

Justerandes sign
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Allan Myrtenkvist (S) yrkar att ledningsutskottet ska kallas allmänna utskottet
samt att verksamhetsutskottet ska kallas välfärdsutskottet.
Johan Stolpen (V) ansluter till Allan Myrtenkvists (S) yrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att sammanträdet 21 maj flyttas till
22 maj. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag
med Allan Myrtenkvists (S) och Annalena Järnbergs (S) ändringsyrkanden
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens utskott ska kallas allmänna utskottet respektive
välfärdsutskottet.
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15
Tisdag 29 januari, tisdag 26 februari, tisdag 2 april, onsdag 22 maj, tisdag 18
juni, tisdag 27 augusti, tisdag 8 oktober, tisdag 19 november, tisdag 17
december.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00
Tisdag 12 februari, tisdag 23 april, tisdag 11 juni, tisdag 17 september, tisdag
29 oktober, tisdag 10 december

Exp till
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 213

Tidplan ekonomiprocessen 2019, dnr KS 18/00225
Beslutsunderlag
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Tidplan 2019 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2018-09-17.
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2019. Tidplanen
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för
verksamhetsåret 2019 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslåsförläggas under tre heldagar där
syftet är att ha fokus på framtiden d v s verksamhetsåret 2020 och framåt, där
faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från kommunens
nyckeltalssammanställning med basåret 2017.
Från och med verksamhetsåret 2019 har kommunen en ny lagstiftning att
hantera vad gäller delårsrapporten. Enligt kommunallagens 11 kapitel § 16
ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13
kapitel 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Dessutom ska styrelsen inom två månader efter utgången av den period av
räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till
fullmäktige och revisorer (Lag (2018:600)). Det innebär att tidplanen för
delårsrapporten måste tidigareläggas och förvaltningen förslår att
delårsrapporten antas av kommunfullmäktige under oktober månad.
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.
Ekonomi

Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom
kommunstyrelsens budgetram.
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.
Justerandes sign
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Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2019 antas.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet frågar ordförande Christina
Johansson (M) fråga om förändringar i förslaget jämfört med tidigare år,
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om heldagar kontra
halvdagar för budgetdialoger vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat i ärendet.
Ekonomichef Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist informerar kring sammanträdesdatum för 2019.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om hänsyn till regionens
sammanträdestider och möten på andra dagar, vilket delvis besvaras av
ordförande Christina Johansson (M) och nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2019 antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att 21 maj ändras till 22 maj för att överensstämma med
kommunstyrelsens beslutade datum vilket bifalls.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2019 antas med förändring av
datumet 21 maj till 22 maj.
Justerandes sign
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Exp till
Kommunfullmäktige
Jessica Jansson
Efter ärendets avslut utgår revisor Torbjörn Ström, klockan 15.50.

Justerandes sign
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§ 214

Utredningsuppdrag om skogsförvaltning, dnr KS
18/00219
Beslutsunderlag
Förbundsordningen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande
fr.o.m. 2017-01-01
Ärendet
Kommunförvaltningen föreslår att Hällefors kommuns skogsförvaltning
utreds. Det är idag Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som sköter
förvaltningen av skogen. Det innebär att Hällefors kommun i dagsläget inte
har styrmöjlighet hur och vilken skog som avverkas. Detta kan få
konsekvenser för etableringsmöjligheter samt möjligheten till att skifta
fastigheter med annan privat fastighetsägare.
Förvaltningen av skogen bör även utredas utifrån att skötsel av den tätortsnära
skogen och ekonomin kring densamma ej är klargjord. Om en
organisationsförändring, där kommunförvaltningen tar tillbaka ansvaret för
frågan, ska ske måste en förändring i förbundsordningen genomföras.
Ekonomi

Skogsförvaltningen har till dags datum inte genererat några större överskott
och det finns i dagsläget inget skogskonto för Hällefors kommun. Hällefors
kommun har idag inte heller något mandat hur ett eventuellt överskott av
pengar ska hanteras då förbundet styr över de medlen.
Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign

-

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av
Hällefors kommuns skogsförvaltning.

-

Utredningen ska vara klar och avrapporterad till kommunstyrelsen senast
2019-03-30.
Utdragsbestyrkande
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--Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist om förändringen i den nya versionen
av ärendet.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om skogskonto för Hällefors
kommun, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor kring skogsbruksplan, vilket besvaras
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om hur mycket skog kommunen har
utöver naturreservat, vilket delvis besvaras av Mikael Pulkkinen.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om kommunen inte fått del av
avkastningen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om vem som förvaltar skogen idag,
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om de andra kommuner har skogskonton,
vilket delvis besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef
Tommy Henningsson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om publicering av skogsbruksplanen, vilket
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johansson (M) och
Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av
Hällefors kommuns skogsförvaltning.
Utredningen ska vara klar och avrapporterad till kommunstyrelsen senast
2019-03-30.
--Justerandes sign
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av
Hällefors kommuns skogsförvaltning.
Utredningen ska vara klar och avrapporterad till kommunstyrelsen senast
2019-03-30.

Exp till
Tommy Henningsson
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign
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§ 215

Återtagande av kommunala naturbadplatser, dnr KS
18/00218
Beslutsunderlag
Förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande fr.o.m.
2017-01-01.
Kommunstyrelsens beslut 2010-11-30 § 279
Ärendet
Kommunförvaltningen föreslår ett återtagande av ansvaret för de kommunala
naturbadplatserna Sången samt Grythyttans badplats från och med årsskiftet
2018/2019. Idag är det Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som har
ansvaret att sköta kommunens kommunala badplatser. I antagen
förbundsordning finns det inte uttalat specifikt att förbundet ansvarar för
kommunens naturbadplatser, vilket gör att ett eventuellt återtagande inte
orsakar någon förändring av förbundsordningen
Hällefors kommun upprätthåller idag även service på flera naturbadplatser då
det gäller t.ex. soptunnor och vattenprover. Förvaltningen föreslår att
förvaltningen uppdras att genomföra en utredning vad gäller kategorisering av
naturbadplatser där naturbadplatserna sorteras från 1-3 efter vilken service
och utrustningsgrad de har. Detta innebär att antalet kommunala
naturbadplatser utökas till samma kostnadsvolym, men med olika servicegrad.
Ekonomi

Utifrån förbundets ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2017 kan
förvaltningen konstatera att förbundets har en sammantagen kostnad för
skötseln av kommunens två kommunala naturbadplaster på cirka 250 tkr. I
detta är även förbundets OH-kostnader inräknade.
Folkhälsa

En kategorisering av de delvis kommunalt skötta badplatserna ger en större
tillgänglighet och säkerhet för allmänheten.
Miljö

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

Dialog bör tas med de byföreningar som i kommunen sköter vissa
badplatser om ansvarsfrågan.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign
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-

Återta ansvaret av de kommunala naturbadplatserna Sången och
Grythyttans badplats från Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet
2018/2019.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att göra en kategorisering av
naturbadplatser i kommunen och avrapporterad till kommunstyrelsen
senast 2019-03-30.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kring
förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om förbundsordningen och
formuleringar som eventuellt kan beröra badplatser i den, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om juridiskt ansvar för
övriga, ej kommunala, badplatser vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Johan Stolpen (V) ställer fråga kring vad som menas med utökning till samma
kostnadsvolym, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och
ordförande Christina Johansson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Återta ansvaret av de kommunala naturbadplatserna Sången och Grythyttans
badplats från Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet 2018/2019.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att göra en kategorisering av
naturbadplatser i kommunen och avrapporterad till kommunstyrelsen senast
2019-03-30.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga om dialog med samhällsbyggnadsförbundet har förts vilken besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att första beslutssatsen ska omformuleras till ett
utredningsuppdrag till förvaltningen.
Justerandes sign
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Johan Stolpen (V) ansluter till Allan Myrtenkvists (S) yrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först allmänna utskottets förslag
mot Allan Myrtenkvists (S) yrkande på punkt ett och finner att yrkandet
vinner bifall.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag på andra beslutssatsen vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för att
kommunstyrelsen övertar ansvaret för de kommunala naturbadplatserna
Sången och Grythyttan från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att göra en kategorisering av
naturbadplatser i kommunen och avrapporterad till kommunstyrelsen senast
2019-03-30.

Exp till
Tommy Henningsson
Mikael Pulkkinen

Justerandes sign
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§ 216

Gyltbo 1:1 förfrågan om försäljning, dnr KS 18/00190
Beslutsunderlag
Förfrågan på markköp inkommen 2018-08-01
Ärendet
Till kommunförvaltningen har förfrågan från två fastighetsägare inkommit
angående möjligheten att få köpa mark i Hällefors. Det gäller del av fastighet
Gyltbo 1:1 och då en yta som tidigare har varit parkering. Ytorna står idag i
ovårdat skick och de ligger inte i Hällefors kommuns intresse att använda.
Totalt rör det sig om ca 1100 kvadratmeter.
De fastighetsägare som inkommit med förfrågan har mark som angränsar till
den aktuella tomten, vilket gör att förvaltningen bedömer att den aktuella ytan
kan säljas direkt till intressenterna.
Ekonomi

Med tanke på tomtytans skick bör köpeskillingen täcka
avstyckningskostnad samt kommunala administrativa kostnader.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö
Kommunförvaltningen bedömer att den yttre miljön kan påverkas positivt av att
marken kommer till användning, istället för att tidigare parkeringar fortsätter att
förfalla.
Medborgarperspektiv

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

Ärendet tas upp i den kommuncentrala samverkansgruppen innan
kommunstyrelsens beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att sälja delar av fastigheten Gyltbo
1:1 till de två markägare som har tomt i anslutning till aktuell yta.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Justerandes sign
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Johansson (M) fråga om vilken mark som avses, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om det kommer genomförs
en regelrätt fastighetsreglering, så att den mark kommunen säljer införlivas
som en del i köparens fastighet, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om regleringen bekostas av
köparen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att sälja delar av fastigheten Gyltbo 1:1
till de två markägare som har tomt i anslutning till aktuell yta.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Allan
Myrtenkvist (S) att eventuella servitut ska undersökas innan försäljning.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen får i uppdrag att sälja delar av fastigheten Gyltbo 1:1
till de två markägare som har tomt i anslutning till aktuell yta.
Eventuella servitut ska undersökas innan försäljning.

Exp till
Kommunfullmäktige
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§ 217

Familjesamverkansteam i Norra Örebro län, dnr KS
17/00046
Beslutsunderlag
Rapport: Familjesamverkansteam norr 2018-08-22
Ärendet
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka.
Samverkan sker och fungerar många gånger väl, men det finns dock en andel
ärenden där föräldrarna, barn och unga har behov av många insatser parallellt
och där samverkan är svårare att få till. Dessa föräldrar/barn/unga har ofta
många olika kontakter. Om samverkan inte fungerar riskerar barn, unga och
familjer hamna i kläm. Människor lämnas att själva ansvara för samordning
mellan en rad olika aktörer/vårdgivare, ett ansvar som inte alla orkar ta.
Konsekvenser av bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk för än
svårare problematik och behov av långvariga insatser som i sin tur medför
ökade kostnader och ett ökat lidande för de berörda. En samverkans
organisation där helhetssyn och ett systemiskt synsätt är vägledande skulle
minska dessa konsekvenser.
I Örebro kommun finns sedan 2008 SAMBA, Centrum för samverkan.
SAMBA arbetar som neutral part för stöd till barn, unga och familjer samt
berörda aktörer i samverkan. Verksamheten är uppskattad och värdefull för de
individer som berörs av deras insatser och av de olika aktörer/vårdgivare som
får hjälp att samverka.
I norra länsdelen saknar de fyra kommunerna möjlighet att var för sig
tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. Genom
samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar.
Arbetsgruppen för psykisk hälsa i norra Örebro län i har, i linje med
intentionen i överenskommelsen om psykisk hälsa, tagit fram en modell för
ett familjesamverkansteam i norra länsdelen.
Målgruppen för familjesamverkansteamets arbete är barn och unga 0-23 år.
Verksamheten skall vända sig till barn/unga/familjer där det finns flera vårdoch stödinsatser som behöver samordnas och där samverkan inom ordinarie
verksamheter inte gett önskad effekt. Familjesamverkansteamet tar inte över
ordinarie verksamheters ansvar.
Organisatoriskt skulle teamet organiseras under elevhälsan i Lindesbergs
kommun. Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt med samverkansstöd i
sammansatta ärenden. Teamet skall även ha en hälsofrämjande och
förebyggande funktion genom konsultativ verksamhet samt genom riktade
insatser och föräldraskapsstöd i norra länsdelen. Under förutsättning att beslut
Justerandes sign
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tas kan rekrytering av vård- och stödsamordnare påbörjas så snart som möjligt
för att teamet ska kunna påbörja sitt arbete.
Länsdelsgruppen i Norra Länsdelen beslutade 2018-06-04 att anta
viljeriktning i fråga om tillskapande av Familjesamverkansteam i norra
länsdelen samt att lämna frågan vidare för beslut till berörda beslutsfattare.
Ekonomi

Förslaget innebär att Region Örebro län och de fyra kommunerna delar på
finansieringen. Fördelningsgrund mellan kommunerna och region Örebro
län är 50/50. Utgångspunkt antal kommuninvånare 2017 och 2018 års prisoch lönenivåer.
Finansiering av verksamheten sker inledningsvis genom olika statsbidrag
för ändamålet. Statsbidragen finns att söka t o m 2020. Med största
sannolikhet kommer familjesamverkansteamet att bära sig ekonomiskt
anser arbetsgruppen eftersom insatserna kommer att bespara arbete och
resurser inom samtliga verksamheter.
Arbetsgruppen föreslår att verksamheten inledningsvis till största delen
sker genom de stimulansmedel som närsjukvården i norr och kommunerna
tillhandahåller inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.
Hällefors kommun har rekvirerat stimulansmedel för år 2018 på
sammanlagt 641,0 tkr, fördelat på:
- Psykisk ohälsa
- Insatser för barn/unga psykisk ohälsa
Utifrån invånarantalet beräknas kostnader för Hällefors kommun vara cirka
260,0 tkr per år.
Folkhälsa

Att genom samverkan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom barnoch ungdomsvården främjar folkhälsan
Miljö

Att genom samverkan samordna insatserna för barn/unga och familjer
besparar många resor till olika verksamheter med specialist kompetens
inom Örebro Län.
Medborgarperspektiv

Insatser som främjar den psykiska hälsan hos barn och unga är viktigt ur ett
medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under
förutsättning att Region Örebro län också godkänner ett
Familjesamverkansteam.

-

Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel.

-

Att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid
elevhälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering
kan ske.

-

Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhetsamt ekonomimässigt som ska utgöra beslutsunderlag för verksamhetens
fortsättning.

--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren.
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om hur verksamheten ska fungera i praktiken
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om samtycke vilket besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt (S) ställer en följdfråga om uppföljning vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ett tillägg görs i första att-satsen
med ordalydelsen att regionen finansierar sin del med 50 %.
--Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag med tillägg av eget förslag, vilket bifalls.
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att:

Justerandes sign

-

Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under
förutsättning att Region Örebro län också godkänner ett
Familjesamverkansteam och delfinansierar sin del med 50%.

-

Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel.
Utdragsbestyrkande
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-

Att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid
elevhälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering
kan ske.

-

Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhetsamt ekonomimässigt som ska utgöra beslutsunderlag för verksamhetens
fortsättning.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under
förutsättning att Region Örebro län också godkänner ett
Familjesamverkansteam och delfinansierar sin del med 50%.
Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel.
Att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid
elevhälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering kan
ske.
Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhet- samt
ekonomimässigt som ska utgöra beslutsunderlag för verksamhetens
fortsättning.

Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 218

Gemensam finansiering för en långsiktig
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter,
dnr KS 18/00227
Beslutsunderlag
Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-06-27
Bilaga, Information om gemensam finansiering för en långsiktig
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-06-27
Ärendet
Förslaget omfattar en samlad gemensam finansiering av kvalitetsregister som
kommuner använder, nationella brukarundersökningar inom individ- och
familjeomsorg, funktionshinderområdet samt en nationell samordning för
gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.
Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett
gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är
lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden
som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd
till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till
ledarskapet.
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning handlar om att utveckla,
sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet
är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.
I dagsläget omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är
att hitta former för arbete med kommunerna också.
Ekonomi

Sammanlagt skulle finansiering av ett gemensamt kunskapsstöd innebära
en total kostnad för kommunerna på cirka 19,5 miljoner kronor per år.
För Hällefors kommun innebär det en årlig kostnad per invånare med
1,95 kronor och totalkostnad blir knappt 14 000 kronor per år, utifrån
invånarantalet vid årsskiftet 2017/2018.
Folkhälsa

Att underlätta samverkan genom relevanta, användbara kunskapsstöd och
sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård, kan vara en
viktig del utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Justerandes sign
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Miljö

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

Genom att vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den
samlade kunskapsstyrningen, främjas möjligheten till att uppnå en jämlik
hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att finansieringen av gemensam långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med maximalt 14 000 kronor finansieras
med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2018.

--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar att det står 2018 i förslaget till beslut
men att det borde stå 2019, vilket stöds av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag, med den redaktionella ändringen av 2018 till 2019 i beslutets att-sats,
vilket bifalls.
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta:
-

Att finansieringen av gemensam långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med maximalt 14 000 kronor finansieras
med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2019.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att finansieringen av gemensam långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med maximalt 14 000 kronor finansieras med
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 219

Utveckling av idrottsprofil mot mountainbike,
dnr, KS 16/00295
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-06-20 KS 16/00295
Ärendet
Kommunstyrelsen gav på sammanträde 2017-06-20 förvaltningen i uppdrag
-

att marknadsföra och utveckla den idrottsprofil som finns vid Pihlskolan
mot bland annat Mountainbikeprofil.
att inleda ett arbete mot certifierad idrottsutbildning med inriktning mot
mountainbike.

Förvaltningen behöver efter utredning av ärendet nya direktiv.
Gymnasieskolan har sedan tidigare möjlighet att erbjuda elever idrottsprofil
med inriktning mot mountainbike. För att kunna certifiera utbildningen på det
sätt som krävs för att komma ifråga för ett riksintag krävs omfattande
investeringar, även inom områden som vanligtvis inte är kommunalt
finansierade. Även med dessa investeringar är det inte säkert att skolan
erhåller certifiering. Dessutom är det mycket tveksamt om skolan i tillräcklig
grad kommer att få ansökningar till inriktningen.
Det normala vid ansökningar om riksintag är att certifieringsprocessen startar
mot bakgrund av en för verksamheten fungerande infrastruktur, i detta fall t
ex anläggningar, verkstäder, boenden och personal. En certifieringsprocess
vid Pihlskolan skulle inledas utan dessa tillgångar. Satsningen mot riksintag är
mot denna bakgrund just nu riskabel, främst finansiellt, men också ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv.
Gymnasieskolan har efter att ha studerat intresset hos blivande elever startat
ett samarbete med verksamheter som i dagligt tal kallas ”blåljus”. Även
militären deltar i samarbetet. Yrkesutgångar från senare utbildning kan vara
till exempel ambulanssjukvårdare, polis, brandman, väktare eller soldat, och
utvecklingspotentialen inom området är stor.
Utvecklingen motsätter inte att idrottsprofil, även innefattande mountainbike,
fortsatt finns sökbar vid skolan. Om förutsättningarna förändras kan arbete
mot certifiering startas på nytt, men just nu vill förvaltningen ge skolan
utrymme att etablera det nya intresseområdet. Eftersom antagningen av elever
också är förhållandevis hög bedömer förvaltningen att skolans resurser just nu
används bäst för att möta det ökade intresset i reguljär utbildning.
Justerandes sign
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Förvaltningen bedömer efter utredning att en certifiering mot riksintag för en
mountainbikeprofil inte är rimlig. Marknadsföring av befintlig idrottsprofil,
också innefattande möjlighet till mountainbike, kommer även fortsättningsvis
att ske.
Ekonomi

Arbete med att certifiera utbildningen mot en mountainbikeprofil skulle
medföra omfattande investeringar. Investeringarna kommer att krävas inom
områden som inte är kommunal kärnverksamhet.
Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att inte fullfölja
certifieringen av mountainbikeutbildning enligt tidigare beslut.
---

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga angående intresset för en
mountainbike-utbildning, vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord.
Ordförande Annalena Järnberg (S) uttrycker vikten av att ärendet tas tillbaka
till kommunstyrelsen och att en redogörelse görs av förvaltningen angående
ärendet.
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut
vilket bifalls.
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

Justerandes sign
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-

att inte fullfölja certifieringen av mountainbikeutbildning enligt tidigare
beslut.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund
(C) fråga om bakgrunden till förslaget vilken utförligt besvaras av skolchef
Tina Lanefjord.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
bildningsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att inte fullfölja certifieringen av mountainbikeutbildning enligt tidigare
beslut.

Exp till
Tina Lanefjord
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§ 220

Medborgarförslag om tvättstationer, dnr KS 18/00177
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2018-06-29.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att medborgarförslaget ska besvaras med att kommunen inte kan
bedriva den typ av verksamhet som föreslås, men att Hällefors kommun
välkomnar företag som vill starta sådan. Yrkandet bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen kan inte bedriva den typ av verksamhet som föreslås, men
välkomnar företag som vill starta sådan.
Med detta anses medborgarförslaget besvarat.

Exp till
Förslagsställaren
Malin Bergkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-10-23

§ 221

Medborgarförslag om kommunal återvandringsenhet,
dnr KS 18/00215
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2018-09-03.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet menar ordförande Annalena
Järnberg (S) att en sådan enhet inte är intressant för kommunen och att
medborgarförslaget ska avslås vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås.

Exp till
Förslagsställaren
Malin Bergkvist
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§ 222

Laila Palms (S) mfl:s motion om matinköp till det
offentliga köket, dnr KS 18/00207
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2018-08-31.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Annalena Järnberg (S) och Allan
Myrtenkvist (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar diskussionen med att de
förslag som lämnas i hög grad handlar om kostnadsnivåer inom
måltidsverksamheten.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska besvaras med att partierna har att ta
ställning till måltidsverksamheten i sina budgetförslag, samt att förvaltningen
uppdras att se över frågan om palmolja i måltiderna vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att se över frågan om palmolja i måltiderna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Partierna har att ta ställning till måltidsverksamheten i sina budgetförslag.
Med detta ska motionen anses besvarad.

Exp till
Stefan Lahti
Kommunfullmäktige
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§ 223

Information från kommunalförbund, gemensamma
nämnder och bolag, dnr KS 15/00357
Allan Myrtenkvist (S) ger en kort återrapport från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förslag till taxor har tagits fram i
direktionen och är på väg till medlemskommunerna för beslut. Vattenverk i
Hällefors kommun är på gång att åtgärdas enligt tidigare information. Johan
Stolpen (V) utvecklar.
Per Karlsson (M) återrapporterar från Bergslagens Räddningstjänst. En ny
förbundschef är på väg att anställas, men direktionen kommer att träffas igen
då tidigare förslag föranledde votering. Kommunchef Tommy Henningsson
utvecklar.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Efter ärendets avslut utgår Katja Ollila (V) kl 16.35 utan att ersättas.
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§ 222

Aktuella remisser, dnr KS 15/00187
Kanslichef Mathias Brandt redogör kort för två inkomna remisser om
begravningsombud och vigselförrättare vilka kommer att besvaras av
kanslichef.
Kommunchef Tommy Henningsson informerar om en remiss om integration
där Ljusnarsbergs kommun är remissinstans. Det finns anledning för Hällefors
kommun att ansluta till Ljusnarsbergs yttrande. Kommunchef uppdras att
ansluta till detta.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 223

Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delar kommunchef Tommy
Henningsson ut en balanslista daterad 2018-10-01. Kommunchef har börjat
tillföra nya ärenden som ligger hos förvaltningen för verkställighet, troligtvis
kommer en än mer uppdaterad lista till kommunstyrelsen.
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring några av de ärenden
som snart kommer upp för beslut samt om de nya ärenden som tillförts listan.
Vidare informerar kommunchef Tommy Henningsson om att Ann Karlsson är
på plats som ny HR-chef från igår, 2018-10-01.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om att tillmötesgå spolning av isplaner, vilket
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och
ordförande Christina Johansson (M).
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson kortfattat.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 224

Förskolan i dag september 2018, dnr KS 18/00020
Bildningschefen Tina Lanefjord redogör för sammanställningen gällande antal
barn i förskolan.
Aktuella läget i förskolan september månad 2018 enligt följande:
Antal barn i kommunal förskola
Bananen
Lärkan 1
Lärkan 2
Masken
Smultronstället
Grythyttans förskola
Varav asylbarn
Totalt

29
60
39
49
26
60
7
263

Antal barn i privat förskola
Privat förskola
Pedagogisk omsorg

32
18

Totalt

50

Antal barn födda 2017
Antal barn födda 2012-2016
Varav födda 2012
Antal barn ej i förskola av barn
i förskoleåldern

73
347
68

Kölistan
Antal barn i kö

27

30

Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
Justerandes sign
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§ 225

Antagning till gymnasieskolan, dnr KS 18/00022
Ärendet
Förvaltningen presenterade under föregående sammanträde resultateten i
grundskolan efter vårterminen 2018. Förvaltningen meddelade då att den
avsåg att komplettera materialet med gymnasievalen när dessa var klara.
Studie- och Yrkesvägledaren vid grundskolan har sammanställt elevernas
situation vid terminsstart.
Det var 71 elever som lämnade grundskolan 2018 i Hällefors kommun. 4
elever har flyttat. Kommunen har även enstaka elever som lämnat
grundskolan i Nora, Filipstad och Örebro, men dessa elever ingår inte i denna
rapportering.
Pihlskolan
Örebro, kommunala
Örebro, fristående
Övriga kommunala i Örebro län
Utanför Örebro län

34
13
16
4
4
71

Av de 71 eleverna finns 34 elever (48 %) vid Pihlskolan. Bortsett från de
elever som flyttat från kommunen har alltså 51 % valt Pihlskolan för sina
fortsatta studier. På Pihlskolan kommer 25 av dessa elever att läsa nationellt
program och 9 olika varianter på IM. 37 elever har valt skolor utanför
Hällefors, och av dem är 3 inom IM.
IM är ofta förknippade med studier inom ett nationellt program. Av de 71
eleverna är det 4 elever som inte har valt inriktning på sina studier på IM.
Resterande 67 elever har valt program för sina studier. Valen ser ut på
följande sätt:
NA
IN
SA
RL
EK
BA
TE
ES
VO
HT
EE

Justerandes sign
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3
3
3
2
2
2
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NB
HV

2
2
67

Samtliga 71 elever finns vid höstterminens början i gymnasieskolan.
Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv
Miljö

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv
--Under bildningsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas
vidare till kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 226

Delgivningsärenden
A) BoAB: Styrelseprotokoll 2018-09-17
B) SKL: Cirkulär 18:16, 18:31-18:32,18:34-18:36
C) Region Örebro län: Regionsstyrelsens sammanträdestider 2019;
regionfullmäktiges sammanträdestider 2019; protokoll specifika
samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård; protokoll regionalt
samverkansråd.
D) Kommunförvaltningen: Upphandling fordon SKL klass Aa, dnr KS
18/00205; upphandling möbler för kontor och offentlig miljö, dnr KS
18/00192; upphandling datorer, tillbehör och tjänster, dnr KS 18/00160;
regional projektverksamhet bredband Hällsjön, dnr KS 18/00232; slutlig
rösträkning och mandatfördelning, dnr KS 18/00230; BAM-utbildning
bättre arbetsmiljö, dnr KS 18/00161; attestförteckning kulturskolan
E) Föreningen Finnstigen: Medlemsbrev nr 4
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 227

Delegeringsbeslut, dnr KS 17/00286
A) KSO Annalena Järnberg: Yttrande över regional handlingsplan för
bredband (gemensam för KNÖL-kommunerna)
B) Kanslichef Mathias Brandt: Yttrande över förlängt förordnande som
kommunjägare
C) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-08-28
D) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med anmälningsdatum
2018-08-28
E) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-0828
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 228

Sommarbonus för omvårdnadspersonal, dnr KS
18/00200
Med anledning av föredragningen under dagens beredningstid, lyfter
ordförande Annalena Järnberg frågan om sommarbonus och yrkar att
kommunförvaltningen ska uppdras att göra en bred utredning av
sommarbonus i kommunens verksamheter, att återrapporteras till
kommunstyrelsen 2019-01-29 vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att göra en bred utredning av sommarbonus i
kommunens verksamheter.
Återrapport ska ske till kommunstyrelsen 2019-01-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(57)

