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Ärenden under beredningstid 
 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker föredrar kring den simhallsutredning som 
genomförts. 
 
Nuläget är att projekteringen är klar, bygglovet beviljat och upphandlingen 
avslutad. Gällande upphandlingen råder fortfarande sekretess varför inga 
uppgifter om denna kan diskuteras idag. Förvaltningen förbereder och 
planerar för bygge och drift i det fall att kommunfullmäktige beslutar om 
simhallsbygge. Tidplanen är då invigning augusti 2022. 
 
Genomgång av ritningar och skisser och beskrivning av möjligheter till 
samverkan kring ishallen. Ett antal frågor ställs och besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Personalbehovet beräknas till 3,5 tjänst, varav en bör vara platschef. Beräknad 
årlig personalkostnad ca 1,75 mkr. 
 
Finansieringskalkylen genomgås. Kapital- och personalkostnader är den stora 
delen, övriga poster i kalkylen är i princip försumbara. Ett antal frågor ställs 
och besvaras. Utvecklingsstrateg Peter Wiker betonar att till exempel 
solceller, värmeåtervinning eller borrhål för spillvärme från ishallen inte ingår 
i kalkylen utan kommer att behandlas som separata ärenden om ett beslut om 
bygge beslutas.  
 
Replikskifte om kostnad för årskort mellan flera ledamöter. 
 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker sammanfattar kalkylen med att frågan som 
politiken har att ta ställning till är om driften om ca 8 mkr per år i dagens 
penningvärde kan finansieras de kommande 30 åren. 
 
Om byggnation av simhall beslutas, kommer kommunförvaltningen planera 
för byggfas och driftorganisation. Under arbetets gång kommer ett antal nya 
beslut fattas. Kommunchef Tommy Henningsson informerar om att nästa steg 
blir att utarbeta en byggherreorganisation. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar föredragningen och öppnar 
för frågor. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande anslutningsvägar vilken besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande folkhälsoperspektiv vilken lämnas 
obesvarad med föranleder en bred diskussion där flertalet ledamöter deltar. 
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De ledamöter som har ytterligare frågor kan skicka dem till utvecklingsstrateg 
Peter Wiker som samlar ihop dem och vidarebefordrar till 
projektengagemang. 
 
--- 
 
Kommunchef Tommy Henningsson ger en återrapport av ESF-projektet All In 
ur projektägarperspektiv. Inleder med att ge en bild av projektets uppdrag och 
mål. Vad som nu återstår i projektet är huvudsakligen rapportskrivning fram 
till och med december varefter projektet avslutas. 
 
Den totala budgeten har varit 50 880 515 kr varav ESF-rådet finansierat 46,97 
% och deltagande kommuner medfinansierat resterande. Budgeten har inte 
helt förbrukats under projektets gång. 
 
I projektet totalt har varit 486 deltagare varav 162 kommit i egen försörjning i 
form av studier eller arbete. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga om deltagare som inte kommit i egen 
försörjning vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande definitionen av studier och arbete 
vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson påminner om att projektets syfte varit att 
åstadkomma en stegförflyttning för deltagarna. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande könsfördelningen givet att fokus 
skulle ligga på kvinnor vilken delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Hennigsson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande aggregerad statistik vilken lämnas 
obesvarad. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande vad som avses med egen 
försörjning vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande hur erfarenheter kommer att tas 
tillvara och implementeras vilken utförligt besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande finansieringsmodellen vilken besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Cecilia Albertsson utgår tillfälligt från uppdraget som förtroendevald för att 
föredra i egenskap av aktivitetsledare i projektet. 
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Aktivitetsledare Cecilia Albertsson har arbetet som lokal aktivitetsledare i 
projektet All in och föredrar ur ett kommunperspektiv tillsammans med 
enhetschef Karim Konjhodzic.  
 
Hällefors ingång i projektet var att arbeta med de personer som står längst 
från arbetsmarknaden. Redogör för samarbeten och arbetssätt samt hur dessa 
kommer att tas tillvara i den ordinarie verksamheten efter att projektet 
avslutats. 
 
I Hällefors kommun har 59 personer varit inskrivna i projektet, av dessa har 
15 gått till arbete. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande finansieringen av kommunens del i 
projektet vilken lämnas obesvarad. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande fortsatt arbete vilken besvaras av 
aktivitetsledare Cecilia Albertsson. Annalena Järnberg (S) ställer följdfråga 
vilken besvaras av enhetschef Karim Konjhodzic och Cecilia Albertsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande e-resurs vilken besvaras av 
aktivitetsledare Cecilia Albertsson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande kostnad per deltagare i egen 
försörjning vilken delvis besvaras av aktivitetsledare Cecilia Albertsson, 
enhetschef Karim Konjhodzic och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande långsiktigheten i anställningar och 
studier för deltagarna vilken lämnas obesvarad. 
 
--- 
 
Enhetschef VA Marcus Orre, enhetschef avfall Ann-Louise Hedlund och 
handläggare Britt-Inger Fallström från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen föredrar kring föreslagna taxor. 
 
Handläggare Britt-Inger Fallström redogör för förslaget till avfallstaxa. 
Förslaget innebär inga väsentliga förändringar jämfört med idag. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande den lilla skillnaden i taxa vid 
månadstömning jämfört med 14-dagarstömning vilken besvaras av 
handläggare Britt-inger Fallström. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande hur matavfall tas om hand vilken 
besvaras av enhetschef Ann-Louise Hedlund. 
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Handläggare Britt-Inger Fallström redogör för anläggningstaxan för VA 
vilken i stort sett är oförändrad. Informerar om att möjligheten att ta ut taxa 
för obebyggd fastighet utreds. Enhetschef Marcus Orre utvecklar. 
 
Britt-Inger Fallström visar statistik över taxeökningar och ekonomiskt utfall. 
 
Handläggare Britt-Inger Fallström genomgår brukningstaxa för VA med 
räkneexempel och jämförelser mot andra kommuners taxor. Enhetschef 
Marcus Orre utvecklar kring utbyte av ledningsnät och asfaltering, 
kommunchef Tommy Henningsson kompletterar. 
 
Enhetschef Marcus Orre informerar om att förbundet planerar en utredning 
kring reservvatten för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Ekonomichef Jessica Jansson redogör för förslaget till verksamhetsplan 2021 
utifrån fullmäktiges inriktningsmål. 
 
I investeringsbudgeten 2021 föreslås en tilläggsbudgetering till allra största 
delen beroende på förseningen av förskolan Lärkan som innebär att arbetet 
fortsätter över årsskiftet. Därefter genomgång av investeringsbudgeten i 
detalj.  
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande gamla kommunhuset vilken 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
På driften föreslås tilläggsbudgeteringar utifrån statsbidrag som aviserats 
under 2021. Därefter genomgång av driftbudgeten i detalj. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande ökade kapitalkostnader för gator 
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande dialog med samhällsbyggnad 
Bergslagen om investeringar vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson 
och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig under behandlingen av ärendet. 
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§ 200 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 201 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett ärende om tillsättande av 
kommunchef samt ett ärende om verksamhetsplan för kommunstyrelsen ska 
läggas till dagordningen. För att ge möjlighet att ställa ytterligare frågor om 
simhallsärendet, föreslår ordförande också att revisorernas frågor ska 
behandlas som sista punkt. 
 
Ovanstående godkänns och med detta fastställs dagordningen. 
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§ 202 
Kommunchef, KS 20/00027 

Beslutsunderlag 
KS 2020-01-28 § 12 
KS 2020-06-16 § 130 
KS 2020-06-16 § 131 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att påbörja rekrytering av kommunchef med anledning av att Tommy 
Henningsson aviserat sin pensionsavgång. 
 
Den första rekryteringsprocessen pågick under perioden januari-maj 2020 
men resulterade inte i någon tillsättning. Den andra rekryteringsprocessen 
som beslutades av kommunstyrelsen 2020-16-16 påbörjades i augusti 2020 
med stöd av AXÖ Consulting gällande annonsering, ansökningar och urval. 
 
Fyra kandidater har intervjuats, rekryteringsgruppen utökades vid intervjuerna 
med representanter från de övriga partierna som har ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsen. Ledningsgrupp och arbetstagarorganisationer gavs 
möjlighet att ingå i intervjugrupper. 
 
Rekryteringsgruppen har i slutfasen haft avstämning med referensgruppen 
som bestod av representanter från ledningsgruppen och kommunchefens 
närmaste medarbetare samt med den fackliga referensgruppen. 
 
Rekryteringsgruppen föreslår efter en sammanfattad bedömning av 
kandidaternas kompetenser och erfarenheter att erbjuda Hans Åhnberg 
tjänsten som kommunchef för en period om fyra år.  
 
Av kommunstyrelsens delegeringsordning punkt 4.2.2 har kommunstyrelsens 
allmänna utskott delegerats rätten att förhandla om lön och allmänna 
anställningsvillkor för kommunchef. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

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

Facklig samverkan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
10(113) 

Datum  
2020-11-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Inför chefstillsättningen har MBL-förhandling genomförts den tredje 
november, arbetstagarorganisationerna hade inget att erinra mot 
arbetsgivaarens förslag. 

Rekryteringsgruppen föreslår kommunstyrelsen  
 
-anställa Hans Åhnberg som kommunchef med ett förordnande under fyra år. 
 
-uppdra åt kommunstyrelsens allmänna utskott att förhandla om 
anställningsvillkoren 
 
-kommunchefsinstruktionen ses över 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) utförligt samt yrkar att kommunstyrelsens presidium 
ska uppdras att förhandla anställningsavtal då allmänna utskottets nästa 
sammanträde har ställts in.  
 
Johan Stolpen (V) utvecklar. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
rekryteringsgruppens förslag med det egna ändringsyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anställa Hans Åhnberg som kommunchef med ett förordnande under fyra år. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsens presidium att förhandla om 
anställningsvillkoren 
 
Kommunchefsinstruktionen ses över 
 
 
Presidiet 
Ann Karlsson 
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§ 203 
Utredningen om simhallen, dnr KS 15/00344 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-08-27 § 180 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-01-28 § 11 
Kommunförvaltningen Årliga kostnader i föreslagen simhall, daterad 2020-
10-20. Rapport. (Bilaga)  
Komunförvaltningen Ekonomiska konsekvenser av att bygga en simhall, 
rapport daterad 2020-10-22 (Bilaga) 
Kommunförvaltningen Finansieringskalkyl för simhallsprojektet, daterad 
2020-10-22 (Bilaga) 
Upphandlingsunderlag 
Samhällsbyggnad Bergslagen Beslut om bygglov KS 20/02308 
Rapport Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i Hällefors, 2016 

Ärendet 
Kommunförvaltningen fick på sammanträde i kommunstyrelsen 2019-08-27 i 
uppdrag att återuppta utredningen kring en simhall i kommunen. Uppdraget 
förutsattes bygga på den tidigare utredningen, men skulle kompletteras med;  
 
- Att uppdatera projektplanen med nyinkomna synpunkter kring behov och förutsättningar.  
- Att uppdatera underlag för upphandling i enlighet med nya behov och förutsättningar, 

och lämna en tidplan.  
- Att i projektet vid lämpligt tillfälle genomföra medborgardialog i ärendet, och till detta ta 

fram lämpligt material.  
 
Kommunstyrelsen avsåg att finansiera arbetet med 300 tkr ur tillgängliga 
strategimedel. Arbetet skulle presenteras regelbundet, med slutredovisning 
senast januari 2020. 
 
Förvaltningen genomförde kompletterande utredningar och fick på 
sammanträde i januari 2020 uppdraget att genomföra upphandling i enlighet 
med de nya underlagen. 
 
Förvaltningen har nu genomfört upphandling på det framtagna underlaget, 
och presenterar i bilagor preliminära kostnader för byggnation och drift av 
projekterad simhall.  
 
Förvaltningen återkommer med en redovisning av det arbete som genomförts 
i framtagandet av underlagen. Förvaltningen kan dock konstatera att 
utredningen, mycket på grund av det från i januari utökade uppdraget, har 
kostat kommunen utöver de 300 tkr som ursprungligen tilldelades. 
 
Förvaltningen konstaterar också att någon medborgardialog i ärendet inte har 
genomförts. Anledningen är inte främst covid-19, utan övervägandet att 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
12(113) 

Datum  
2020-11-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

medborgarna inte befrämjas av en dialog i ett ärende som redan är i 
slutprojekteringsfasen. 
 
Simhallen 
Den projekterade simhallen har utifrån tidigare underlag enligt direktiv från 
styrgruppen utvecklats beträffande barnvänlighet, mötesplats och öppettider. 
Barnvänligheten har tillgodosetts genom en ökad yta för små barns lek. 
Hallen har också projekterats sammankopplad med ishallen. De ökade ytorna 
som detta kräver kommer troligen att öka byggkostnaden såväl som 
driftkostnaden. 
 
Utredningens hänsyn till möjlighet till ökade öppettider gör att 
driftkostnaderna ökar gentemot den tidigare utredningen. Det ska dock 
poängteras att öppettider bör regleras efter efterfrågan för att bli 
kostnadseffektiva. 

 
Förvaltningen lämnar förslag till beslut eftersom en simhall löser de problem 
utredningen belyst och eftersom inkomna anbud är inom rimliga gränser. 

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 
Utredningarna som presenteras är preliminära, främst beträffande intäkter. 
Förvaltningen har inte heller tagit hänsyn till sekundära vinster, till 
exempel alla de uteblivna kostnader och skatteintäkter som kan finnas. 

   
Underlagen har kvalitetssäkrats genom jämförelser med andra kommuner, 
eller i förekommande fall genom konsultutredningar (t ex 
energianvändning). 

 
En viss osäkerhet beror på att det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan i 
verksamheten med påföljande service som uppstår. 

 
Kommunförvaltningen har under projekteringen förberett ett eventuellt 
byggskede och framtida drift. Detta arbete kommer att förstärkas eller 
avvecklas utifrån politiska beslut. Förvaltningen bedömer att kapacitet har 
skapats för att genomföra byggprojektet. 
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Förvaltningen presenterar i bifogade underlag följande kalkyler för den 
årliga driften utifrån kalkylerad och preliminär byggkostnad. Förvaltningen 
beräknar framtida årliga kostnader enligt nedanstående tabell: 

 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.  
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker utförligt och kommunchef Tommy Henningsson samt 
ekonomichef Jessica Jansson tillför. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Kapitalkostnader
Avskrivningskostnader enligt komp 5 567 917 5 567 917 5 567 917 5 567 917 5 567 917

Personalkostnader 1 750 000 1 786 750 1 833 206 1 879 036 1 926 012

Drift/underhåll
Energi
Vatten
Underhåll mm, övrigt 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Minskade kostnader
Simresor ordinarie -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
Simresor extra -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Nuvarande omklädningsrum**) -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Ökade intäkter
Simkort/morgonsim -942 000 -942 000 -942 000 -942 000 -942 000

SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOST6 775 917 6 812 667 6 859 122 6 904 952 6 951 928

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella räntekostnader 1 200 000 1 144 321 1 088 642 1 032 963 977 283
(nyupplåning till 1 % ränta)

SUMMA ÖKADE FINANSEILLA KOSTN1 200 000 1 144 321 1 088 642 1 032 963 977 283

SUMMA ÖKADE KOSTNADER 7 975 917 7 956 988 7 947 764 7 937 915 7 929 212
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om simhallen är en 
träbyggnad, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om utgrävning, vilket besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om oändlig avskrivningstid på 
stålbassängen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheten till oändlig avskrivning, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om oändlig avskrivningstid utifrån att andra 
kommuner skriver av stålbassängen på 30 eller 40 år, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om amortering och följdfråga om 
amortering i dagsläget, vilka båda besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om byggfaskostnaderna är inräknade i 
den presenterade summan, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om överskottsvärme från 
ishallen, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om byggnadens tak är 
dimensionerat för att i framtiden möjliggöra installation av solceller, vilket 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om reningsverkets kapacitet att ta emot 
simbassängsvatten vid en bassängtömning, vilket delvis besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om alternativa lösningar utifrån dagens 
problematik med simundervisningen, vilket delvis besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om Filipstads kommun har beslutat om 
att bygga en ny simhall, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter 
Wiker. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om jämförelsen i intäkter mellan Filipstad 
och Hällefors kommun och varför Hällefors kommun räknat på en högre 
intäkt, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
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Daniel Hagsten (M) ställer fråga om avrinningen är beräknad på 200 dagar 
per år, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om hallens dimensionering och 
maxkapacitet, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om Filipstads kommuns inställning till 
samverkan i frågan, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om uträckningen av vattenförbrukningen, 
vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att mötet ajourneras 5 minuter, vilket 
bifalls.  
 
Efter att mötet har återupptagits tilläggsyrkar Daniel Hagsten (M) att det görs 
ett förtydligande i handlingarna, kring att vår energikalkyl är beräknad på 200 
dagars öppethållande per år, innan kommunstyrelsen. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till Daniel Hagstens (M) tilläggsyrkande. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Daniel Hagsten (M), Vivianne Pettersson 
(M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V), många vid flera 
tillfällen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på Daniel 
Hagstens (M) tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Det görs ett förtydligande i handlingarna, kring att vår energikalkyl är 
beräknad på 200 dagars öppethållande per år, innan kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen.  
 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M), Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren avslag till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag samt att en 
folkomröstning ska genomföras. 
 
Johan Stolpen (V), Katja Ollila (V) och Maja Loiske (V) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande anledningen till att förslaget 
idag är ca 50 mkr dyrare än då frågan om simhall behandlades senast vilken 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande medborgardialog vilken besvaras 
av ordförande Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen (V) vilket föranleder 
ett replikskifte i vilket även Allan Myrtenkvist (S) och Tobias Nygren (C) 
deltar. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande dialog med Filipstads kommun vilken 
utförligt besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande den politiska behandlingen av 
simhallsfrågan i Filipstads kommun vilken besvaras av utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande övriga lokaler i simhallen vilken 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och 
föreslår följande propositionsordning:  
 
Först ställs bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag. Därefter ställs 
bifall mot avslag på Cecilia Albertssons (M) yrkande om att genomföra en 
folkomröstning. Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Cecilia Albertssons (M) 
yrkande om folkomröstning vilket avslås. 
 
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. 
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JA till Cecilia Albertssons (M) yrkande om folkomröstning röstar Ulrika 
Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Tobias Nygren (C) och Vivianne 
Pettersson (M). 
 
NEJ till Cecilia Albertssons (M) yrkande om folkomröstning röstar Maja 
Loiske (V), Katja Ollila (V), Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), 
Christina Kuurne (S) och Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) finner att yrkandet om folkomröstning 
faller med röstetalen 4 mot 6. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M), Vivianne Pettersson, 
Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M). Cecilia Albertsson (M), Vivianne 
Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) inkommer med en skriftlig reservation 
som biläggs protokollet. 
 
 
Exp till 
KF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KS 2020-11-10, Reservation avseende simhall 

Under KS 2020-11-10, var ett av beslutsärendet:  
Teckna avtal för byggnation av simhall och genomföra byggnationen. 
Utredning simhall har kostat 2,1 milj hittills. 

År 2017 var anbudssumman 69 milj kr och en beräknad driftkostnad på ca 4 milj. 
Amorteringstiden var på 10 år, där enbart 50 % skulle upplånas. När frågan prövades 2017, 
ansåg Vänsterpartiet att en driftkostnad motsvarande ca 4 milj kr/år, i 10 års tid var ett 
alltför stort ekonomiskt åttagande, varav man yrkade avslag. 

Nu när osäkerheten är högre och utgångsläget gällande de ekonomiska förutsättningarna i 
ett långsiktigt perspektiv är allt för svårbedömda, föreslår man en amorteringstid på 21 år, 
och ca 8 milj kr i driftkostnader per år, med en upplåning på 100 % av förväntad kostnad 
(förutsatt att inkommet anbud överensstämmer i utredningen om 120 milj). 
Driftkostnadsökningen enligt liggande förslag motsvarar ca 100 %!! 

Filipstads kommun är nu i tagen att bygga en simhall, det är inte rimligt att två kommuner 
med 3 mil ifrån varandra, bygger var sin simhall.  

Vi reserverar oss mot byggandet av en simhall under rådande ekonomiska omständigheter. 
Osäkerheten om minskade skatteintäkter, osäkerheten kring RHS framtid, den ökade 
arbetslösheten, och hur effekterna av pandemin kommer slå mot vår kommun är några av 
skälen till varför vi inte anser att man ska ta beslut om simhall nu. Dessutom är det flera 
redan beslutade kostsamma  investeringar på gång såsom flytt till gamla kommunhuset, 
förskolan Lärkan etc. 

Konsekvenserna av ett beslut om bygge av simhall är något man behöver fundera på. Vart 
plockar vi dessa pengar ifrån (vilken verksamhet), och vad får det för effekter? 

Vi kan konstaterade att någon medborgardialog i ärendet inte har 
genomförts. Detta kan jag tycka är märkligt. Gång efter annan lyfter man vikten utav 
medborgardialog och i den här frågan som är av så stort långsiktigt ekonomisk åtagande 
över tid, hade det varit ett lämpligt tillfälle av att faktiskt fråga kommuninvånarna om dom 
står bakom den här prioriteringen av hur skattepengarna används i kommunen. 
 

Därav mitt tilläggsyrkande att genomföra en folkomröstning, vilket tyvärr inte fick gehör. 

Vi gick till val på att möjliggöra byggandet av en simhall. Där är vi inte nu! 

För Moderaterna Hällefors-Grythyttan 
Cecilia Albertsson 
Ulrika Jonsson 
Vivianne Pettersson 
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§ 204 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, dnr KS 
20/00228 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 182 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92 
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 inkluderat budget 2021 
Regeringskansliet, Tillfälligt stöd för mottagande av nyanlända år 2021, 
daterat 2020-09-21 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 utifrån kommunfullmäktiges 
beslut gällande ”Preliminär Strategisk planering för Hällefors kommun år 
2021-2025 och budget för år 2020” samt kommunstyrelsens förslag på 
slutgiltig plan. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på 
resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2021.  
 
Förvaltningen har erhållit förslag på verksamhetsmässiga resultatmål för 
verksamhetsåret 2021 utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive 
resultatmål föreslås ett antal indikatorer då det en viktig faktor för att kunna 
mäta måluppfyllelse i samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen 
föreslår ett antal aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta 
resultatmålen som också finns finanseriade inom den föreslagna drift- och 
investeringsbudgeten. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är förslagen i den 
slutgiltiga planen att vara 466 541 tkr för år 2021. Förvaltningen kan 
konstatera att beslutad driftram inte räcker till för den verksamhet som 
kommer att bedrivas under kommande året. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering avseende driftverksamheten 
år 2021 med minst 2 670 tkr.  
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Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen kan begära en 
tilläggsbudgetering utifrån statens beslut om att kommunen kommer att 
erhålla ett riktat generellt statsbidrag på totalt 2 812 tkr för år 2021. Dessa 
medel föreslår förvaltningen ska tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen och 
finansförvaltning med motsvarande belopp för att kunna använda för 
förvaltningen integrationsarbete enligt kommunstyrelsens antagna 
fördelningsmodell för schablonersättningar.  
 
Utifrån att kommunens riktade bidrag från Migrationsverket vad gäller 
schablonersättning för nyanlända fortsätter och minska under år 2021 
förslår förvaltningen att de medel som buffrades i samband med 
årsbokslutet år 2019 enligt fastställd fördelningsmodell upplöses helt under 
år 2021. Det innebär att kommunstyrelsen kan använda totalt 1 834 tkr för 
att finansiera de integrationskostnader som kommunen har idag.  
 
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är föreslagen i den 
slutgiltiga planen att vara 59 718 tkr för år 2021. Förvaltningen kan 
konstatera att beslutad investeringsram inte räcker till för de investeringar 
som planerats att genomföras under år 2021 avseende planerade 
fastighetsunderhållet samt att projektet ny förskola blir förskjutet. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 
tkr för att kunna följa den underhållsplan som finns upprättad för 
kommunens ägda fastigheter samt slutföra förskoleprojektet. Förvaltningen 
räknar med att tilläggsbudgeteringen för fastighetsinvesteringen kan 
finansieras utan nyupplåning enligt tidigare beslut vad gäller nya 
förskolebyggnaden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 antas. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 812 tkr avseende riktade 
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2021. 

 
- Buffrade riktade integrationsmedel under år 2019 får användas av 

verksamheten under år 2021 som uppgår totalt till 1 834 tkr. 
 

- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 812 tkr avseende generellt 
riktat statsbidrag för år 2021. 
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- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 tkr avseende 
fastighetsinvesteringar år 2021 för planerat fastighetsunderhåll samt 
förskoleprojektet. 

 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson 
(M) följande yttrande till protokollet, vilket godkänns. 
 
”Vi Moderater Hällefors-Grythyttan har för avsikt att inom den nu befintligt 
fastställda ram, kommer (när möjlighet ges) att driva frågorna om utökat 
föreningsbidrag samt en fritidsbank.” 
 
Till yttrandet ansluter sig Ulrika Jonsson (M) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 antas. 
 
Buffrade riktade integrationsmedel under år 2019 får användas av 
verksamheten under år 2021 som uppgår totalt till 1 834 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 812 tkr avseende riktade 
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2021. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 812 tkr avseende generellt riktat 
statsbidrag för år 2021. 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 7 848 tkr avseende 
fastighetsinvesteringar år 2021 för planerat fastighetsunderhåll samt 
förskoleprojektet. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
Tommy Henningsson 
KF 
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§ 205 
Förslag till anläggningstaxa för VA 2021 (§§ 5-13) för 
Hällefors kommun, dnr KS 20/00198 

Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-661§61 
Förslag till Va-taxa Hällefors kommun 2021 

Ärendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå. 
 
Förslaget innebär att anläggningstaxan förblir oförändrad, med undantag av 
§5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 1-8  och en reducerad 
avgift för lägenhet 9 och uppåt. l förslaget finns endast en avgift oavsett antal 
lägenheter. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill också meddela att förbundet 
kommer att påbörja en utredning gällande obebyggda fastigheter. 
 
När utredningen är klar och förankrad hos kommunen kommer förbundet 
meddela om nytt förslag på taxa gällande § 7 anläggningsavgift för obebyggd 
fastighet. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon socialkonsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljökonsekvensanalys. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommunförvaltning har inga invändningar mot föreslagen 
anläggningstaxa.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta föreslagen anläggningstaxa för VA 2021 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
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Anta föreslagen anläggningstaxa för VA 2021. 
 
 
Exp till 
Förbundet 
KF 
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§ 206 
Förslag till brukningstaxa för VA 2021 (§§14-22) för 
Hällefors kommun, dnr KS 20/00198 

Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-612 
Protokoll från direktionens sammanträde SBB2020-539 
Förslag till Va-taxa Hällefors kommun 2021 

Ärendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. l taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå. 
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av ett 
arbetssätt för att ha en långsiktig ekonomisk planering. 
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balans- 
räkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren. 
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra 
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar. 
 
l årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• Minskad förbrukning med 1 % per år under perioden 2020-2025. 
• Kostnadsökning med 3 % på personal-, material-, entreprenad- och 

övriga drift och underhållskostnader. 
• 1 % på övriga kostnader ex kemikalie-, laboratorie-, och 

energikostnader. 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25 %. Befintliga 

investeringar med 1,75 %. 
 

Prognosen visar en höjning med 8 % för 2021. (bilaga 1) 
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1. 
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80 % fasta och ca 20 % rörliga. 
Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga av 
gifter är ca 50 % fasta och ca 50 % rörliga. l årets prognos ligger fördelningen 
på ca 58 % fasta avgifter och 42 % rörliga avgifter. 
l förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så 
rättvis taxa som möjligt. 
 
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna. 
Den fasta avgiften för flerbostadshus, industri och övriga fastigheter får en 
större höjning än villataxan, den rörliga avgiften har en något högre 
procentuell höjning än den fasta avgiften. 
 
Prisförslag: 
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• En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 
m3/år får en ökning med 160 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7 
704 kr/år inkl. moms. 

• En villa i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m3/år, får en 
ökning med 118 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 024 kr/år inkl. 
moms. 

• Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter 
som förbrukar 2 000 m3/år får en ökning med 5 514 kr/år inkl. moms, 
till ett totalpris om 76 324 kr/år inkl. moms. 

 
 §14.3, som gäller abonnemang där det förbrukade vattnet inte mäts utan 
debiteras en schablonförbrukning, den antagna förbrukningen sänks tillbaka 
till 150 m3/lägenhet från 250 m3/lägenhet. 
 
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås vara oförändrade. 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte ombesörja ett bra underhåll av VA anläggningar 
kan ge stor miljöpåverkan. Det bör även vara ett ekonomiskt incitament att 
inte missbruka de naturresurser son vi förvaltar. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommunförvaltning ser att höjningen för taxeåret 2021 blir högt. 
I förslaget för taxa 2021 ligger en investering med för en tillbyggnad vid 
reningsverket i Hällefors. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
begärt en tilläggsbudgetering för 2021 på 3,5 miljoner kronor. Den begäran 
ryms inte i budget för 2021 då den är sent inkommen. Investeringen ska 
ligga med i fastighetsavdelningens budgetering för 2022. Årets förslag till 
VA taxa bör därför justeras ned med motsvarande procentsats som 
tilläggsbudgeteringen för personalbyggnad stod för. 
Enligt prognosen för 2021 kommer taxehöjningen att ge ett litet överskott. 
Eventuellt överskott kommer att läggas till i fonden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2021 antas med inkommen 

justering från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 

- Inte anta tilläggsbudgetering 2021 för investering, ny personalbyggnad 
Avloppsreningsverk Fjällbo. Investeringen tas med inför budget 2022. 
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- Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2021 antas med inkommen 
justering från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 
Tilläggsbudgetering 2021 för investering, ny personalbyggnad 
avloppsreningsverk Fjällbo antas inte. Investeringen tas med inför budget 
2022. 
 
 
Exp till 
KF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
26(113) 

Datum  
2020-11-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 
Förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2021, dnr 
KS 20/00199 

Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2020-09-18 § 69 
Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021 

Ärendet 
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
avfallstaxa för Hällefors kommun 2021. l förslaget fortsätter 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med justeringar mot avfallsplanens 
mål och rättvisare taxa. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Det finns inslag i taxan som har till syfte att påverka till utökad sortering 
och mindre volym på avfallskärl hos abonnenterna. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med undantag 
för 2019 då 140 l kärl infördes. 
 
Inför 2021 informerar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om att 
regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och med 
2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton 
avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022. 
 
Justering för avfallshämtningen i taxan för 2021 görs inom befintlig 
intäktsram, eventuellt underskott pga. införande av förbränningsskatt och 
abonnemangsbyten till billigare alternativ regleras i avfallsonden. 
Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal 
behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Grund- 
avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och servicecenter. Intäkterna från 
grundavgifterna ligger på ca 52 % av den totala kostnaden, ca 48 % tas ut i 
den rörliga avgiften i taxan. l förslaget justeras grundavgifterna så att 
fritidshus får en mindre sänkning. Lägenheter och verksamheter får en 
större sänkning, eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av 
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avfall på återvinningscentralerna. 
 
Förslag till justering av den rörliga avgiften ligger i år med höjning av 190 l 
och 660 l kärl som i ett led att minska kärlstorlekarna, medan avgifterna för 
140 l, 240 l och 370 l kärl får en sänkning. Höjningen av 190 l kärlen 
påverkas dessutom av dyrare hantering pga. äldre kärl som är i behov av 
nya reservdelar och fortsatt arbete mot avveckling av kärlstorleken. Rörliga 
avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks. 
 
Förslaget innebär att: 
• Grundavgiften för: 
- En villa är oförändrad 800 kr/år 
- Ett fritidshus sänks från 650 kr/år till 640 kr/år (-1O kr/år/hushåll) 
- En lägenhet sänks från 650 kr/år till 520 kr/år (-130 kr/år/lägenhet) 
- En verksamhet sänks från 650 kr/år till 350 kr/år (-300 

kr/år/verksamhet) 
 

• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka 
av matavfall/restavfall inkl. en grundavgift, sänks från 1 620 kr/år till 1 400 
kr/år (-220 kr/år) 
 
• Arsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka 
av blandat avfall inkl. en grundavgift, sänks från 2 707 kr/år till 2 421 kr/år 
(-286 kr/år) 
 
• Årsavgiften för en villa med ett 190 l kärl och hämtning varannan vecka 
av blandat avfall inkl. en grundavgift, höjs från 3 388 kr/år till 3 810 kr/år 
(+422 kr/år) 
 
• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson) med hämtning 
av matavfall/restavfall sänks från 16 401 kr/år till 14 004 kr/år (-2 397 
kr/år) 
 
• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning 
av blandat avfall sänks från 31 848 kr/år till 30 726 kr/år (-1 122 kr/år) 
- Årsavgiften för flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson), påverkas av att 

grundavgiften för lägenheter sänks, även om en höjning av 660 l kärl 
görs. 

 
• Tilläggsavgifter för:  
- Kärltvätt höjs från 160 kr/kärl till185 kr/kärl (+25 kr/kärl) 
- Administrationsavgift för abonnemangsbyte höjs från 110 kr/tillfälle till 

115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle) 
- Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll höjs från 150 kr/tillfälle 

till 155 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle) 
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Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, 
kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter och indexhöjning av 
entreprenörspriser. Förslaget innebär att: 
 
• Avgifter för tömning av enskilt avlopp är oförändrade och eventuellt 
underskott regleras i avfallsfonden 
• Tilläggsavgift för Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall 
ökar från 110 kr/tillfälle till 115 kr/tillfälle (+5 kr/tillfälle) 
  
Alla priser redovisas inklusive moms. 
  
Kommunförvaltningen ställer sig bakom de föreslagna avgifterna från 
Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förvaltningen ser positivt på att 
det inte sker några höjningar av avgiften för 2021. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har underrättat Hällefors kommun 
om att de har använt en felaktig internränta vid sina beräkningar. 
Överskottet från den felräkningen läggs i fonden för justering 2022.  
 
Medborgarna kan delvis påverka sin kostnad genom val för att hantera 
avfallet och beslut om hur ofta tömning ska ske. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2021 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2021-01-01. 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 208 
Drift- och investeringsbidrag 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021, dnr KS 
20/00085 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2020-03-27 § 18 och § 19 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 92 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2021 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. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets budget för 
verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 om preliminära budgetramar 
för verksamhetsåret 2021 avseende drift och investeringar. 
Kommunstyrelsen fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på 
sammanträdet den 10 november 2020 utifrån kommunförvaltningens 
förslag. Förbundets driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens 
fastställda budgetram.  
 
Drift 
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2021 föreslår kommun-
förvaltningen att totala driftbidraget utökas med en lönekompensation med 
1,8 procent för nio månader och att inga verksamhetsförändringar är 
aktuella och innebär en total utökning med 86 tkr. År 2020 erhåller 
förbundet ett driftbidrag på totalt 9 438 tkr. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för 
naturvården hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget för 
den skattefinansierade verksamheten. Förbundet begär 30 tkr i bidrag till 
åtgärder gällande skötsel och underhåll i Saxhyttans naturreservat samt 
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Hökhöjdens naturreservat för verksamhetsåret 2020, vilket förvaltningen 
föreslår ska godkännas.  
 
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 5 912 tkr för verksamhetsåret 
2020 exklusive hemstädning, höghöjdsstädning samt fönsterputs som 
förbundet fakturerar löpande till kommunen. Förvaltningens förslag är att 
kostnaderna för lokalvården kompenseras för nio månaders löneökningar 
med 5 tkr och att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en 
utökning med totalt 555 tkr till sammanlagt 6 467 tkr.  
 
Investering 
Preliminärt budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela 
ansvarsområde uppgår till 27 500 tkr för år 2021. Förvaltningens förslag är 
att förbundet föreslås erhålla 10 870 tkr i investeringsmedel för 
skattefinansierade verksamheten samt 5 500 tkr avseende den 
taxefinansierade verksamheten.  
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2021 uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
31(113) 

Datum  
2020-11-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2021 uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, 
höghöjdsstädning samt fönsterputs. 
 

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 5 500 tkr för taxefinansierad verksamhet. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om höghöjdsstädning, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunala kostnader för städ på 
SFI i folkets hus, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om föreslagen summa avser utökning, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 
uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 
uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, höghöjdsstädning 
samt fönsterputs. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 5 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 
uppgår till 9 524 tkr för den tekniska verksamheten. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för 
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2021 godkänns. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2021 
uppgår till 6 467 tkr per år för lokalvården hemstädning, höghöjdsstädning 
samt fönsterputs. 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2021 blir 10 870 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 5 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet. 
 
 
Exp till 
Förbundet  
KF 
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§ 209 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030, 
dnr KS 20/00202 
 
Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030 

Ärendet 
Förvaltningen har upprättat lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 
2021-2030. Förvaltningen kan konstatera att den framtida 
befolkningsutvecklingen, vilken påverkar lokalbehovet inom de kommunala 
verksamheterna är högst osäker. Exempelvis pekar födelsetalet för fösta 
halvåret på en stor negativ avvikelse mot den prognos som Statistiska 
centralbyrån, SCB, levererade så sent som under våren 2020. Detta medför ett 
än större behov av att i arbetet med lokalförsörjningsplanen fundera över olika 
scenarion för den framtida utvecklingen för att upprätthålla handlings- 
beredskap avseende justeringar i lokalbeståndet.   
 
Uppdraget som gavs till förvaltningen i samband med att 
lokalförsörjningsplanen för 2020-2029 antogs; att genomföra utredning och 
projektering av ombyggnation och renovering av lokalerna i kommunförrådet, 
presenteras som ett särskilt ärende till kommunstyrelsens sammanträde i 
december. 

 
Uppdraget som gavs till förvaltningen i samband med att 
lokalförsörjningsplanen för 2020-2029 antogs; att presentera ett 
kostnadsförslag för åtgärder i matsalen på trygghetsboendet i Sörgården, 
presenteras som ett särskilt ärende till kommunstyrelsens sammanträde i 
december. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Syftena med lokalförsörjningsplanen är, förutom att säkerställa 
verksamheternas tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler som bidrar 
till för kommuninvånarna attraktiva verksamheter, att kommunens 
ekonomiska resurser ska användas så effektivt som möjligt. Detta genom 
att säkerställa att överutbud av lokaler undviks, att investeringar görs i 
fastigheter som på sikt kommer att behövas och att undvika dyra 
nödlösningar. Många av åtgärderna för att anpassa lokalerna för 
verksamheterna ryms inom budgeten för planerat underhåll av kommunens 
fastighetsbestånd. Åtgärder som avser verksamhetsanpassningar och 
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utveckling av lokaler presenteras som särskilda utredningar för politiskt 
ställningstagande alternativt behandlas i kommunens ordinarie 
budgetprocess.   

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030. 

  
- Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör 

därmed att gälla. 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets 
motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbornsparken samt att 
revidera underhållsplanen för Björskogsnäs.  

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa 

hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring det gula huset på Hemgårdsvägen och 
om lösningar för att använda lokalen i skolverksamheten, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om eventuell tidigare uppmaning till 
bostadsbolaget om att riva den aktuella fastigheten, vilket delvis besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson, kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Katja Ollila (V). 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om förvaltningen söker de bidrag som 
beskrivs i lokalförsörjningsplanen, vilket besvaras av fastighetschef Jessica 
Nilsson. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
uppdatera avsnittet om Fyrklövern. 
 
Under ärendet behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson 
(M) och ordförande Kaja Ollila (V). 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030. 

  
Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör därmed att 
gälla. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets 
motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbornsparken samt att revidera 
underhållsplanen för Björskogsnäs.  

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa 
hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera avsnittet om Fyrklövern. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) 
fråga gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern vilken besvaras av Katja 
Ollila (V). Tobias Nygren ställer följdfråga gällande tidplan vilken besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Hurtigtorpets 
motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbornsparken samt att revidera 
underhållsplanen för Björskogsnäs.  

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att marknadsanpassa 
hyresnivån för lägenheterna i kategoriboendet Lärkan. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera avsnittet om Fyrklövern. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030. 

  
Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2020-2029 upphör därmed att 
gälla. 
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§ 210 
Tilläggsbudgetering, inköp av biblioteksinventarier vid 
flytt, dnr KS 19/00067 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 98 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 36 
Ekonomisk kalkyl över inventariebehovet daterad, 2020-10-13 
 
Ärendet 
2020-06-09 beslutade kommunfullmäktige om att bygga om gamla 
kommunhuset för annan verksamhet och där bland folkbiblioteket.  

Folkbibliotek är en lagstadgad verksamhet. I samband med bibliotekets flytt, 
mars 2021, är ambitionen att utforma ett framtidens bibliotek som tar sikte på 
att bli en flexibel mötesplats för alla. Folkbilioteket ska både inspirera till 
läsning och vara en naturlig mötesplats i lokalsamhället. Teaterföreställningar, 
föreläsningar och andra arrangemang som författarbesök, språkcaféer, bokprat 
och övrig samhällsinformation ska inrymmas på biblioteket. Inredningen och 
möbleringen ska vara flexibel och kunna erbjuda en ändamålsenlig och 
tillgänglig miljö och samtidigt uppmuntra kreativt tänkande och inspirera till 
möten. Tillgängligheten i ett bibliotek är en förutsättning och möblerna ska 
därför lätt och snabbt kunna anpassas och styras om efter behov. Det behövs 
hållbara, stabila bokhyllor med hjul, höj-och sänkbara bord, sittplatser för 
enskilda och gruppsamtal/möten och evenemang.  

I det nya biblioteket finns det möjlighet att inreda attraktiva och moderna 
barn- och ungdomsavdelningar. Hällefors kommun behöver arbeta med 
läsfrämjande insatser för de grupperna och locka fler till biblioteket. 
Trivsamma och ändamålsenliga lokaler underlättar det arbetet. Personalen ska 
ha en stimulerande arbetsmiljö med smarta, kloka lösningar, och en bra 
logistik för att erbjuda en kompetent och bra service till besökarna. 

Med ovanstående bild för utformningen av framtidens folkbibliotek i 
Hällefors ser vi att endast minimalt med möbler kan tas med till det nya 
biblioteket. Dagens bokhyllor är från 1977, det år då biblioteket flyttade från 
Godtemplargården till Folkets hus. Bokhyllorna och mycket av det övriga 
möbelmanget är inte anpassade för att möta besökarnas behov av flexibla och 
ändamålsenliga bibliotekslokaler eller personalens arbetsmiljökrav. Det är 
hårt slitage på biblioteksmöbler och det är viktigt att tänka hållbart, 
tillgängligt och inredning med stor flexibilitet. 

Ekonomi 
I fullmäktiges beslut framgår det att kommunförvaltningen har ansökt om 
bidrag för delar av inventarier till biblioteket och erhållit  450 000 kronor i 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
37(113) 

Datum  
2020-11-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

bidrag. Detta innebär det att kommunens investeringsutgifter ökar med 
motsvarande samt att kommunens kapitalkostnader ökar med en drygt en 
tiondel av investeringsutgiften. 

 
Kommunen har under år 2020 erhållit 450 000 kronor i statligt riktat bidrag 
från Kulturrådets projekt stärkta bibliotek, vilket gör att det blev 300 000 
kronor lägre än beräkmnat och därmed ökar behovet av egen finansiering.  

 
Förvaltningen bedömer också att det även behövs ytterligare 
biblioteksinredning än vad som framgick av utredningen. I utredningen 
framgår det förutom finansieringen via statliga bidrag ett behov på 210 000 
kronor för investeringar. Totalt bedömer förvaltningen att det behövs 
inredning med 1 394 000 kronor, inklusive möblering av konferenslokalen 
Plenisalen, vilket gör att det behövs ytterligare 734 000 kronor i 
investeringsmedel.  

 
Inventariebehovet som finns som går att betraktas som 
förbrukningsinventarier och datautrustning kommer att direktavskrivas och 
finanserias med de riktade statliga medlen. Det övriga inventaribehovet på 
totalt 944 000 kronor betraktas som investeringsmedel. Det innebär att 
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investeringar för verksamhetsåret 2021 med 734 000 kronor.  
 
Utifrån utredningen som gjorts för gamla kommunhuset framgår att 
bibliotekets lokalkostnader beräknas öka med 24 000 kronor per år samt att 
kapitalkostnader för inköpta inventarier ökas med 24 000 kronor per år. 
Dessa utökningar har tagits hänsyn till i kommunstyrelens framtagna 
förslag till verksamhetsplan för år 2021. Däremot innebär ytterligare 
investeringsmedel en utökad kapitalkostnad med 84 000 kronor per år tio år 
framöver som beräknas finansieras genom en effektivisering inom 
verksamheten.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att de åtgärder som föreslås av förvaltningen 
ökar bibliotekskostnaderna ytterligare om inte verksamheten kan finansiera 
det genom effektivisering. 
 
Folkhälsa 
Bibliotek är en viktig mötesplats för alla och forskningen visar att kultur 
kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. 
 
Miljö 
Hållbar utveckling i form av biblioteksinredning och ändamålsenliga 
lokaler är en viktig del men hållbarhet handlar om mycket mer än miljö och 
klimat. Genom bibliotekets existens bidrar man till ekonomisk hållbarhet 
genom att verksamheten bygger på delande av resurser. Genom att vara en 
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plats öppen för alla bidrar folkbiblioteket till social hållbarhet. Några av 
grundstenarna i de sjutton hållbarhetsmålen. 
 
Medborgarperspektiv 
Vid medborgardialogen i februari lyftes kloka och kreativa idéer som kan 
förverkligas i det nya flexibla biblioteket.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 734 000 kronor i investeringar för 

verksamhetsåret 2021. 
 
- Ökade driftkostnader i form av kapitalkostnader finanserias genom 

effektivisering av verksamheten. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson, kultur- och fritidschef Kicki Johansson och 
bibliotekschef Karin Lundmark utförligt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om skolbibliotek och utrymme på plats i 
skolan, vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om tankar kring biblioteksfilialen i 
Grythyttan, vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark, 
kommunchef Tommy Henningsson och kultur- och fritidschef Kicki 
Johansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring tänkta effektiviseringar i verksamheten, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om det skett en utökning inom 
biblioteket i och med att en skolbibliotekarie anställts eller om det är en flytt 
av personal, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer följdfråga om hur många procent av tjänst 
som flyttats över till skolan från biblioteket, vilken lämnas obesvarad. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om möjlighet att köpa begagnade inventarier, 
vilket besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om summan i önskad tilläggsbudgetering är 
exakt eller om det kan bli dyrare eller billigare, vilken lämnas obesvarad. 
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Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om hur noga och på vilken detaljnivå 
kartläggningen av inventariebehov skett, vilket besvaras av kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att mötet ajourneras, vilket bifalls. 
 
Mötet återupptas därefter och ordförande Katja Ollila (V) sammanfattar 
diskussionerna. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att en politisk plan för inriktningen på hur 
biblioteket ska utformas och användas ska tas fram innan en 
tilläggsbudgetering kan bli aktuell.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M) och ordförande Katja 
Ollila (V). 
 
Ulrika Jonsson (M) och Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till ordförande 
Katja Ollilas (V) förslag till beslut. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
till beslut, vilket avslås. 
 
Därefter ställer ordförande Katja Ollila (V) bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
En politisk plan för inriktningen på hur biblioteket ska utformas och användas 
ska tas fram innan en tilläggsbudgetering kan bli aktuell.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att kommunstyrelsen ska tillsätta en grupp för 
biblioteksutveckling, samt att denna ska återrapportera vid kommunstyrelsens 
sammanträde 15 december. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg yrkar 5 minuters ajournering vilket bifalls, 
varefter överläggningarna återupptas. 
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Johan Stolpen (V) yrkar i tillägg till tidigare yrkande att 
kommunförvaltningens förslag ska beviljas och att varje pari med ordinarie 
representation ska ges möjlighet att inkomma med ett namn till grupp för 
biblioteksutveckling innan protokollsjustering. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Katja Ollila (V) ansluter till Johan Stolpens (V) yrkande. 
 
Tobias Nygren (C) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer 
därefter allmänna utskottets förslag mot Johan Stolpens (V) yrkande och 
finner att Johan Stolpens (V) yrkande vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en grupp för biblioteksutveckling med möjlighet 
för alla partier med ordinarie representation i kommunstyrelsen att delta med 
en ledamot. Återrapport ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 15 
december. 
 
Christer Olken (S), Ulrika Jonsson (M), Margeurite Wase (C), Maja Loiske 
(V), Vakant (SD) 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 734 000 kronor i investeringar för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Ökade driftkostnader i form av kapitalkostnader finanserias genom 
effektivisering av verksamheten. 
 
 
Mot beslutets två sista satser reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Cecilia 
Albertsson (M), Tobias Nygren (C) och Vivianne Pettersson (M). 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 211 
Familjesamverksanteam, FamSam, dnr KS 20/00205 

Beslutsunderlag 
Familjesamverkansteamet projektplan 
Remissvar psykisk hälsa  
Med neutralitet som utgångspunkt, rapport SAMBA 2019 
Budget 2021 

Ärendet 
Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet 
(FamSam) fått i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse för samtliga 
kommuner i KNÖL, denna tjänsteskrivelse är även kompletterad av 
undertecknad för att anpassas till Hällefors kommuns mallar och 
förutsättningar.   

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar 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. 2018 tog arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 
 
Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt 
samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog, 
socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att 
tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna 
identifieras och det skapas ett bra underlag för konsultationsmöjligheter. 
Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med ett tydligt 
barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas.  
 
Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid 
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet 
inte varit verksamma så länge som det var planerat. Tiden för att utvärdera 
arbetet bedöms därför vara för kort, varför endast ett uppföljningsarbete 
kommer att genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet 2020/2021.  
 
Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för att få ett 
rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid 
på sig att ta sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna 
som de finns till för och landa i rådande förutsättningar för att i slutänden få 
ett mer rättvist utvärderingsunderlag. Erfarenheterna från SAMBA (liknande 
verksamhet i Örebro) är att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 
2019).  
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Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det bör tas i 
beaktning att de ärenden som FamSam är involverade i är komplexa och 
risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor. Det innebär att en 
verksamhet av den här sorten behöver få tid på sig för att kunna genomföra 
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  
 
Tillsammans med Region Örebro län har kommunerna i norra länsdelen 
investerat både tid och pengar i FamSam-projektet, av den anledningen bör 
det ligga i alla uppdragsgivares intresse att få ta del av ett välgrundat och 
genomarbetat slutresultat som ska ligga till underlag för beslut om FamSam-
projektets framtid i slutet av 2021.  

Social konsekvensanalys 
I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och 
deras familjer har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte 
att tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna kan det 
innebära många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med 
detta är goda så kan det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. 
Exempelvis att familjen får agera budbärare mellan verksamheter, har 
insatser som motsäger varandra och vardagen upptas av att medverka på 
olika möten och utbildningar. Detta riskerar att orsaka ett större lidande än 
nödvändigt. För att undvika en negativ effekt av att ha flera vård- och 
myndighetskontakter är det av stor vikt att det finns en god samverkan. 

 
Tanken med FamSam är att avlastas de ordinarie verksamheterna från ett 
samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. 
Det kan möjliggöra att verksamheterna istället kan fokusera på 
grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i att hitta rätt hjälp 
snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas ineffektiva 
processer. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Familjesamverkansteamet har för år 2020 finansierats av statsbidrag som 
kommunen sökt, stadsbidrag för att stärka insatserna inom psykisk ohälsa. 
De ekonomiska ramarna för dessa medel är nu ändrade Regeringen och 
SKR tydliggjorde att del av medlen skall användas för länsgemensamt 
arbete för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från 
flera huvudmän.  

 
I Örebro län förvaltas de länsgemensamma medlen av 
samverkansorganisationen, Välfärd och folkhälsa inom Regional 
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utveckling, Region Örebro län. FamSam-projektet har sökt ekonomiska 
medel från psykisk hälsa-pengarna, men huruvida projektet får ta del av 
dessa pengar är fortsatt oklart. För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska 
medel behöver det finnas en alternativ planering gällande detta som kan 
aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Inga medel finns 2021 
budgeterat för FamSam inom kommunförvaltningen. Medel från 
Tillväxtverket till socioekonomiska eftersatta kommuner i syfte att stärka 
ekonomisk och socialutveckling skulle kunna finansiera FamSam under 
förutsättning att kommunen erhåller dessa medel även för 2021.  

 
Beräknad totalkostnad för familjesamverkansteam per år 2 470 800 kr som 
fördelas enligt fördelningsnyckel 

 
Fördelning av kostnader 2021 Antal invånare 2020 

 

Region Örebro 965 400  

Ljusnarsbergs kommun 155 134 4 738 10,31% 

Hällefors kommun 225 497 6 887 14,98% 

Nora Kommun 350 966 10 719 23,31% 

Lindesbergs kommun 773 803 23 633 51,40% 

Totalt: 2 470 800 kr 45 977 100% 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att Hällefors kommun delfinansierar förlängd projekttid t o m  
 31 december 2021 för FamSam med medel från Tillväxtverket. 
- Att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Nora och  

Ljusnarsberg kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera 
FamSam-projektet under 2021 enligt fördelningsnyckeln. Samt att 
Region Örebro län fortsätter att finansiera psykologtjänsten, 
överenskomna driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, hjälp av 
kommunikatör).  

- Att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 
hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-
pengarna.  

 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V) fråga 
om pengar inom psykisk hälsa vilken delvis besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren och skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande betydelsen för Hällefors kommun 
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Peter 
Wiker. 
 
Ordförande Johan Stolpen ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att Hällefors kommun delfinansierar förlängd projekttid t o m  
31 december 2021 för FamSam med medel från Tillväxtverket. 
 
Att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Nora och  
Ljusnarsberg kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-
projektet under 2021 enligt fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län 
fortsätter att finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och 
tillhandahåller projektet med tidigare överenskomna servicetjänster (såsom 
lokal, konsultation, hjälp av kommunikatör).  

 
Att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 
hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Johan Stolpen 
(V) att det ska förtydligas att finansieringen faller om medel från 
Tillväxtverket uteblir. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag med Johan Stolpens tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hällefors kommun delfinansierar förlängd projekttid t o m  
31 december 2021 för FamSam under förutsättning att kommunen får medel 
från Tillväxtverket. 
 
Att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Nora och  
Ljusnarsberg kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-
projektet under 2021 enligt fördelningsnyckeln samt att Region Örebro län 
fortsätter att finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och 
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tillhandahåller projektet med tidigare överenskomna servicetjänster (såsom 
lokal, konsultation, hjälp av kommunikatör).  

 
Att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 
hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna.  
 
 
Exp till 
Ingrid Holmgren 
Jessica Jansson 
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§ 212 
Utredning av avtalssamverkan inom del av 
socialtjänstens område, dnr KS 20/00215 

Beslutsunderlag 
Kommunal avtalssamverkan II – Socialtjänst, 2019 

Ärendet 
Tidigare har funnits bestämmelser i SoL och LSS som gjort det möjligt för en 
kommun att överlåta på en annan kommun att utföra vissa uppgifter. De 
bestämmelserna har upphävts och ersatts av regleringen i 9 kap. 37 § KL.  
Den nya generella regleringen innebär att samverkansmöjligheterna har 
breddats till att avse även uppgifter som inte omfattats av tidigare 
samverkansbestämmelser, framförallt genom möjligheten att delegera 
beslutanderätt till anställd i annan kommun eller region. 1 Bestämmelsen om 
generell avtalssamverkan i kommunallagen innebär således i vissa avseenden 
utvidgade samverkansmöjligheter jämfört med vad som gällt tidigare. De nya 
bestämmelserna innebär dock inte bara att förutsättningarna för samverkan 
utvidgats och gjorts enhetliga, utan de innefattar också vissa nya krav, bl.a. 
avseende uppföljning och rapportering.  
Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för de 
uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun eller den region som åtar sig att 
utföra en uppgift för någon annan kommun eller region övertar alltså inte det 
övergripande ansvaret för uppgiften.  
 
Samverkansgruppen i norra länsdelen, SNÖL där ordförande från 
socialnämnd/socialutskott och socialchefer deltar i har diskussion om 
möjlighet till avtalssamverkan mellan kommunerna i norra länsdelen varit 
uppe ett flertal gånger. På senaste SNÖL möte bestämdes att förvaltningen 
behöver en politisk viljeinriktning att ingå avtalssamverkan för att komma 
vidare i processen.  
 
Avtalssamverkan inom socialtjänstens områden kan både leda till en 
kostnadseffektivisering och en ökad kvalitet. De två områden man i första 
hand vill utreda vidare är taxe- och avgiftshandläggning samt 
myndighetsutövning LSS barn och ungdom.  
 
Kommunerna har idag ett gemensamt dokumentationssystem som underlättar 
samarbetet inom olika delar. För att minska sårbarheten och öka kompetensen 
inom vissa delar kan samordning vara en nyckel till framgång.         

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Avtalssamverkan inom socialtjänstens område kan leda till en 
kostnadseffektivisering för kommunen. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan beslut i KS. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Att välfärdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt socialtjänsten 
inom SNÖL att utreda förslagen om: 
 
1. En samordning av taxe- och avgiftshandläggningen  
2. Samordning av myndighetsutövning LSS barn och ungdom 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V) och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt socialtjänsten inom SNÖL att utreda förslagen om: 
 
1. En samordning av taxe- och avgiftshandläggningen  
2. Samordning av myndighetsutövning LSS barn och ungdom 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt socialtjänsten inom SNÖL att utreda förslagen om: 
 
1. En samordning av taxe- och avgiftshandläggningen  
2. Samordning av myndighetsutövning LSS barn och ungdom 
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Exp till 
KNÖL-kommunerna 
Ingrid Holmgren 
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§ 213 
Personliga Ombud i Norra Örebro Län, dnr KS 19/00009 

Beslutsunderlag 
Gemensam organisation av Personliga Ombud i Norra Örebro Län 
Uppdragsbeskrivning personliga ombud  
Verksamhetsbeskrivning för Personliga Ombud i Örebro Norra Länsdelar 
Projektbeskrivning 

Ärendet 
Under år 2017-2018 gav socialcheferna i Norra Örebro län ett uppdrag till 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheten att ha en gemensam organisation 
kring personligt ombud. Kommunerna tog ett gemensamt beslut att införa 
personliga ombud som ett projekt mellan 2018-2020 för att sedan permanenta 
verksamheten från 2021.  
 
Syftet med projektet var söka upp personer med psykisk funktionsnedsättning, 
kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd och service. 
Kommunerna har ansvar enligt Socialtjänstlagen (5 kap 7 och 8 §§ SoL) att 
erbjuda stöd och service  men också ett ansvar att initiera samverkan med 
andra berörda myndigheter och med organisationer. 
 
Projektet drog ut på tiden och verkställdes först hösten 2019, då hade man 
också tagit beslut om att Lindesbergs kommun skulle vara värdkommun för 
Personliga ombud. Alla fyra kommuner var med på att anställan två personer 
med hög utbildning vilket gjorde att lönekostanderna blev högre än beräknat. 
När det finns personliga ombud så ska det finnas en ledningsgrupp med 
representater från Region, Kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedling 
och Brukarorganisationer.  Projektet har provat att ha gemensam 
ledningsgrupp tillsammans med personliga ombuden i Örebro, på grund av 
Covid-19  har det varit svårigheter att samordna ledningsgruppen. Personliga 
ombuden har haft en gemensam ledningsgrupp i februari i år. 
 
När redogörelse kring personliga ombud gjordes inför SNÖL den 28 augusti 
2020 kom frågan om det är möjligt att ha en ledningsgrupp tillsammans med 
SoFint och samordningsförbundet. Vidare efterfrågades en tjänsteskrivelse 
omkring en sådan organisation tillsammans med förutsättningar för att gå från 
att vara ett projekt kring Personliga ombud till att permanenta verksamheten. 
 
Personliga ombuden skall ha mellan 15-18 pågående ärenden för att hinna 
med, idag är det kö. För Hällefors del är 5 ärende just nu aktuella. Personliga 
ombuden kommer till kommunen vid behov, har tillgång till lokal via IFO. 
Efterfrågan kan komma från individen själv, handläggare på IFO, 
socialspykiatrin, psykiatrin, Coaching teamet (Sofint), försäkringskassan samt 
arbetsförmedlingen. 
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Social konsekvensanalys 
Personliga ombud kan bidra till minskade stödinsatser från kommunernas andra 
verksamheter och att färre individer är i behov av ekonomiskt bistånd. På 
individnivå förväntas effekterna bli att fler personer kommer i sysselsättning 
samt får förbättrad livskvalité. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
När man gjorde skrivelsen kring personligt ombud så gjordes en 
kostnadsfördelning. Tanken var att få medel både från SoFint och från 
Länsstyrelsen.  

Kostnadsfördelning av SOFINTs och länsstyrelsens medel 2020  
Lista krav på personal/kompetenser och andra resurser, t ex utrustning, som 
behövs i projektet. Indikera även hur resurserna är säkrade 
(muntligt/skriftligt).  
 
Personalkostnader: 
 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 
Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till  

2020-12-31 
500,000 kr 

Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till  
2020-12-31 

500,000 kr 

 
Utrustningskostnader: 
 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 
2 bärbara datorer  15 000 Skriftligt 
2 mobiler   Skriftligt 
 
Övriga kostnader: 
 

Kostnader Period Kostnad  

Resor 2019-2020 10 000 

Bil  2019-2020 60 000 – 70 000 kr per 
år + drivmedel  

Konferens 2019-2020 30 000 

Handledning 2019-2020 20 000 
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Ny litteratur 2019-2020   5 000 

Föredrag 2019-2020 10 000 

Summa kostnad  145 000 

 
Det finns en fördelningsnyckel som antogs i projektet.  
Lindesberg 51 %, Nora 17 %, Hällefors 16 %, Ljusnarsberg 16 % 
 
Konsekvenser 
 
Utifrån att SoFints styrelse sagt nej till mer medel återstår bidrag från Staten 
som Länsstyrelsen fördelar. Beslut har fattats om en höjning av statsbidrag för 
Personliga ombuden fram till 2022 med 130 miljoner årligen. Hur mycket 
Norra länsdelen får beror på hur många som ansöker om bidrag från alla 
Sveriges kommuner. Några besked kring bidragsdelen finns inte att få förrän 
mars året ansökan gäller.  

 

Prel. Årsbudget 2021 för verksamhet, personliga ombud: 

 
Personalkostnader: 
 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 
XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 590 000 kr 
XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 540 000 kr 
I och med att personliga ombuden har varit ett projekt har medarbetarna inte fått någon löneförhöjning vilket man 
får räkna med för varje år tillsammans med ökade kostnader. 

 
Utrustningskostnader: 
 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 
2 bärbara datorer   Skriftligt 
2 mobiler   Skriftligt 
Lokal    
 
 
Övriga kostnader: 
 

Kostnader Period Kostnad/kr  

Resor 2021 10 000  

Bil  2021 60 000 – 70 000 kr per 
år + drivmedel  
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Konferens 2021 30 000 

Handledning 2021 20 000 

Ny litteratur 2021   5 000 

Föredrag 2021 10 000 

Summa kostnad  145 000 

Summa intäkter staten 2020 (per heltid, 402 638) 805 276 

Kvarstående att fördela på 
kommunerna på ett ungefär 

2021 470 000 

 
Enligt fördelningsnyckeln blir kostnaden för Hällefors kommun 75 200 kr, 
dock har staten flaggat för mer medel vilket kan påverka kostnadsläget 
positivt. I budget 2021 finns 30,0 tkr, fördelat på IFO:s verksamhet. 
Resterande medel tas från befintlig budget för ekonomiskt bistånd. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att personliga ombuden blir en permanent verksamhet i Norra länsdelen från 2021-01-01 
 
Personliga ombuden finansieras till viss del av statsbidrag via Länsstyrelsen 
fördelning.  För år 2020 uppgick bidraget till 402 638 kr per årsanställd. 
Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna via vedertagen 
fördelningsnyckel.  
 
SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp för Personliga ombud 

Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten fortsätter Lindesbergs 
kommun att vara även 2021. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer frågor gällande behoven i Hällefors kommun och 
nästa års budget vilka besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande Samordningsförbundet i norra Örebro 
län, SOFINT, vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att personliga ombuden blir en permanent verksamhet i Norra länsdelen från 
2021-01-01 
 
Personliga ombuden finansieras till viss del av statsbidrag via Länsstyrelsen 
fördelning.  För år 2020 uppgick bidraget till 402 638 kr per årsanställd. 
Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna via vedertagen 
fördelningsnyckel.  
 
SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp för Personliga ombud 

Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten fortsätter Lindesbergs 
kommun att vara även 2021. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) samt yrkar att första satsen ska ändras så att 
verksamheten ska förlängas under 2021, och att det under den tiden ska göras 
en utvärdering. 
 
Vivianne Pettersson (M), Johan Stolpen (V) och Tobias Nygren (C) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag med det egna ändringsyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Personliga ombuden förlängs 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
En utvärdering av verksamheten görs under 2021. 
 
Personliga ombuden finansieras till viss del av statsbidrag via Länsstyrelsen 
fördelning.  För år 2020 uppgick bidraget till 402 638 kr per årsanställd. 
Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna via vedertagen 
fördelningsnyckel.  
 
SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp för Personliga ombud 
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Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten fortsätter Lindesbergs 
kommun att vara även 2021. 
 
 
Exp till 
KNÖL-kommunerna 
Ingrid Holmgren 
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§ 214 
Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik 
Örebro län, dnr KS 20/00189 
 
Beslutsunderlag 
Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnds sammanträdesprotokoll 2020-
08-24 § 45 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-13 § 191 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-25 § 211 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-08 § 222 
 
Ärendet 
Region Örebro har sedan 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret för 
den regionala kollektivtrafiken. I samband med det skedde en skatteväxling. 
Skatteväxlingen skedde med ett för stort belopp varför länets kommuner har 
kompenserats genom en rabatt på gymnasieresorna. Nu föreslås en ändrad 
princip för hur denna ersättning ska utgå. 
 

Ekonomi 
I enlighet med avtalet om kollektivtrafik för Örebro län mellan Region 
Örebro län (dåvarande Örebro läns landsting) och länets kommuner bär 
Region Örebro län från och med den 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska 
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och blev från samma tidpunkt 
kollektivtrafikmyndig-het för Örebro län. Region Örebro län 
kompenserades från och med den 1 januari 2012 genom skatteväxling för 
det utökade kostnadsåtagandet. Genom skatteväxling höjde landstinget 
utdebiteringen med 34 öre och länets kommuner sänkte utdebiteringen i 
motsvarande grad. En arbetsgrupp utvärderade sedan genomförd 
skatteväxling och konstaterade att det fanns avvikelser mellan genomförd 
skatteväxling och avtalets skrivningar om fördelning av ekonomiskt ansvar. 
I förhållande till avtalets skrivning om fördelning av ekonomiskt ansvar för 
regional kollektivtrafik i Örebro län så blev skatteväxlingen 2-3 öre för 
hög.  
 
Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att Region Örebro 
län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för gymnasiekorten 
(såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Rabatten omfattar länets 
samtliga kommuner och tillämpningen gäller tills eventuell annan 
överenskommelse träffas mellan Region Örebro län och kommunerna. 
Rabatten som lämnades 2013 uppgick till sammanlagt 17 129 tkr, varav 
426 tkr tillföll Hällefors kommun. 
 
Ekonomidirektörer/-chefer i regionen och länets kommuner har diskuterat 
frågan och har enhälligt kommit fram till att skatteunderlagets tillväxt 
bättre speglar värdet av förändringen av den för höga skatteväxlingen än 
utvecklingen av kommunernas köp av gymnasiekort i kollektivtrafiken. 
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För att beräkna värdet av regleringen bör det totala beloppet räknas upp 
årsvis med skatteunderlagets tillväxt på länsnivå. Därtill läggs innevarande 
års februariprognos för skatteunderlagstillväxten från SKR. Det innebär att 
reglering bör kunna ske efter februaris utgång respektive år. Därefter görs 
en fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på andel 
invånare per senaste årsskifte. Kommande år görs en avstämning av senaste 
års faktiska uppräkning mot den prognos som använts.  
 
Om den ursprungliga regleringen från 2013 räknas upp med skattekraftens 
tillväxt i länet är ökningen 19,3 procent (inklusive prognos för år 2020). 
Det motsvarar 20 435 tkr som fördelas utifrån invånarantal. 
 

 (tkr) Rabatt 2013 Invånare 
2019 12 31 

Omräknat 
belopp 

Askersund 705 11 377                    763  
Degerfors 591 9 666                    648  
Hallsberg 957 15 932                1 068  
Hällefors 426 7 013                    470  
Karlskoga 1 641 30 381                2 037  
Kumla 1 296 21 738                1 457  
Laxå 352 5 683                    381  
Lekeberg 442 8 234                    552  
Lindesberg 1 532 23 588                1 581  
Ljusnarsberg 280 4 771                    320  

Nora 678 10 726                    719  
Örebro 8 229 155 696              10 438  
 Summa 17 129 304 805 20 435 
 

De rabatter som redan har utbetalts under 2020 enligt nuvarande modell 
ska räknas av från beloppen. 
 
Den nu föreslagna modellen innebär ett något lägre utfall för Hällefors 
kommun. Enligt den nuvarande modellen skulle Hällefors ha erhållit  
534 tkr för läsåret 2019/2020 att jämföra med den nya modellens 470 tkr. 
Beloppet bokförs under finansförvaltningen/skatteintäkter.  
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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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 
 
- Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för 

Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på 
invånarantal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad 
på skattekraftstillväxten i länet samt 

 
- Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar 

beslut med samma innehåll. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ekonomichefens bedömning av att 
förslaget antas i alla kommuner, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att på sikt genomföra en översyn av 
skatteväxlingen med regionen. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för 
Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal 
i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på 
skattekraftstillväxten i länet samt 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar 
beslut med samma innehåll. 
 
På sikt genomföra en översyn av skatteväxlingen med regionen. 
 
--- 
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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 
 
Godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för 
Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal 
i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på 
skattekraftstillväxten i länet samt 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar 
beslut med samma innehåll. 
 
På sikt genomföra en översyn av skatteväxlingen med regionen. 
 
 
Exp till 
Region Örebro län 
Mikael Pulkkinen 
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§ 215 
Ansökan om föreningsbidrag till Bris, dnr KS 20/00169 

Beslutsunderlag 
Ansökningsbrev 2021  
Bris långsiktiga plan 2017-2021 
Bris årsberättelse 2019 (med bl.a. ekonomisk redovisning, 
verksamhetsberättelse och effektrapport) 
Bris stadgar (antagna 2019-05-18) 
Bris budget 2020 prognos 2021 
Inbjudan Bris nätverk 
  
Ärendet 
Bris region Mitt ansöker om 15 000 kronor i bidrag för år 2021. 

Social konsekvensanalys 
Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta 
möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barnets 
rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av 
barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot 
diskriminering.  
 
I kristider, som till exempel den rådande coronapandemin, fyller Bris en extra 
viktig samhällsfunktion för oroliga barn. För barn som redan lever i utsatthet 
riskerar kristider att förvärra deras situation ytterligare, då är det extra viktigt med 
ett tryggt stöd i form av hjälpande vuxna utanför familjen. Där fyller Bris en viktig 
funktion. 
 
När barnets vardag påverkas, som till exempel vid samhällskriser, skollov, 
familjekonflikter eller våld ökar behovet av stöd. Enligt Bris har en påtaglig ökning 
av barn och unga som kontaktar Bris för stöd skett den senaste tiden. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. 
Enligt bidragsansökan ansöker Bris om 15 000 kronor i kommunalt bidrag, vilket 
kommunförvaltningen föreslår att godkänna och finansieras genom 
kommunstyrelsens bidragskonto för år 2021.  
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ge bifall till ansökan från Bris 2021 med 15 000 kronor. 
 
Ansökan finansieras via kommunstyrelsens medfinansieringskonto år 2021. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yrkar Ulrika Jonsson (M) och 
Tobias Nygren (C) bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge bifall till ansökan från Bris 2021 med 15 000 kronor. 
 
Ansökan finansieras via kommunstyrelsens medfinansieringskonto år 2021. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulrika Jonsson (M), 
Tobias Nygren (C), Johan Stolpen (V), Maja Loiske (V), Katja Ollila (V), 
Cecilia Albertsson (M), Vivianne Pettersson (M) och Christina Kuurne (S) 
bifall till välfärdsutskottets förslag. 
 
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på välfärdsutskottets 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge bifall till ansökan från Bris 2021 med 15 000 kronor. 
 
Ansökan finansieras via kommunstyrelsens medfinansieringskonto år 2021. 
 
 
Exp till 
BRIS 
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§ 216 
Återremissyttrande borttagande av olovliga 
textilinsamlingskärl, dnr KS 20/00147 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-06-12 
§ 47 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-09-15 § 75 

Ärendet 
Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterade 2020-09-15 § 75 för att 
det skulle undersökas hur klädinsamlingen kunde lösas på ett bra sätt.  
 
Kommunförvaltningen vill påpeka att det textilinsamlingskärl som 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslås få i uppdrag att samla in 
olovligen är placerade på kommunens mark. 
 
För de aktörer som önskar samla in textilier på ett lagligt sätt kan tillstånd 
sökas hos kommunen. Redan i dagsläget sker textilinsamling under ordnade 
former på återvinningscentralen (Gyltbo). 
 
Kommunförvaltningen föreslår också att det är samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen som tecknar avtal med aktörer som är intresserade att på ett seriöst 
sätt samla in textilier på kommunens mark, i anslutning till 
återvinningsstationerna. Kostnaderna som textilinsamlingen medför, som 
exempelvis ökad städning, ska betalas av aktören. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse i ärendet. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare tjänsteskrivelse i ärendet. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga 
textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte 
kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att teckna avtal med 
intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in textilier på 
kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnader som 
textilinsamlingen medför ska betalas av aktören. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson samt nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), ordförande Katja 
Ollila (V) och Alf Wikström (V) samt Madelene Jönsson (SD) på insynsplats. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) yrkar att tredje beslutssatsen förändras genom att 
”ha dialog samt” läggs till mellan ”att” och ”teckna avtal”. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
till beslut med egen yrkad förändring, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga 
textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte 
kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att ha dialog samt 
teckna avtal med intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in 
textilier på kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. 
Kostnader som textilinsamlingen medför ska betalas av aktören. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S) 
att ”Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen” ändras till 
”Kommunförvaltningen” i tredje beslutssatsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag med den av Allan Myrtenkvist (S) yrkade ändringen vilket 
bifalls. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ha dialog samt teckna avtal med 
intresserade aktörer som på ett seriöst sätt vill samla in textilier på 
kommunens mark i anslutning till återvinningsstationerna. Kostnader som 
textilinsamlingen medför ska betalas av aktören. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att samla in de olovliga 
textilbehållarna och informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina kärl. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får skrota kärlen i de fall de inte 
kvitterats ut sex månader från att informationen till aktörerna gått ut. 
 
 
Exp till 
Mikael Pulkkinen 
KF 
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§ 217 
Tobias Nygrens motion om måltidsråd i Hällefors 
kommun, dnr KS 20/00100 
 
Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningen Måltidsråd i Hällefors kommun - Tobias Nygrens 
motion (KS 20/00100). Rapport 
  
Yttrande 
Tobias Nygren (c) yrkar i motionen på att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
utreda möjligheterna att införa samt att föreslå organisationen för ett 
måltidsråd i Hällefors kommun. 
  
Motionen beskriver den kompetens som finns inom måltiden i branschen, och 
vill att kommunen utreder på vilka sätt denna kompetens ska komma 
kommunens måltidsverksamhet till del. 
 
Bedömning 
Utifrån motionen drar kommunförvaltningen slutsatsen att avsikten med 
måltidsrådet är att kommunens egen måltidsverksamhet ska få hjälp av den 
kompetens som finns i den lokala branschen för att utveckla den egna 
verksamheten. Det är av flera skäl tveksamt om detta är en optimal lösning. 
Bland annat bör kommunen fråga sig vad branschen har att vinna på detta råd, 
eller i alla fall hur ett sådant råd ska utformas för att branschen 
överhuvudtaget ska ställa upp. En annan aspekt är att det redan idag är fullt 
möjligt för måltidsverksamheten att söka upp den kunskap som finns och 
använda den, utan att belasta branschen med möten eller få del av till viss del 
överflödig information. 
 
Kommunförvaltningen kommer inte att föreslå kommunstyrelsen att inrätta ett 
råd där branschen ska diskutera måltidsverksamheten i kommunen. Motionen 
bör därför i sin nuvarande ordalydelse avslås. 
 
I ett vidare resonemang bör kommunförvaltningen diskutera hur kommunens 
måltidsverksamhet ska ingå i den lokala måltidsbranschen. Det är dessutom 
nödvändigt att fundera kring hur kommunens måltidsverksamhet ska förhålla 
sig till det strategiska, näringspolitiska arbete med måltidsbranschen i 
kommunen, inte minst med tanke på diskussioner som förs kring RHS i 
Grythyttan.  
 
Det ingår dock redan i förvaltningens arbete att följa och stödja insatser enligt 
ovan och i anslutning till detta rapportera eventuella insatser och möjliga 
lösningar. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  
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Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

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

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
  

- avslå motionen.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande det branschråd som finns idag vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C). 
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§ 218 
Mindfulness – Tobias Nygrens motion om mindfulness i 
skolan för ökad trygghet och minskad stress, dnr KS 
20/00048 
 
Beslutsunderlag 
Tobias Nygren (c) Mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad 
stress Motion. 
Kommunförvaltningen Mindfulness i skolan Rapport  
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-03-01.  
 
Yttrande 
Motionen 
Tobias Nygren (c) har lämnat in motionen mindfulness i skolan för ökad 
trygghet och minskad stress. Motionen inkom till kommunen 2020-02-20 och 
remitterades av Kommunstyrelsen på sammanträde 2020-03-31 till 
kommunförvaltningen för beredning. 
 
Tobias Nygren (c) yrkar i motionen på att förvaltningen ska ges i uppdrag att 
utreda möjligheterna att införa mindfulness i undervisningen vid skolorna i 
Hällefors kommun. 
 
Motionen beskriver positiva forskningsresultat av program med mindfulness, 
och lämnar förutom beskrivningar av programmen också hänvisningar till 
motioner i riksdagen. Utifrån förhållningssättets dokumenterade förmåga att 
bland annat stärka det förebyggande arbetet mot ohälsa skulle programmen 
bidra till demokratiuppdraget i skolan i kommunen. 
 
Motionen uppger vidare att mindfulness i skolan vilar på några grundstenar; 
beröring, stillhet, reflektion och rörelse, samt att den utövas genom enkla 
avslappnings- och mindfulnessmetoder som yoga, meditation, visualiseringar, 
andningsövningar och samtal. 
 
Förvaltningen har efter utredning lämnat rapport i ärendet. 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att innehållet beröring, stillhet, reflektion och rörelse i 
allmänhet är eftersträvansvärt och i varierande grad redan utförs i 
grundskolan. Förvaltningen bedömer dock inte att införande av 
mindfulnessprogram är rätt väg för att motverka psykisk ohälsa. 
 
Den främsta anledningen till att förvaltningen gör denna bedömning är inte 
tveksamhet inför de mål eller metoder som ingår i programmen kring 
mindfulness. Förvaltningen bedömer att åtminstone delar av mindfulness som 
begrepp och metod mycket väl kan fylla en funktion i skolan, men att ett 
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införande av programmet som helhet inte är förenligt med skolans uppdrag. 
Det är högst troligt inte heller begreppet mindfulness som leder till positiva 
resultat, utan de i programmet ingående delarna.  
 
Det åligger redan skolans rektor och undervisande personal att motverka 
psykisk ohälsa och att i övrigt uppfylla mål ur skolans författning. Arbetet får 
gärna innehålla beröring, stillhet, reflektion och rörelse, men vilka metoder 
som lärarna väljer och anser lämpliga för att lösa detta bör inte specificeras av 
huvudman. 
 
Förvaltningen bedömer inte att förhållningssättet ”mindfulness” som helhet 
bör införas i skolan, och föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

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

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 

  
- avslå motionen.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C). 
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§ 219 
Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet 
och biologiskt mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 
19/00173 
 
Beslutsunderlag 
Tobias Nygrens (C) motion, inkom 2019-05-22 
KF 2019-06-11 § 102 
KS 2019-08-27 § 191 
Yttrande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-03-27 § 21 
 
Yttrande 
Tobias Nygren (C) föreslår i sin Hällefors kommun inventerar grönytor med 
syfte att identifiera passande ytor till förmån för biologisk mångfald av djur- 
och växtarter, liksom resurs för djurfoder i tider av torka. Vidare vill 
motionären att det skapas en plan för grönyteskötsel i kommunen med ett 
hållbart biologiskt hållbarhetsperspektiv.  
 
Motionären ställer också ett antal frågor inom området, så som exempelvis 
hur grönyteskötseln planeras, möjligheten till djurfoder vid torka samt vad 
Hällefors vill och kan göra för att skapa bättre förutsättningar inom området 
biologisk mångfald. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-27 § 191 att skicka motionen till 
kommunförvaltningen för beredning och att den skulle tas i beaktan i 
samband med frågan om grönyteskötsel. 
 
Kommunförvaltningen har skickat motionen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för yttrande. 
 
I det yttrande som samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har gett så framgår 
det att samhällsbyggnadsförbundet kartlagt grönytorna. Vidare skriver de att 
de efter uppdrag kan genomföra en inventering och ta fram en plan. 
 
Förändringar av skötseln har också skett redan men med ekonomi och 
användbarhet för aktivitet som utgångspunkt och mål. Tidigare försök till 
förändringar som gjort med minskad klippning, vilket ger en bättre mångfald, 
har mötts av protester från medborgarna då möjligheten att nyttja ytorna 
försvåras.  
 
Intresset från de få lantbruk som finns i kommunen har varit lågt. Dock så 
finns det åkermark i kommunen som skulle behövas hållas öppna för att 
gynna mångfalden. Dock råder det brist på arrendatorer på dessa ytor i 
Hällefors kommun. Plan och policy för de kommunalägda grönytorna finns 
till viss del i Grönplanen. 
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Ekonomi 
I sitt yttrande skriver samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ändring 
från veckoklippning till ängsskötsel ligger inom ungefär samma 
kostnadsram, men att maskinparken inte är anpassad för ängsskötsel. 
Kostnaderna för slaghack är billigare. 
 
Folkhälsa 
För samhället i stort kan det vara en större vinst med medborgarnas 
aktivitet än med biologisk mångfald på dessa platser. 
 
Miljö 
Att öka mångfalden i de grönytor som är i kommunal skötsel kommer ge 
liten effekt och verkan. Större effekt kan troligen uppnås om man kan 
förmå större åkerarealer som finns i kommunen att hållas öppna. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Avslå motionen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer fråga om tidigare försök i Violen, vilket 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Katja Ollila (V) och Ulrika 
Jonsson (M). 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avslå motionen. 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Tobias Nygren (C). 
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§ 220 
Utskottsinitiativ om utredning av skolskjutsar, dnr KS 
20/00212 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föredrar och yrkar att kommunförvaltningen 
ska uppdras att utreda möjligheten att bedriva skolskjuts i egen regi, med 
fokus på ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser, samt att 
revidera riktlinjerna för skolskjuts inför att innevarande upphandlingsperiod 
löper ut. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande kvalitet och kostnad vilken besvaras av 
kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande riktlinjer vilken besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen uppdras att utreda möjligheten att bedriva skolskjuts i 
egen regi, med fokus på ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Riktlinjerna för skolskjuts revideras inför att innevarande upphandlingsperiod 
löper ut. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifallmot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen uppdras att utreda möjligheten att bedriva skolskjuts i 
egen regi, med fokus på ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Riktlinjerna för skolskjuts revideras inför att innevarande upphandlingsperiod 
löper ut. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Tina Lanefjord 
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§ 221 
Utskottsinitiativ om minnesmärke över Sven Rinman, 
dnr KS 20/00210 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag till utskottsinitiativ om att 
uppmärksamma Sven Rinman med ett minnesmärke. Sven Rinman har kallats 
den svenska bergshanteringens fader och var verksam som direktör över 
Hällefors silververk. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att ett minnesmärke över Sven Rinman sätts 
upp. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på Vivianne Pettersson 
(M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ett minnesmärke över Sven Rinman sätts upp. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M) och Johan Stolpen (V). 
 
Kommunchef Tommy Henningsson tillför sakuppgifter. 
 
Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunsförvaltningen ska 
återkomma med ett finansierat förslag. 
 
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på allmänna utskottets 
förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ett minnesmärke över Sven Rinman sätts upp. 
 
Kommunförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med ett finansierat 
förslag. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
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§ 222 
Utskottsinitiativ om grupp för tillståndsfrågor, dnr KS 
20/00211 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag till utskottsinitiativ om att inrätta 
en grupp för tillståndsfrågor som ska gå igenom alla ärenden som rör 
Hällefors kommun gällande tillstånd och bygglov samt andra frågor av vikt. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att se över hur vi kan få en bättre 
kommunikation och dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i 
bygglov och tillståndsfrågor, liknande Ljusnarsbergs kommuns sätt att arbeta. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M) och ordförande Katja 
Ollila (V). 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på Vivianne Pettersson 
(M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Se över hur vi kan få en bättre kommunikation och dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i bygglov och tillståndsfrågor, 
liknande Ljusnarsbergs kommuns sätt att arbeta. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 

Vivianne Pettersson (M) yrkar att det ska förtydligas att det är ett uppdrag till 
kommunförvaltningen, samt att sista bisatsen stryks. 

Tobias Nygren (C) ansluter till Vivianne Petterssons (M) yrkande. 

Annalena Järnberg (S), Ulrika Jonsson (M), Johan Stolpen (V) och Allan 
Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer allmänna utskottets förslag mot 
Vivianne Petterssons (M) yrkande och finner att yrkandet vinner bifall. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag på hur kommunen 
kan uppnå bättre kommunikation och dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i bygglovs- och tillståndsfrågor. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
 
 
Efter ärendets avgörande ajourneras kommunstyrelsen 5 minuter varefter 
förhandlingarna återupptas. 
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§ 223 
Utskottsinitiativ gällande tillfällig fullmäktigeberedning 
för sociala frågor, dnr KS 20/00171 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att kommunfullmäktige ska tillsätta en tillfällig 
beredning för att ge en helhetsbild av aktuella sociala frågor i kommunen. 
 
Beredningens uppdrag ska vara att ta fram politiska förslag till 
kommunfullmäktige på hur problematiken kan hanteras. 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning enligt ovan. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Johan Stolpen 
(V) att beredningens uppdrag är att jobba fram förslag till ett fåtal tydliga 
strategier för hur Hällefors kommun ska bemöta problematiken med så kallad 
social dumpning, att tidsramen för beredningen är fram till 
kommunfullmäktiges sammanträde 8 december då beredningen 
slutrapporterar till fullmäktige, samt att beredningen består av tre ledamöter 
från majoriteten, varav en är ordförande, och två från oppositionen. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på 
välfärdsutskottets förslag med Johan Stolpens (V) tilläggsyrkanden vilket 
bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning enligt ovan. 
 
Beredningens uppdrag är att jobba fram förslag till ett fåtal tydliga strategier 
för hur Hällefors kommun ska bemöta problematiken med så kallad social 
dumpning. 
 
Tidsramen för beredningen är fram till kommunfullmäktiges sammanträde 8 
december då beredningen slutrapporterar till fullmäktige 
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Beredningen består av tre ledamöter från majoriteten, varav en är ordförande, 
och två från oppositionen. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V) 
återremiss för att utreda gränsdragningsfrågor gentemot brottsförebyggande 
rådet BRÅ. 
 
Annalena Järnberg (S) och Cecilia Albertsson (M) ansluter till Johan Stolpens 
(V) yrkande. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Johan 
Stolpens återremissyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
gränsdragningsfrågor gentemot brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V) att 
BRÅ ska uppdras att återrapportera strategier mot social dumpning. 
 
Maja Loiske (V) yrkar att det ska förtydligas att presidiet ska driva frågan i 
BRÅ, med återrapportering under våren 2021. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) uppfattar yrkandena på följande sätt: 
Kommunstyrelsens presidium uppdras att i BRÅ lyfta frågan om strategier 
mot social dumpning. En återrapport ska ske under våren 2021. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på ovanstående vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens presidium uppdras att i BRÅ lyfta frågan om strategier 
mot social dumpning. En återrapport ska ske under våren 2021. 
 
 
Exp till 
Presidiet 
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§ 224 
Stärka kommunens kommunikationsarbete, dnr KS 
20/00190 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse beslut § 185 2020-10-06 

Ärendet 
Utifrån det utskottsinitiativ som tagits 2020-09-15 om att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag om hur kommunen kan stärka sitt kommunikationsarbete. 
 
För att förvaltningen skall kunna verkställa att stärka kommunens 
kommunikationsarbete så blir lösningen, utifrån ett finansieringsperspektiv, 
en kombinationstjänst. I det här fallet en kombinationstjänst som innefattar 
kommunikatör och planerad rekrytering av turistsamordnare.  
 
Kommunen har idag en antagen norm som säger att tjänster som utlyses skall 
vara heltidstjänster. Vilket medfört att förvaltningen fått i uppdrag försöka 
möjliggöra det. 
 
Detta ryms ej i nuvarande budgetram/ budget och förvaltningen begär därför 
en kompletterande finansiering från 2021 år strategimedel och då inom ramen 
för de 30 procent som ingår i dessa och är inriktade på näringslivssatsningar, 
enligt tidigare antagen riktlinje.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
För att möjliggöra och verkställa att stärka kommunens 
kommunikationsarbete behöver 160 tkr avsättas till ovan nämnda 
kombinationstjänst  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan har ej i dagsläget skett. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att godkänna förslaget att avsätta medel motsvarande 160 tkr för att kunna 
stärka kommuns framtida kommunikationsarbete.  
 
Att ge förvaltningen fortsatt uppdrag att söka permanent lösning för 2022 
 
--- 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) 
fråga gällande finansieringsbehovet vilken besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Att godkänna förslaget att avsätta medel motsvarande 160 tkr för att kunna 
stärka kommuns framtida kommunikationsarbete.  
 
Att ge förvaltningen fortsatt uppdrag att söka permanent lösning för 2022 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Jessica Jansson 
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§ 225 
Medborgarförslag om Wahlströmsvägen, dnr KS 
20/00158 
 
Kommunfullmäktige remitterade 2020-09-22 § 123 rubricerade 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 
till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Malin Bergkvist 
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§ 226 
Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med 
papperskorg, dnr KS 20/00192 
 
Kommunfullmäktige remitterade 2020-09-22 § 124 rubricerade 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 
till kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Malin Bergkvist 
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§ 227 
Cecilia Albertssons (M) motion om bevakningskameror, 
dnr KS 20/00195 
 
Kommunfullmäktige remitterade 2020-09-22 § 125 rubricerade motion till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Malin Bergkvist 
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§ 228 
Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn på 
äldreboenden, dnr KS 20/00196 
 
Kommunfullmäktige remitterade 2020-09-22 § 126 rubricerade motion till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Malin Bergkvist 
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§ 229 
Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl 
i offentliga miljöer, dnr KS 19/00175 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-09-22 § 135 rubricerade motion till 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunförvaltningen för förnyad beredning vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för förnyad beredning. 
 
 
Exp till 
Tommy Henningsson 
Malin Bergkvist 
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§ 230 
Valärenden 
 
Inga valärenden att behandla. 
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§ 231 
Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder 
och bolag, dnr KS 19/00033 
 
Allan Myrtenkvist (S) redogör kortfattat för aktuella ärenden. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 232 
Aktuella remisser, dnr KS 19/00034 
 
Kanslichef Mathias Brandt redogör kortfattat. 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 233 
Delårsrapport för Hällefors bostads AB per 2020-08-31, 
dnr KS 20/00188 
 
Informationsunderlag 
Per capsulambeslut redovisat vid ordinarie bolagsstyrelsesammanträde 2020-
09-30 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2020-08-31 
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
2020-09-24 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2020-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att 
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, 
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall 
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla 
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 
 
Styrelsen har hittills under 2020 haft fyra ordinarie sammanträden samt ett 
extrainsatt sammanträde. Därtill genomfördes en dag om Framtida 
bostadsförsörjning i Hällefors kommun. Ordinarie ledamöter har, med något 
enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. På det extrainkallade 
sammanträdet har en oenig styrelse valt att entlediga VD Richard Johansson 
från sitt uppdrag som VD. VD´s uppgifter tillförordnas initialt i befintlig 
personalstyrka genom ett delat ansvar mellan Cristian Eriksson och Sofia 
Asplund. Efter taget beslut valde två ordinarie ledamöter och två suppleanter i 
styrelsen att avgå. 
 
Covid-19 har påverkat bolaget i stor utsträckning. Då bolaget har inte kunnat 
utföra lägenhetsunderhåll i planerad utsträckning har beslut tagits om att 
utföra utvändig underhåll av byggnader så som dränering och 
fasadrenoveringar istället. Covid-19 har även försenat övriga större projekt. 
 
Bolaget har förhöjda radonhalter i vissa områden och har därmed arbetat fram 
en handlingsplan med turordning på områden och håller på att ta fram 
förfrågningsunderlag för upphandling av åtgärder för Skolmästaren och 
Trasten. Upphandlingarna förväntas läggas ut under hösten 2020. 
 
Kommunen har valt att bromsa projektet med ytskiktsrenovering av 
vårdboendet Fyrklövern. Kommunens beslut kommer att påverka årets och 
kommande årsbudgetar och investeringsplaner för Hällefors Bostads AB. Då 
projektet blir försenat och Hällefors Bostads AB står inför stora avflyttningar 
på lokalsidan kan ett ägartillskott behövas för att kunna genomföra projektet. 
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Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med 
hyresrätt. Detta förtydligas i ägardirektivet, där bolaget ansvar särskilt 
framhålls beträffande ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen och 
beträffande attraktivt boende. 
 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet förväntas en fortsatt 
befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. 
Samtidigt saknas lägenheter med tillgänglighet för äldre och 
funktionshindrade samt lägenheter med högre standard. Därtill kommer att 
beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande 
underhållskostnader. Detta kan mötas med en kombination av nyproduktion 
och avveckling. 
 
Styrelsen utreder möjligheten till en nybyggnation i form av radhus. En sådan 
byggnad skulle kunna uppföras i södra delen av Källvägen. Man utreder även 
möjligheten att utföra sjönära byggnation öster om Måltidens hus i 
Grythyttan.  Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög 
direktnedskrivning utgör nyproduktion en ekonomisk utmaning för bolaget. 
 
Kommunen har beslutat om förändringar inom äldreomsorgen. Ett nytt 
långsiktigt hyresavtal är tecknat för bolagets anläggning Fyrklövern och 
omfattande renoveringar ska utföras. Kommunen har sagt upp avtalet med 
bolagets andra vårdboende Nya Björkhaga. Kommunen har beställt 
ombyggnationen av ett nytt vård och omsorgsboende som färdigställt genom 
Länsgårdens försorg. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets delårsrapport för 
verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 
4,4 miljoner kronor. Resultatet är 2,7 miljoner kronor bättre än föregående 
års delårsrapport. Med tanke på pågående ombyggnads- och 
underhållsprojekt kan något större överskott än avkastningskravet inte 
påräknas. För helår 2020 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,5 
miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatet. 
 
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 
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• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Soliditeten bedöms vid årsslutet vara något förstärkt, 14,8 procent, 
beroende på att eget kapital ökar med beräknad vinst. Fastighetsbeståndets 
bokförda värde är 135,2 miljoner kronor, medan den totala belåningen 
uppgår till 140,0 miljoner kronor. Utifrån år 2014 genomförd 
marknadsvärdering och internt genomförda värderingar under året bedömer 
bolaget att beståndets marknadsvärde i 2014 års värdering, 250 miljoner 
kronor, ökat. 
 
Bolagets intäkter och kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med 
samma period föregående år. Övriga intäkter är högre med 0,3 miljoner 
kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnader för 
fastighetsförvaltningen har minskat med 4,9 miljoner kronor jämfört med 
samma period föregående år och det beror främst på underhåll-, reparation- 
och skötselkostnader. Underhållsminskningen beror främst på 
begränsningen under Covid-19 pandemin och bromsning av Fyrklövern 
projektet. Skötselminskningen beror främst på ett bra pris på nytt avtal på 
sommarskötseln och att år 2020 varit snöfattigt. Kostnader för personal har 
ökat med 1,8 miljoner kronor i jämfört med samma period föregående år 
och beror på avgångsvederlag. Räntekostnaderna är oförändrad i jämförelse 
med samma period föregående år. 
 
Bolaget tillämpar K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag. 
Regelverket innebär att bolaget inte tillämpar komponentavskrivning av 
sina fastigheter. För att kommunen ska kunna göra en koncernredovisning 
har bolaget gjort en tänkt komponentredovisning av sitt fastighetsbestånd 
som påvisar en mindre avvikelse mellan bolagets bokförda avskrivningar 
och komponentavskrivning. Skulle bolaget ha komponentavskrivning 
skulle avskrivningskostnaderna vara 393 000 kronor högre i 
delårsrapporten per 2020-08-31. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
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Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige 
 
 
Exp till 
KF 
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§ 234 
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 
2020-08-31, dnr KS 20/00223 
 
Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2020-10-21 
Delårsraport för Bergslagens Räddningstjänst 2020-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2020-08-31. 
 
Årets första månader handlade mycket om planering inför den gemensamma 
Räddningsregion Bergslagen som startades upp den 12 maj 2020. Under 2019 
har en styrgrupp med samtliga räddningschefer inom regionen arbetat fram 
beslutsunderlag. Principbeslut fattades i alla organisationer under senare del 
av 2019 och formellt beslut därefter. Av de 52 kommuner som varit med i 
projektet har 42 valt att gå med från start och övriga har valt att avvakta. 
Möjlighet finns även att ansluta sig under 2020/2021. 
 
Regionen omfattar cirka 750 000 invånare och hanterar cirka 10 000 larm per 
år. Räddningsledningscentralen i regionen är placerad i Örebro och är 
bemannad med ett larmbefäl, ett vakthavande befäl samt en räddningsåtgörare 
från SOS alarm. Bemanningen är aktiv under hela dygnet och årets alla dagar. 
I och med att BRT ingår i Räddningsregionen Bergslagen uppfyller även BRT 
de framtida krav på systemledning som kommer i den förnyade lagstiftning 
som Riksdag kommer att besluta om under 2020-2021. Förändringen i 
lagstiftningen kommer av de skogsbränder som härjade åren 2014 samt 2018. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 2,1 miljoner kronor. 
Resultatet är 0,4 miljoner kronor bättre än föregående års delårsrapport. Detta 
beror främst på lägre personalkostnader, reavinst för försäljning av 
anläggningstillgångar samt återhållsamhet i inköp 
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För helår 2020 prognostiserar BRT ett underskott på 0,1 miljoner kronor för 
de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors. Detta beror främst på förlorade intäkter för 
utbildningsverksamheten med anledning av Covid-19. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Förbundsstab    
Räddningstjänst   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån delårsrapporten är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivnings-
kostnader. 
 
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 5,0 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 
41,7 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 33,7 procent. 

 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 235 
Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2020-08-31, dnr KS 20/00222 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2020-10-30 § 96 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-08-31 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2020-08-31.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett överskott på 0,9 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna 
visar ett överskott på 8,2 miljoner kronor och de avgiftfinansierade 
verksamheterna visar ett underskott på -7,3 miljoner kronor. De gemensamma 
verksamheterna redovisar ingen avvikelse mot budget.  
 
För helår 2020 prognostiserar förbundet totalt ett överskott på 1,1 miljoner 
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -0,1 miljoner 
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar 1,2 miljoner 
kronor för helår 2020. De gemensamma verksamheterna prognostiseras klara 
budgeten. 
 
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås sannorlikt inte för de 
skattefinansierade verksamheterna år 2020. Det finansiella målet avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är 
odefinierat. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. Någon bedömning 
av huruvida målet uppnås över tid eller ej görs inte i delårsrapporten. 
Revisorerna rekommenderar förbundet att definiera vilken tidsperiod som 
avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra 
målet mätbart. Vidare vill revisorerna uppmärksamma förbundet om att det 
kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det omfattar två separata 
verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika avgiftskollektiv. Varje 
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avgiftskollektiv har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl a 
avgiftsnivåer, framtida investeringsbehov och historiska resultat.   
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2020 fastsällt fem 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen inte finns några 
aktuella mätvärden tillgängliga och i rapporten görs således endast en 
bedömning av huruvida ett utav dessa mål kommer uppnås eller ej. Enligt 
förbundets bedömning kommer målet att uppnås under året. Revisorerna har i 
sin granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokal och Miljöservice skattefinansierad 
Process Avfall och Återvinning avgiftsfinansierad 
Process Vatten och Avlopp (VA)  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i 
delårsrapporten. 
 
Revisorerna rekommenderar förbundet att se över sin princip avseende 
semesterlöneskulden i delårsrapporten så den överensstämmer med gällande 
redovisningsregelverk. Revisorerna har även noterat att det saknas en 
utvärdering/bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att 
uppnås 2020. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års 
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i 
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För 
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade 
investeringar på 7,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 
14,5 miljoner kronor. 

 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 236 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 20/00193 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2020-09-
30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning 
över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan föregående års sammanställning.  
 
Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även 
redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade 
motioner här. 

Som framgår av förteckningen har 12 medborgarförslag och 10 motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Av förteckningen framgår också när, av 
vilket organ och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion 
blivit besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att själv följa upp 
vilket svar som getts i ärendet. Självklart går det även bra att kontakta 
kanslienheten om mer information önskas. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys, utan hänvisar till de ekonomiska aspekterna i respektive 
ärende. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan behandling i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
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utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 237 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 20/00194 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2020-
09-30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 14 medborgarförslag och 11 
motioner som lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Av de 
obesvarade ärendena kommer sex medborgarförslag och fyra motioner vara 
ett år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information. 
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. Medan det i något fall finns ett förslag 
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första 
behandlingen i kommunstyrelsen. Det finns också något ärende som är skickat 
till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. 
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. 
 
För en snabbare hantering kan kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna 
förslag på svar till kommunfullmäktige, utan att skicka det till 
kommunförvaltningen för beredning. I de fall ärendena inte kräver någon 
större utredning är det ett sätt att korta väntetiden för den som lämnat in ett 
förslag. Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram 
sina synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar 
om. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Katja Ollila (V). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 238 
Remissvar från Länsdelsgruppen, norra Örebro län på 
handlingsplan psykisk hälsa samt aktivitetsplanens 
struktur, dnr KS 20/00136 

Informationsunderlag 
Remissvar 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2020-2022 
Aktivitetsplan psykisk hälsa 

Ärendet 
Handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen utifrån Överenskommelsen om insatser 
inom området psykisk hälsa mellan Sveriges kommuner och regioner och staten och 
utifrån uppdrag från den regionala chefsamverkansgruppen 
(kommunchefer/regiondirektör). Handlingsplanen ska vara gemensam för länet och 
syfta till att främja den psykiska hälsan hos befolkningen.  
 
Förslaget till handlingsplan och tillhörande aktivitetsplan är utarbetad inom den 
regionala samverkansstrukturen och Chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg 
och Chefsgrupp för folkhälsa har antagit den för remissförfarande. Kommuner och 
Region fick möjlighet att lämna synpunkter på handlingsplanen samt aktivitetsplanens 
struktur i augusti. Slutligt beslut tas i Chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg 
samt Chefsgrupp folkhälsa i oktober. Förslag till aktiviteter samlas in fortlöpande via 
samverkansstrukturen i länet.  
 
Länsdelsgruppen i norra Örebro län valde att inkomma med ett samlat remissvar.  
 
I remissvaret anser länsdelgruppen att det är bra med en länsövergripande plan som 
tar ett brett grepp kring frågan psykisk hälsa, dock omfattar planen stora och breda 
områden vilket kan leda till svårigheter i vilka områden som skall prioriteras före 
andra.  
 
Styrning och ledning 
Länsdelsgruppen föreslår att båda chefsgrupperna, chefsgrupp för folkhälsa samt 
chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg behöver ha samma mandat att fatta 
beslut om både handlingsplan, strategi och länsgemensamma aktiviteter samt 
finansiering av länsmedel. Vidare bör både kommunal folkhälsochef finnas med i 
styrgruppen samt att verksamheten inom skola finns med i organisationen, detta för 
att öka möjlighet och förutsättning för ett främjande och förebyggande arbete.   
 
Gruppen anser att arbetsgrupp bör förstärkas av representant från respektive 
länsdelsgrupp, för att få in det lokala perspektivet vilket kan gynna både förankring 
i arbetet och processen vidare. Länsdelsgruppen tycker också att det är viktigt med 
en tydlig koppling mellan länsdelarna och styrgruppen för att få en känsla av 
delaktighet och föreslår därmed att respektive länsdel utser en social- alternativt 
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skolchef till styrgruppen. Styrgruppen bör få ett uppdrag att tydligt förankra frågor 
i länsdelsgrupperna innan de lyfts till beslut i chefsgruppen. 
 
Aktivitetsplan 
Länsdelsgruppen anser att det är otydligt vilka områden som kommer att prioriteras 
i aktivitetsplanen och på vilka grunder prioriteringen kommer ske, viktigt med en 
förankring gällande prioriteringar på länsdelsnivå innan frågan lyfts till 
chefsgruppen för beslut.  
 
I länsdelssamverkan norr har vi prioriterat och vi är rörande överens om att det vi i 
huvudsak ser behöver in i aktivitetsplanen är Familjesamverkansteamet (FamSam) 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

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

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren utförligt. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande antagande av dokumentet vilken 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande tidplan för verkställighet vilken 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 239 
Utökade lokaler för förskolan i Grythyttan, dnr KS 
20/00213 

 
Informationsunderlag 
 
- 
 
Ärendet 
Förskoleverksamheten har under en period rapporterat hög belastning i 
Grythyttan. Den höga belastningen beror i huvudsak på ett stort antal barn i 
verksamheten. Grythyttan har blivit attraktivt för barnfamiljer, vilket medfört 
att barngrupperna inte har minskat i enlighet med förvaltningens prognoser. 
Verksamheten har länge försökt inrymma eleverna i befintlig verksamhet, 
men då nu barnantalet ökat ytterligare, samtidigt som den förväntade framtida 
minskningen förskjuts framåt, har en mer robust lösning till och med 
vårterminen -22 blivit nödvändig. 
 
Förvaltningen avser att teckna avtal med BOAB och kommer från och med 1 
november preliminärt att använda en tidigare använd avdelningen vid 
Sörgården på nytt. Avdelningen har tidigare använts som förskola (Molnets 
tidigare lokaler) och för äldreomsorg (Milan), men har den senaste tiden varit 
använd som COVID-enhet. Avdelningen kommer att anpassas för 
förskoleverksamhet, men endast små anpassningar behövs. 
 
Förvaltningen kommer senare att delge kommunstyrelsen det undertecknade 
avtalet.  

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
De ungefärliga kostnaderna i en avdelning ser ut på detta sätt: 

 
- Hyra Milan 28908 kr/månad 
- Personal 20 000 kr/månad x 0,12 x 1,4 = 31 360 
- Personal 30 000 kr/månad x 0,12 x 1,4= 47040 
Totalt 107 308 kr/månad x 12 mån =1 287 696 kronor 
 
Förvaltningen bedömer att de ökade driftskostnaderna under 2020 ryms 
inom kommunstyrelsens ram. Vad gäller ökade driftskostnader för 
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verksamhetsåret 2021 har kommunchef tagit hänsyn till dessa i kommande 
förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2021.  

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske. Nödvändiga riskbedömningar kommer att 
genomföras. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottets informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) 
fråga om covidenhet vilken besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 240 
Samverkansavtal mellan Spångbergsgymnasiet och 
Pihlskolan, dnr KS 20/00216 

 
Informationsunderlag 
Kommunförvaltningen Samverkansavtal mellan Pihlskolan, Hällefors 
kommun och Spångbergsgymnasiet, Filipstads kommun. 
Barn- och utbildningsnämnden, Filipstads kommun. 
Sammanträdesprotokoll 2020-09-15, § 51.  

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat avtal med Filipstads kommun gällande 
gymnasiesamverkan inom vissa program. Avtalet innebär i huvudsak att 
elever från respektive kommun på utvalda program ska tas emot som 
förstahandssökande. 
 
Avtalet gäller från och med läsåret 21/22 och kan sägas upp när som helst, 
med en uppsägningstid på ett år. Antagna elever ska tillåtas fullfölja sin 
utbildning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden i Filipstad behandlade ärendet på 
sammanträde 15 september. De ställde sig där positiva till avtalet.   

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. Avtalet 
är tecknat utifrån elevens möjligheter till ökat utbud i gymnasieskolan. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Avtalet bedöms inte påverka förvaltningens ekonomi  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottet föredrar skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 241 
Hanteringen av Migrationskrisen i Hällefors kommun, 
dnr KS 19/00017 

 
Informationsunderlag 
Kommunförvaltningen Flyktingkrisen i Hällefors kommun - 2019-XX-XX. 
Rapportutkast. 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-05-22 KS 19/00017  
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-01-29 KS 19/00017 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2019-01-16 §12 

 
Ärendet 
På sammanträde i välfärdsutskottet 16 januari 2019 lämnades ett 
utskottsinitiativ rörande en utredning av kommunens hantering av 
flyktingkrisen i kommunen. Avsikten med utredningen var att kommunen för 
framtiden skulle dra lärdom av hur den hanterat krisen. 
 
På sammanträde i kommunstyrelsen 29 januari fick kommunförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett översiktligt faktaunderlag som skulle dokumentera 
flyktingmottagandet från 2010 och framåt, utifrån ekonomi och organisation. 
Förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen med underlaget efter 
sommaren 2019. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 22 maj beslutades att utskottsinitiativet 
kring dokumentation och utvärdering av flyktingmottagandet tills vidare 
skulle ligga vilande, och att de politiska partierna fick ansvara för att arbeta 
vidare med ärendet gentemot SKL och staten. 
 
Förvaltningen arbetade under våren 2019 med utredningen. Utredningen 
färdigställdes aldrig, efter kommunstyrelsens beslut om att den skulle läggas 
vilande.  
 
Förvaltningen bedömer utifrån ett antal aspekter att det så långt färdigställda 
materialet, som tills nu betraktats som arbetsmaterial, bör lämnas till politiken 
som information. Den främsta anledningen till den bedömningen är att 
materialet kan behöva finnas som underlag i den utredning kring pandemin 
som initierats.  
 
Utredningen, som är daterad 2019-XX-XX, är inte färdigställd. Bland annat 
har inte omsorgens ledningsmöten varit tillgängliga under utredningen. Det 
finns också ett stort antal redaktionella förändringar som behöver göras. 
Förvaltningen har dock valt att inte färdigställa dokumentet, utan lämnar det i 
befintligt skick. Utredningen blir ett tidsdokument, som efter en ny 
krishantering under rådande pandemi inte kommer att utvecklas specifikt 
ytterligare. 
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Även om utredningen i sig är av faktakaraktär och till stor del lämnar analyser 
till läsaren, konstaterar utredningen att kommunen i huvudsak klarat krisen 
bra, men att det finns aspekter som behöver diskuteras vidare. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

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

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

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V), skolchef Tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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§ 242 
Äldreomsorgslyftet, dnr KS 20/00214 

Informationsunderlag 
- Regeringsbeslut S2020/05025/SOF Uppdrag att betala ut stadsbidrag till kommuner för 

kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet 
- Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen, cirkulär 

20:25. 
- Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen, SKR:s cirkulär 20:30. 

Ärendet 
 

För att stärka äldreomsorgen har regeringen presenterat en ny satsning för att höja kompetensen 
och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Den statliga 
satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021 och beräknas leda till 10 000 nya 
vårdbiträden eller undersköterskor. Syftet med överenskommelsen är att underlätta den akuta 
bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.  
 
Satsningen bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
fackförbundet Kommunal. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller 
undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där utbildning varvas med 
arbete. Arbete skall bedrivas på minst 50%, studier skall bedrivas på 50%. Målgruppen var 
personer som arbetar i verksamheten på tidsbegränsad anställning eller intermittent anställning 
eller personer som inte tidigare arbetat hos arbetsgivaren. Hällefors kommun valde den första 
målgruppen.  
 
Planering för äldreomsorgslyftet har gjorts i samarbete med HR, bildning samt omsorgen. 
Äldreomsorgslyftet har samverkats med kommunal.  
 
Efter intresseanmälan i rekryteringsverktyget Varbi, var 14 vikarier inom äldreomsorgen 
intresserade av äldreomsorgslyftet. Efter avstämning med enhetschefer om personlig lämplighet 
om hur medarbetaren fungerar i sin roll som omvårdnadspersonal och gemensam genomgång 
(bildning/omsorgen) av intresserade kandidater var 8 behöriga att läsa 
omvårdnadsutbildningen. För att vara behörig krävs följande: 
 
- Folkbokförd i Hällefors kommun 
- Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
- Inte ha de kunskaper utbildningen erbjuder 
- Kunskaper i svenska motsvarande grundläggande nivå 
- Tidigare avbrutit från utbildningen pga. förutsättningar saknas ska det finns särskilda skäl 

för att man ska kunna bli antagen igen. Vuxenutbildningen avgör detta.  

Hällefors kommun har den 17 september erbjudit 8 vikarier inom äldreomsorgen att delta i 
äldreomsorgslyftet samt tillsvidareanställning i kommunen, samtliga kandidater tackade ja till 
anställning och kommer att påbörja/fortsätta sin omvårdnadsutbildning inom 
äldreomsorgslyftet.  
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Efter erbjudande om äldreomsorgslyft har en revidering av tidigare överenskommelse mellan 
kommunal och SKR skett den 2020-09-30. Vilket möjliggör att även tillsvidareanställd 
personal kan omfattas av äldreomsorgslyftet efter en lokal dialog mellan parterna.  Parterna 
kan komma att göra ytterligare ändringar och/eller tillägg till denna överenskommelse i 
samband med förändringar 2021 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid när den anställde är borta från 
jobbet på grund av sina studier. Satsningen löper under 2020 och 2021. Hällefors kommun 
har rekvirerat 472 123 kronor för år 2020. Ytterligare medel kommer att rekvireras för år 
2021. Återrapportering till Socialstyrelsen kommer att ske efter varje bidragsår, där 
användning av stadsbidrag, deltagande, påbörjade och avslutade studier med godkända betyg 
skall redovisas.  
 
Tillsvidareanställningarna finansieras 50 procent via statliga riktade medel under pågående 
utbildning läsåret 2020/2021, och dels av minskade vikariekostnader. Detta gör att 
förvaltningen kalkylerar med att satsningen inte kommer att innebära någon kostnadsökning 
trots att kommunen tillsvidareanställer åtta nuvarande vikarier genom att förvaltningen ska 
ha en kostnadseffektiv bemanning oavsett anställningsform.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande finansiering vilken besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 243 
Revisorernas grundläggande granskning 2020, dnr KS 
20/00229 
 
Revisorerna har tillställt kommunstyrelsens ledamöter frågor kopplade till den 
grundläggande granskningen 2020. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) leder genomgången av de frågor som 
revisorerna önskar svar på. Kommunstyrelsen diskuterar frågorna, ordförande 
sammanfattar dem och de protokollförs. Protokollsutdrag expedieras efter 
justering till revisorerna. 
 
1. Låsning av planeringsreserv och minskning av bidragskontot har 

genomförts, skedde direkt i samband med beslut i mars 2020. 
 
Ny förskola har fördröjts till följd av marksanering. Detta innebär också 
att de gamla förskolorna fortfarande finns kvar. Under året har det 
inneburit en fördyring, inte en besparing. 
 
Turismverksamheten har inte återrapporterats. Från nästa år kommer 
turismen bestå av en kombinerad tjänst som kommunikatör och 
turismssamordnare. 
 
Biblioteket i egen regi har inte inneburit någon besparing. Beslut om 
tilläggsbudgetering har fattats idag. 
 
Rivning av Godtemplargården har inte verkställts till följd av de 
telemaster som finns på taket och som ägs av teleoperatörer. 
 
Köken är ej återrapporterade. 
 
Åtgärder inom vikarietillsättning ej verkställd till följd av pandemi. 
 
Hyresmodell för vård- och omsorgsboenden ej återrapporterat till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen är överens om att de har en gemensam uppfattning om 
varför viss återrapportering saknas, men att det fortfarande är viktigt att 
återkoppling sker till ansvarig nämnd. 

 
2. B) Nej. Arbetet fokuserat på en extraordinär situation med covidenhet och 

covidteam. Verksamheten har haft fullt upp mer eller mindre sedan slutet 
av mars. 
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C) Ledningens fokus har legat på hantering av coronapandemin. Mycket 
tid och kraft har lagts i stabsarbete, organisation av smittsäker verksamhet 
med mera. 
 
Kommunchefen har sedan en längre tid signalerat sin pensionsavgång och 
har minskat ned sin tjänstgöringsgrad. Under året har kommunstyrelsen 
gjort en resultatlös rekrytering av ny kommunchef. Ny rekrytering har 
genomförts och KS har idag fattat beslut om anställning. Detta påverkar 
naturligtvis kommunens lednings- och verkställighetsförmåga. 
 
Med detta sagt ser kommunstyrelsen allvarligt på de brister i 
verkställighet som uppmärksammats. 
 

3. Covidteam och covidenhet har fungerat väl.  
 
Informationsflödet i början av pandemin fungerade i kommunen, liksom i 
landet generellt, mindre väl. 
 
Samverkan med externa aktörer har fungerat sämre. 
 
Kommunens stabsarbete har på det stora hela fungerat bra. 

 
4. Ja, det finns verksamhetsmål som inte uppfyllts. I samband med 

behandlingen av delårsrapporten gavs ett antal uppdrag till 
kommunförvaltningen. 
 

5. 1. Ja. 2. Nej, verkställs våren 2021. 3. Ja. 4. Ja. 5. Ja 6. Nej. 
 

A) Kommunstyrelsen har lite svårt att tolka frågan. Styrelsen uppfattning 
är att det är pågående processer, inte avslutade ärenden. 

 
6. Kommunstyrelsen bedömer att det kan finnas brister i signalsystemet från 

verksamheterna, möjligen beroende på att det bland cheferna delvis 
saknas förståelse för olika roller och kommunens organisationer. 
 
Troligen är yttre faktorer av stor vikt, exempelvis EBO-lagen och social 
dumpning, men också faktorer som tomma lägenheter, där kommunen 
genom bostadsbolaget kan påverka. 
 

7. Vissa avvikelser har tagits upp som informationsärenden och 
kommunchef har muntligt föredragit under beredningstid. 
Kommunstyrelsen betonar att det är svårt att känna till sådant som 
kommunförvaltningen inte informerar om. Kommunstyrelsen vill 
samtidigt uttrycka att det finns ett stort förtroende för att 
kommunförvaltningen rapporterar avvikelser till utskott eller 
kommunstyrelse. 
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8. Det finns ett antal beslut i samband med månadsrapporter och 
delårsbokslut. Boendestöd lyfts också fram av kommunstyrelsen. 
 

9. På initiativ från ekonomiberedningen har kommunstyrelsens presidium 
deltagit i riskbedömningen i internkontrollplanen innan denna antogs. 

 
10. Kommunstyrelsen är enhälligt positiv till det nya arbetssättet och det finns 

en bred samsyn om att det ger goda möjligheter till påverkan. 
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§ 244 
Delgivningsärenden 
 
A) Ljusnarsbergs kommun: sammanträdesdatum 2021; beslut om 

dataskyddsombud 
 

B) Nora kommun: synpunkter på Länstransportplan 
 
C) Samhällsbyggnadsnämnden: Protokoll 2020-10-07 

 
D) SKR: Cirkulär 20:37-20:40; budgetförutsättningar 

 
E) Kommunförvaltningen: Direktupphandling transportfordon; revidering 

riktlinjer till attestpolicy 
 

F) SOFINT: Delårsredovisning 
 

G) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2020-09-25 
 

H) Länsstyrelsen Örebro län: Dispens från förbud i terrängkörningslagen, 
ledningsgator 
 

I) IVO: Beslut tillsyn covid-enhet 
 

 J) BÖN: Protokoll 2020-09-24 
 

K) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2020-09-03 
 

L) Karlskoga kommun: beslut om avtal om kollektivtrafik 
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§ 245 
Delegeringsbeslut 
 
A) stf skolchef Peter Wiker: Anställning av rektor Grythyttans skola 

 
B) Socialchef Ingrid Holmgren: Anställning av enhetschef hemtjänst 

Grythyttan; anställning enhetschef vob Nya Björkhaga 
 

C) HR-chef Ann Karlsson: Beslut om lönetillägg; anställning av HR-konsult 
 

D) Kommunchef Tommy Henningsson: Avtal med STIM 
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