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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg S  
 Johan Stolpen V  
 Robert Örtlund M Camilla Ekström (M) 
 Fredrik Dahlberg SD - 
 Allan Myrtenkvist S  
 Lars-Göran Zetterlund C  
 Katja Ollila V  
 Vivianne Pettersson M  
 Susanne Grundström, ordf. S  
 Tina Pirttijärvi SD  
 Ritha Sörling V  
 Håkan Bergström S  
 Maria Jansson Andersson GL  
 Per Karlsson M  
 Margurite Vase C  
 Uta Riedel S Ann-Charlotte Nässén (S) 
 Maja Loiske V  
 Magnus Hermansson SD Madelene Jönsson (SD) 
 Ulrika Jonsson M  
 Peter Ström S  
 Inger Palm V Alf Wikström (V) 
 Morteza Naderi S - 
 Tobias Nygren C  
 Jacob Neerings M Cecilia Albertsson (M) 
 Gabriella Rönn Larsson SD  
 Gunilla Josefsson V  
 Elisabeth Rådström Paavonen S Christer Olken (S) 
 Daniel Hagsten M  
 Christina Kuurne S  
 Saskia van der Zanden V  
 Wilhelm Tham GL Kjell Valegren (GL) 
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Ärenden under beredningstid 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) påminner ledamöterna om att läsa 
kommunfullmäktiges arbetsordning och ger några tips inom ämnet 
sammanträdesteknik. 
 
Vidare informerar ordförande Susanne Grundström (S) om förutsättningarna 
för dagens budgetdebatt. 
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§ 143 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde enligt följande: 
 
Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och 
ersättare 2020-10-16. 
 
Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens digitala anslagstavla 
2020-10-19. 
 
Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde. 
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§ 144 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 145 

Allmänhetens frågestund, dnr KS 20/00002 
 
Inga frågor ställs. 
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§ 146 

Ledamöternas frågestund, dnr KS 20/00003 
 
Inga frågor finns anmälda och med detta avslutas ledamöternas frågestund. 
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§ 147 

Magnus Hermanssons (SD) flytt från orten, dnr KS 
20/00221 
 
Länsstyrelsen har informerat kommunfullmäktige om att Magnus Hermansson 
(SD) har valbarhetshinder, då han är folkbokförd i ett annat valområde. 
 
--- 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att informationen godkänns och  
Länsstyrelsen gör en ny sammanräkning, vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen godkänns och Länsstyrelsen gör en ny sammanräkning. 
 
 
Exp till 
Länsstyrelsen Örebro 
Magnus Hermansson 
Laila Sandberg 
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§ 148 

Inger Palms (V) avsägelse av samtliga 
förtroendeuppdrag i kommunen, dnr KS 20/00206 
 
Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen 2020-10-16. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 
 
Exp till 
Inger Palm 
Länsstyrelsen Örebro 
MN 
Valberedningen 
SOFINT 
Laila Sandberg 
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§ 149 

Val av ny ledamot i styrelsen för Hällefors Bostads AB 
efter Christina Johansson (M), dnr KS 20/00161 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
BoAB 
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§ 150 

Val av ny ersättare i styrelsen för Hällefors Bostads AB 
efter Jacob Neerings (M), dnr KS 20/00162 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
BoAB 
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§ 151 

Val av ny ledamot i styrelsen för Hällefors Bostads AB 
efter Tobias Nygren (C), dnr KS 20/00163 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
BoAB 
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§ 152 

Val av ny ersättare i styrelsen för Hällefors Bostads AB 
efter Vivianne Pettersson (M), dnr KS 20/00164 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
BoAB 
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§ 153 

Nominering av nytt begravningsombud efter Christer 
Nord dnr KS 20/00208 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
Länsstyrelsen Dalarna 
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§ 154 

Val av ny ersättare i myndighetsnämnden för skola och 
omsorg efter Inger Palm (V), dnr KS 20/00206 
 
Valberedningens förslag 
 
Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, 712 34 Hällefors. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Saskia van der Zanden (V), , Skolvägen 5, 712 34 Hällefors. 
 
 
Exp till 
Vald 
MN 
Laila Sandberg 
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§ 155 

Val av ny ersättare i valberedningen efter Inger Palm (V), 
dnr KS 20/00206 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
Valberedningen 
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§ 156 

Val av ny ersättare i medlemsråd för 
samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) efter 
Inger Palm (V), dnr KS 20/00206 
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vakant. 
 
 
Exp till 
SOFINT 
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§ 157 

Kjell Valegrens (GL) motion om utökning av möjligheter 
till frilufsliv, dnr KS 20/00182 
 
Rubricerad motion inkom till kommunförvaltningen 2020-09-01 men 
behandlades inte på kommunfullmäktige 2020-09-22 utifrån att Kjell 
Valegren inte var tjänstgörande ersättare vid det tillfället. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Susanne 
Grundström (S) att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 158 

Kjell Valegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i 
stort förfall, dnr KS 20/00183 
 
Rubricerad motion inkom till kommunförvaltningen 2020-09-01 men 
behandlades inte på kommunfullmäktige 2020-09-22 utifrån att Kjell 
Valegren inte var tjänstgörande ersättare vid det tillfället. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Susanne 
Grundström (S) att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 159 
Susanne Grundströms (S) motion om att välkomna 
besökarna till Hjulsjöbygden, dnr KS 20/00209 
 
Rubricerad motion inkom till kommunförvaltningen 2020-10-19. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Susanne 
Grundström (S) att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 160 

Delårsrapport med prognos 2020, dnr KS 20/00203 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2020 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2020, daterad 2020-09-29 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens 
delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2020. Ekonomiberedningen 
kan konstatera att alla partier inte varit representerade. Syftet med 
ekonomiberedningen är dels att det ska bygga på en bred förankring i 
politiken för att få till en ökad kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de 
större frågorna och dels att delårsrapporten ska beredas inför 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Under beredningen påminner ekonomiberedningen om tidigare beslutade 
uppdraget till förvaltningen 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.  
 
Beredningen vill även påminna om uppdraget att utvärdera tjänster inom 
omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på extern part för att se om 
det blivit de verksamhets- och ekonomiska konsekvenser som beslutet byggde 
på.  
   
Ekonomiberedningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återrapportera 
skriftligen vad som hänt vad gäller hanteringen av Bergslagens 
Räddningstjänsts egna kapital som inte bör utökas.   
 
Ekonomiberedningen diskuterar utmaningen med att kommunens numera har 
en övertaglighet av lägenheter och vilka planer som finns för det kommunala 
bostadsbolaget som helägt bolag. Beredningen anser att förvaltningen måste 
prioritera uppdraget att försöka få statliga bidrag för att stukturera om 
bostadsbeståndet och hitta en bättre balans i bostadsmarknaden. 
 
Beredningen ser att det är viktigt att förvaltningen arbetar för att hitta en 
bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten, då det är ett särskilt resultatmål 
för innevarande verksamhetsår och målet inte beräknas att uppnås.  
Beredningen vill poängtera vikten av att förvaltningen hittar en mer långsiktig 
strategi för att arbeta med förebyggande insatser för att förhindra utanförskap. 
Hela samhället måste involverad och inte enbart arbetsmarknadsenheten utan 
det handlar även om föreningar, kulturskola osv. Det ska vara en fokus på 
samhällsvinst. Beredningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att 
skriftligen redovisa hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor och 
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utbildningsinsatser utifrån ett långsiktigt perspektiv för att förhindra 
utanförskap. 
 

Social konsekvensanalys 
Redovisning utifrån social hänsyn hänvisar förvaltningen till kommunens 
delårsrapport för verksamhetsåret 2020.  

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Redovisning utifrån miljö hänvisar förvaltningen till kommunens 
delårsrapport för verksamhetsåret 2020.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
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 investeringsandel och bortförsäkring av pensionsskuld men däremot 
inte resultatandel samt soliditet. 

 
Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor och är 9,5 
miljoner kronor sämre än budgeterat positivt resultat på 14,0 miljoner 
kronor. Under 2020 erhåller kommunen totalt 5,2 miljoner kronor i extra 
riktade bidrag i form av välfärdsmiljoner och 12,7 miljoner kronor i extra 
generella bidrag för coronapandemin. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett 
underskott på totalt 17,1 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. 
Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av 
vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg 
effektiv brukartid inom hemtjänsten under perioden och ökad vårdtyngd till 
följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Slutligen 
har kommunen erhållit en obudgeterade saneringskostnader på 6,7 miljoner 
kronor som uppkommit i samband med etablering av den nya förskolan.  
 
Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 7,6 miljoner kronor bättre än 
budget och beror främst på extra generella statsbidrag. Finansnettot 
prognostiseras bli 0,8 miljoner bättre än budget. 
 
Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan för 
att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen. Planen innehåller 
både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder där de långsiktiga åtgärderna till 
stora delar är utredningsuppdrag med målsättningen att på lång sikt kunna 
minska kommunens kostnadsutveckling. Kommunstyrelsen har beslutat om 
att ytterligare långsiktiga åtgärdsförslag ska arbetas fram och att tidigare 
beslutade utredningsuppdrag ska redovisas för att kunna ta ställning till 
ytterligare effektiviseringar under innevarande år. 
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Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med 
de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2020 beräknas bli ett 
positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget 
negativt balanskravsresultat. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 68,3 miljoner kronor, vilket är 
48 miljoner kronor högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets prognostiserade 
resultat har kommunen 18,8 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter 
och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. 
Detta har medfört att 27,5 procent av investeringarna beräknas finansieras 
med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras 
med medel som fanns vid ingången av år 2020 och genom beslutad 
nyupplåning. 
 
Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 88,2 miljoner kronor. 
72,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 8,7 
miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,0 miljoner kronor 
avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter 
som erhölls under 2018 följer kompontenten i anläggningsredovisningen 
och uppgår till 2,4 miljoner kronor. 
 
De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 166,9 miljoner kronor 
vid årets slut, vilket är en minskning med 6,8 miljoner kronor under året. 
Den stora minskningen under 2019 beror på att kommunen har tecknat en 
försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice 
AB. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande 
pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade 
pensionsskulden i verksamheten. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 140,3 miljoner kronor 
vid månadsskiftet augusti/september 2020 och det största borgensåtagandet 
har kommunen till Hällefors Bostads AB med 140,0 miljoner kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2020 godkänns. 

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att skriftligen återrapportera vad som 

hänt vad gäller hanteringen av Bergslagens Räddningstjänsts egna kapital 
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- Kommunförvaltningen får i uppdrag att skriftligen redovisa hur kommunen 
arbetar med arbetsmarknadsfrågor och utbildningsinsatser utifrån ett 
långsiktigt perspektiv för att förhindra utanförskap. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Fredrik 
Dahlberg (SD) att kommunförvaltningen ska arbeta med 
arbetsmarknadsinsatser även för de som står nära arbetsmarknaden, då dessa 
insatser skiljer sig från gruppen som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Fredrik Dahlbergs (SD) 
tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att skriftligen återrapportera vad som hänt 
vad gäller hanteringen av Bergslagens Räddningstjänsts egna kapital 

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att skriftligen redovisa hur kommunen 
arbetar med arbetsmarknadsfrågor och utbildningsinsatser utifrån ett långsiktigt 
perspektiv för att förhindra utanförskap. 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadsinsatser 
även för de som står nära arbetsmarknaden, då dessa insatser skiljer sig från 
gruppen som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2020 godkänns. 

 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars-Göran 
Zetterlund (C), Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Samtliga tre yttrar sig också. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2020 godkänns. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 161 

Strategisk plan 2021-2025 och budget 2021, dnr KS 
20/00118 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:32, budgetförutsättningar för 
åren 2020-2023 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:37, Budgetpropositionen för 
2021 och Höständringsbudgeten för år 2020 
Regeringens förslag till budgetförslag för 2021 
Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-2025 och 
budget för år 2021 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och 
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år 
sammanställt ett förslag till slutgiltig ekonomisk budget för åren 2021 till 
2025 innehållande en budget för verksamhetsåret 2021.  
 
Ekonomiberedningen anser att förvaltningens förslag att tillämpa försiktighet 
när det gäller budgetering av skatteintäkter och generella statsbidrag är bra 
utifrån rådande situation. Beredningen ser även att det alltid finns möjlighet 
att tilläggsbudgetera ytterligare medel till verksamheten om det finns 
möjlighet under kommande verksamhetsår.  
 
Beredning önskar också att det i förslaget läggs in ett kort avsnitt om 
regeringens satsningar inom kultur och fritidsområdet under avsnittet allmän 
analys, vilket förvaltningen kommer att kompletta med innan utskick till 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till årsresultat för år 2021 är 14 632 tkr. Förvaltningen beräknar att 
kommunen erhåller 487 739 tkr i skatter och generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 och är en ökning med 1,5 procent i förhållande till 
innevarande års helårsprognos för skatter och generella statsbidrag. Förslaget 
till driftbudget för 2021 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 
468 957 tkr, och är en ökning med 3,1 procent i förhållande till innevarande 
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års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2021 är -4 150 tkr 
och hänger ihop med fortsatt låga räntor.  
 
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 59 718 tkr för år 2021. Förslaget 
inkluderar kommunfullmäktiges redan fattade beslut om att bygga om gamla 
kommunhuset samt inköp av nya inventarier för vård- och omsorgsboende på 
sammantaget 31,5 miljoner kronor i investeringsutgifter.   

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1 Driftnettobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   466 541 
Myndighetsnämnd 265 
Totalt  468 957 

 
2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande 

(tkr): 
Kommunstyrelse 59 718 
Totalt  59 718 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2021 fastställs. 

  
4 Under år 2021 får nyupplåning ske med maximalt 32 200 000 kronor 

utifrån en investeringsnivå på 59 718 000 kronor och ett resultat på  
14 632 000 kronor. 
 

5 Under år 2021 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 33 000 000 kronor. 

 
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget för år 

2021 fastställs. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran 
Zetterlund (C), Cecilia Albertsson (M), Ulrika Jonsson (M), Fredrik Dahlberg 
(SD) och Vivianne Pettersson (M) att de inte deltar i beslutet då respektive 
parti återkommer med budgetförslag vid behandlingen i fullmäktige. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) föredrar utförligt. 
 
Johan Stolpen (V) tilläggsyrkar enligt följande: 
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Att sista meningen under rubriken Verksamhetsidé ändras till: 
  
”Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och 
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar 
följande globala mål:  
  
·      3 God hälsa och välbefinnande 
·      4 God utbildning 
·      5 Jämställdhet 
·      8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväx 
·      9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
·      10 Minskad ojämlikhet 
·      12 Hållbar konsumtion och produktion 
·      16 Fredliga och inkluderande samhällen” 
  
 För att synliggöra kopplingen mellan våra inriktningsmål och de globala 
målen föreslår vi att symbolerna för följande globala mål läggs till bredvid 
våra inriktningsmål enligt följande: 
  
Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
delaktighet i den lokala demokratin: Mål 10, 16 
  
Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 
behov: Mål 3, 4, 5 
  
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
nyetableringar: Mål 8, 9, 12 
  
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid: Mål 4, 10, 16 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens och ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Johan Stolpens (V) 
tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
1 Driftnettobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   466 541 
Myndighetsnämnd 265 
Totalt  468 957 

 
2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande 

(tkr): 
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Kommunstyrelse 59 718 
Totalt  59 718 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2021 fastställs. 

  
4 Under år 2021 får nyupplåning ske med maximalt 32 200 000 kronor 

utifrån en investeringsnivå på 59 718 000 kronor och ett resultat på  
14 632 000 kronor. 
 

5 Under år 2021 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 33 000 000 kronor. 

 
Sista meningen under rubriken Verksamhetsidé ändras till: 
  
”Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och 
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar 
följande globala mål:  
  
·      3 God hälsa och välbefinnande 
·      4 God utbildning 
·      5 Jämställdhet 
·      8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväx 
·      9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
·      10 Minskad ojämlikhet 
·      12 Hållbar konsumtion och produktion 
·      16 Fredliga och inkluderande samhällen” 
  
För att synliggöra kopplingen mellan våra inriktningsmål och de globala 
målen föreslår vi att symbolerna för följande globala mål läggs till bredvid 
våra inriktningsmål enligt följande: 
  
Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
delaktighet i den lokala demokratin: Mål 10, 16 
  
Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 
behov: Mål 3, 4, 5 
  
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
nyetableringar: Mål 8, 9, 12 
  
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid: Mål 4, 10, 16 
 
- Strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget för år 

2021 fastställs. 
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--- 
 
Annalena Järnberg (S) inleder dagens anförande med att konstatera att 
kommunen visserligen står inför en del utmaningar men att det framförallt 
handlar om möjligheter. Hon berör bland annat skapandet av en attraktiv 
besöksnäring, olika former av infrastruktur och strandnära byggen. Lyfter 
fram ökad trygghet och mötesplatser samt föreningslivet och näringslivets 
betydelse samt ser en framtidstro i och med byggandet av nya lokaler. 
Annalena Järnberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Johan Stolpen (V) fokuserar på Hällefors kommun som en plats för ett bra liv. 
Det handlar bland annat om bra verksamheter genom hela livet med olika 
kommunala satsningar, där ett exempel är familjecentral. Han beskriver 
politiken som samhällsbyggare. Lyfter också vikten av att ha en bild av hur 
och vad vi vill att Hällefors kommun ska vara framöver. Johan Stolpen (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ulrika Jonsson (M) poängterar att kommunen står inför stora investeringar 
som även påverkar driften. Hon redogör sedan för budgetförslag från 
Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan. Under anförandet lyfts vikten 
av att snabba upp processer inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
ansvarsområde samt att göra det enkelt att delta i kommunala upphandlingar. 
Satsningar på föreningslivet och trygghet såväl inom skolan som i samhället i 
stort lyfts också fram. Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till gemensamt 
budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan. 
 
Tina Pirttijärvi (SD) inleder med att beskriva 2020 som ett år präglat av 
Corona-pandemin som har påverkat oss alla. Betonar samtidigt att pandemin 
slagit ojämnt mot näringslivet och lyfter politikens ansvar att rädda företag på 
landsbygden. För detta ska en kartläggning av olika lagar ske och 
lagändringsförslag ska lyftas till riksdagsnivån. Hon redogör även för 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Tina Pirttijärvi (SD) yrkar bifall till 
budgetförlag från Sverigedemokraterna. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) inleder med att konstatera att nog alla vill att det är 
så bra som möjligt för medborgarna, men just nu finns det många utmaningar. 
Lyfter särskilt den stora osäkerhetsfaktorn som finns bland annat när det 
kommer till kortsiktiga statliga finansieringar. Han betonar även vikten av att 
samarbeta i regionen och norra länet, exempelvis gentemot aktörer som 
Trafikverket. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till gemensamt 
budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan. 
 
Kjell Valegren (GL) inleder med bakgrunden till partiet och att Grythyttan 
ligger särskilt varmt i hjärtat, även om de vill vara ett parti för hela 
kommunen. Lyfter fram vikten av möjligheten att bo och leva i Grythyttan i 
alla åldrar och restauranghögskolans betydelse. Berör även arbetet som pågår 
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med att utveckla Hällefors centrum samt betonar att förfallna hus behöver 
åtgärdas. Nämner även stöd till föreningar och företag och deras delaktighet i 
att få in nya personer på arbetsmarknaden. Kjell Valegren (GL) yrkar bifall 
till gemensamt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet och 
Grythyttelistan. 
 
Med detta är anföranderundan avslutad och ordförande Susanne Grundström (S) 
lämnar ordet fritt. 
 
Under den efterföljande debatten yttrar sig Johan Stolpen (V), Annalena Järnberg 
(S), Lars-Göran Zetterlund (C), Kjell Valegren (GL), Maja Loiske (V), Allan 
Myrtenkvist (S) och Vivianne Pettersson (M), några vid upprepade tillfällen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till Moderaterna, Centerpartiet och 
Grythyttelistans gemensamma förslag till beslut. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningarna och 
konstaterar att det finns tre förslag till beslut; kommunstyrelsens, 
Sverigedemokraternas samt Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistans 
gemensamma förslag. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) föreslår följande propositionsordning: först 
ställs Sverigedemokraternas budgetförslag mot Moderaternas, Centerns och 
Grythyttelistans gemensamma förslag, därefter ställs det vinnande förslaget mot 
kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer Sverigedemokraternas budgetförslag 
mot Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans gemensamma förslag och 
finner att Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans gemensamma förslag 
vinner bifall.  
 
Därefter ställer ordförande Moderaternas, Centerns och Grythyttelistans 
gemensamma förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunstyrelsens förslag vinner bifall. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
6 Driftnettobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   466 541 
Myndighetsnämnd 265 
Totalt  468 957 

 
7 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande 

(tkr): 
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Kommunstyrelse 59 718 
Totalt  59 718 

 
8 Finansiella resultatmål för år 2021 fastställs. 

  
9 Under år 2021 får nyupplåning ske med maximalt 32 200 000 kronor 

utifrån en investeringsnivå på 59 718 000 kronor och ett resultat på  
14 632 000 kronor. 
 

10 Under år 2021 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 33 000 000 kronor. 

 
Sista meningen under rubriken Verksamhetsidé ändras till: 
  
”Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och 
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar 
följande globala mål:  
  
·      3 God hälsa och välbefinnande 
·      4 God utbildning 
·      5 Jämställdhet 
·      8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväx 
·      9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
·      10 Minskad ojämlikhet 
·      12 Hållbar konsumtion och produktion 
·      16 Fredliga och inkluderande samhällen” 
  
För att synliggöra kopplingen mellan våra inriktningsmål och de globala 
målen föreslår vi att symbolerna för följande globala mål läggs till bredvid 
våra inriktningsmål enligt följande: 
  
Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
delaktighet i den lokala demokratin: Mål 10, 16 
  
Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 
behov: Mål 3, 4, 5 
  
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 
nyetableringar: Mål 8, 9, 12 
  
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid: Mål 4, 10, 16 
 
- Strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget för år 

2021 fastställs. 
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Mot beslutet reserverar sig Camilla Ekström, Vivianne Pettersson, Per 
Karlsson, Ulrika Jonsson, Cecilia Albertsson, Daniel Hagsten 
, samtliga (M), Lars-Göran Zetterlund, Margeurite Wase, Tobias Nygren 
, samtliga (C), Tina Pirttijärvi, Madelene Jönsson, Gabriella Rönn Larsson, 
samtliga (SD), Maria Jansson Andersson och Kjell Valegren 
båda (GL). 
 
 
Efter ärendets behandling ajourneras mötet i 10 minuter. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Tommy Henningsson 
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§ 162 

Förslag till skattesats 2021, dnr KS 20/00176 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92 
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningens förslag är att 2021 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna 
planerade strategiska planen för Hällefors kommun år 2021-2025 och budget 
för år 2021.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 

 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors 
kommun för år 2021-2025 för ytterligare information. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 

 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, 
vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Skattesats för 2021 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 163 

Nyupplåning, dnr KS 20/00177 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 67 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 98 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen följer hela tiden upp det likviditetsflöde som är och 
kommer att bli i kommunen för att kunna hålla en så låg likviditet som möjligt 
utifrån de förutsättningar som råder. 
 

Ekonomi 
Idag har kommunen en total låneskuld på 72,1 miljoner kronor. Likvida 
bankmedel uppgår idag till drygt 50 miljoner kronor. Under år 2019 
minskade kommunens likviditet från 81,1 miljoner kronor till 47,1 miljoner 
kronor där lånestocken ökade med 2,5 miljoner kronor under året.  
 
Under februari och juli månad innevarande år har kommunen erhållit extra 
generella statsbidrag med anledning av Covid-19 på totalt 13,3 miljoner 
kronor som avser hela året. Enligt fullmäktiges beslut ska kommunens 
likviditet minska med 26,3 miljoner kronor då större delen av nya förskolan 
ska finansieras med egna medel. 
 
Enligt beslutad delegeringsordning har ekonomichef rätt att konvertera 
(omsätta), amortera samt uppta lån inom ramen för fullmäktiges fastställda 
beloppsram och fastställda riktlinjer. Enligt beslut från fullmäktige får 
kommunförvaltningen omsätta de lån som förfaller till betalning under år 
2020 med totalt 14,1 miljoner kronor, vilket ekonomichef gjort under 
våren. Ekonomichef har även delegation att använda checkkrediten som 
kommunen har tillgång till hos upphandlad bank med upp till 10 miljoner 
kronor, vilket innebär dyrare finansiella kostnader än att nyupplåna. 
 
I fullmäktiges beslutade strategiska planering för 2020-2024 framgår av 
finansieringsplanen att kommunen ska amortera 2,3 miljoner kronor med 
en investeringsvolym på 21,0 miljoner kronor, vilket inte kommer att 
kunna uppnås utifrån nuvarande prognoser.  
 
Fullmäktige har beslutat om nyupplåning med 36,5 miljoner kronor för 
ombyggnad av gamla kommunhuset där förvaltningen kommer att 
verkställa nyupplåning utifrån projektets likviditetsplan. Dessutom har 
fullmäktige beslutat om nyupplåning med 2,7 miljoner kronor för nya 
förskolan då beslutet om utemiljön och ytterligare en avdelning inte kunde 
finansieras med egna medel.  
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Den budget som är antagen av fullmäktige för verksamhetsåret 2020 
bygger på att kommunens verksamhetskostnader inryms enligt beslutad 
budget. Det samma gäller för beslutade investeringar som ska finansieras 
med egna medel och inte genom nyupplåning. Dessutom kommer rivnings- 
och saneringskostnader som uppstår under hösten 2020 att innebära utgifter 
för kommunen trots att de kan bortses vid avstämning av lagstadgade 
balanskravet. Enligt nuvarande prognoser kan kommunens likviditet att 
kunna bli ansträngd i slutet av året, vilket gör att förvaltningens föreslår att 
ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor 
under år 2020 om behovet uppstår.  
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor 

under år 2020.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om detta innebär lån till drift, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor under år 
2020.  
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor under år 
2020.  

 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, 
vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ekonomichef får delegation att nyupplåna maximalt 15 miljoner kronor under år 
2020.  
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 164 

Återbetalning av förlagsslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening, 
dnr KS 20/00180 
 
Beslutsunderlag 
Kapitaliseringav av Kommuninvest Ekonomisk förening, daterad 2020-09-03 
Villkoren för förlagslånen samt inbetalning av insatskapital för respektive år 
fram till år 2024 
 
Ärendet 
Hällefors kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 

Ekonomi 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  
 
Hällefors kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 4 september 
2020 till 1 200 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 
Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen 
sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats 
2020 900 kronor/invånare  
2021 1 000 kronor/invånare  
2022 1 100 kronor/invånare  
2023 1 200 kronor/invånare  
2024 1 300 kronor/invånare  
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Om kommunen betalar in 1 200 000 kronor i kapitalinsats senast 20 
november 2020 innebär det att kommunen kommer att få en betalningsplan 
av det ökade insatskapitalet enligt nedan: 
 
År Kapitalinsats 
2020 1 200 000 kronor 
2021 0 kronor  
2022 187 200 kronor  
2023 880 800 kronor  
2024 1 574 400 kronor  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 
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För Hällefors kommun är det aktuella insatskapitalet 6 242 400 kronor i 
Föreningen. Den nya insatsnivån 2024 kommer att uppgå till 9 016 800 
kronor, dvs en ökning med 2 774 400 kronor. Genom att direkt använda 
förlagslånet på 1 200 000 kronor för att öka kapitalinsatsen till Föreningen 
återstår 1 574 400 kronor att inbetala under perioden fram till 2024. Sista 
dag för inbetalning av förlagslånet är den 20 november 2020. Därefter ska 
den obligatoriska inbetalningen av insatskapitalet ske årligen den 30 juni 
enligt stämmobeslut. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.  

 
- Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
- Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
- Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tillägsyrkar att särskilt angiven person i 
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tredje att-satsen ersätts med ekonomichef. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
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Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, 
vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att Hällefors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
ska inbetala ett insatsbelopp om 1 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. 

 
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 
Hällefors kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
 
 
Exp till 
Kommuninvest 
Jessica Jansson 
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§ 165 

Sammanträdesdatum 2021, dnr KS 20/00197 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2021 gäller i allt väsentligt samma yttre förutsättningar 
som 2020.  
 
Lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer har tillsammans 
med kommunallagens krav utgjort grundförutsättningen vid 
sammanträdesplaneringen.  
 
Avstämning har skett med centrala funktioner inom förvaltningen, 
kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Som en del i beredningen har kommunförvaltningen tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium träffat gruppledarna för att diskutera frågan 
om att ha sammanträden kvällstid. Vid sammanträdet framkom att 
gruppledarna för en stor majoritet av fullmäktige förespråkar att 
sammanträden även fortsatt ska hållas dagtid, med utskott på förmiddagar och 
kommunstyrelse och –fullmäktige på eftermiddagar. 
 
Jämfört med 2020, är det längre perioder mellan sammanträdena på våren 
vilket delvis förklaras av när påsk och övriga helgdagar inträffar, men också 
de processer som är planerade under året. Höstens sammanträden ligger 
väsentligen som 2020. 
 
Vid tiden för kommunförvaltningens beredning fanns inga datum för 
regionens sammanträden 2021. 
 
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum, 
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå 
utskotten 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.  
 
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. 
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Ekonomi 
Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i 
förhållande till föregående år. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Sammanträdesdatumen som sådana bedöms inte påverka några 
miljöaspekter. 
 
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 allmänna utskott, början kl 
9.00 
12 januari, 2 mars, 27 april, 25 maj, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 23 
november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl  
9.00 
13 januari, 3 mars, 28 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 24 
november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15 
26 januari, 23 mars, 18 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november, 14 
december 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
16 februari, 13 april, 8 juni, 21 september, 26 oktober, 30 november 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar kanslichef 
Mathias Brandt att kommunstyrelsen beslutar om sina egna datum, föreslår 
utskottens datum samt bereder kommunfullmäktiges datum. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15 
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26 januari, 23 mars, 18 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november, 14 
december 
 
Kommunstyrelsen föreslår allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, början kl 
9.00 
12 januari, 2 mars, 27 april, 25 maj, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 23 
november 
 
Kommunstyrelsen föreslår välfärdsutskottet 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl  
9.00 
13 januari, 3 mars, 28 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 24 
november 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
16 februari, 13 april, 8 juni, 21 september, 26 oktober, 30 november 

 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) kortfattat. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00 
16 februari, 13 april, 8 juni, 21 september, 26 oktober, 30 november 
 
 
Exp till 
Ledamöter och ersättare KF 
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§ 166 

Tidplan för ekonomiprocessen 2021, dnr KS 20/00204 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Tidplan 2021 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2020-09-10 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2021. Tidplanen 
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för 
verksamhetsåret 2021 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess 
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomi-
styrningspolicyn.  
 
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre dagar som 
innevarande år.  Syftet med de två första budgetdagarna är att fokusera på 
verksamhetens driftbehov för år 2022 och framåt, där faktaunderlaget ska 
bygga på analyserade nyckeltal från bland annat kommunens 
nyckeltalssammanställning med basåret 2020. Förvaltningen föreslår att den 
sista budgetdialogen fokuserar på verksamhetens kommande 
investeringsbehov utifrån underhållsplaner. Konsekvensen av detta förslag är 
att de tre verksamhetsområden som har stora investeringsbehov bjuds in till 
sista budgetdagen för att få mer fokus på enbart investeringar. Det handlar om 
Hällefors Bostads AB, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt 
kommunens fastighetsförvaltning.  
 
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. 

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

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2021 antas. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2021 antas. 

 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne 
Grundström (S) bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, 
vilket bifalls. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2021 antas. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Ekonomiberedningen 
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§ 167 

Måluppfyllelse i grundskolan, dnr KS 20/00186 
 
Ärendet 
SCB har i samband med ett domslut meddelat att de inte kommer att 
tillhandahålla den vanliga statistiken kring skolors resultat. Statistikdatabasen 
Kolada kommer framledes inte att uppdateras med enskilda skolors uppgifter 
eller resultat.  
 
Förvaltningen väljer att presentera delar den egna statistiken ur skolans 
informationssystem. Som jämförelse och för diskussioner använder 
förvaltningen tidigare år ur samma system. Jämförelser med riket i övrigt 
kommer inte att bli aktuella, då statistiken inte kommer att vara jämförbar.  
 
De små volymerna i avgångsklasserna gör att resultaten riskerar att variera 
utifrån enstaka fall från år till år i kommunens redovisning.   

 
Det totala meritvärdet har efter ett par års positiv trend sjunkit avsevärt. 
Pojkarnas meritvärden har inte påverkats nämnvärt. 
 
 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Pojkar 185 183 188 188  
Flickor 208 251 244 207 

 
Totalt 194 216 211 198 
  
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från föregående år, 
men om det är en nedåtgående trend är för tidigt att uttala sig om. 
 
 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Pojkar 74% 78% 84% 79% 
Totalt 74% 83% 86% 80% 

 
 

Ekonomi 
 

Grundskolans ekonomi redovisas i reguljär verksamhetsredovisning. En 
fungerande grundskola bedöms ha stor positiv inverkan på kommunens 
framtida ekonomi.  

  
Folkhälsa 
 
En fungerande grundskola bedöms ha stor positiv inverkan på folkhälsan.  
 
Miljö 
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
  
Medborgarperspektiv 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande tabellerna i underlaget vilken 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunfullmäktige för information. 

 
--- 
 
Med detta har kommunfullmäktige informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 

Delgivningsärenden 
 
Revisionsgranskning av Samhällsbyggnadsförbundets styrning och 
uppföljning av investeringar. 
 
--- 
 
Revisionsgranskningen skickas ut till samtliga kommunfullmäktigeledamöter 
via mejl och med detta har kommunfullmäktige delgetts. 
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