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Datum

2019-04-02
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, Sfären, kl. 10.00-15.40

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Tobias Nygren (C), ej tjänstgörande, kl
13.15-15.40
Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande
Christina Kuurne (S), ej tjänstgörande

Övriga närvarande

Representanter från Länstrafiken
Ekonomichef Jessica Jansson, del av
mötet
Socialchef Ingrid Holmgren, del av mötet
Skolchef Tina Lanefjord, del av mötet
Kommunchef Tommy Henningsson
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Johan Stolpen och Vivianne Pettersson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret torsdag 4/4 2019 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Annalena Järnberg
Justerare
Johan Stolpen

Vivianne Pettersson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-02

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign
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Beslutande

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Katja Ollila
Alf Wikström

S
S
S
M
M
M
V
V
V

Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

SD
C

Daniel Hagsten (M)
Bella-Maria Kronman (V)
Magnus Hermansson (SD) kl
13.15-15.40, samtliga §§.
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Ärenden under beredningstid
Lina Ramberg och Alfred Malmqvist, kollektivtrafikstrateger, och Nina
Höijer (S), ordförande i region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd
presenterar region Örebro läns planering av kollektivtrafiken med trafikstart
2022.
Kollektivtrafikstrateg Lina Ramberg presenterar Länstrafikens linjenät som
det ser ut idag och betonar att linjen mot Karlskoga inte berörs av de
förändringar som föreslås inför 2022, utan kommer att kvarstå oförändrade.
En ingående redogörelse för pendling i regionen liksom på lokal nivå ges. Av
statistiken framgår att utnyttjandet av kollektivtrafiken i området kring
Hällefors är mycket lågt. I planen för 2022 ingår en ny linjestruktur med
express-, region-, landsbygds- och närtrafik där den sistnämnda kan vara
avropsstyrd.
Förslaget inför 2022 innebär för Hällefors del att det blir fler avgångar mot
Örebro, med timtrafik under högtrafiken. Turerna mellan Hällefors och Nora
minskas ner något, och till Lindesberg föreslås en tur i varje riktning samt fler
möjligheter med byte.
Trafik från Grängshyttan norrut mot Bredsjö och Hällefors bedöms sakna
underlag. Länstrafiken förslår istället att den kapaciteten används för tätare
turer mellan Grythyttan och Hällefors som är pendlingstätare, men i den
frågan önskar Länstrafiken inspel från Hällefors kommun.
En bred diskussion följer på detta, där flertalet av närvarande ledamöter och
anställda liksom Lina Ramberg, Alfred Malmqvist och Nina Höijer (S) deltar.
Ett flertal frågor ställs och besvaras.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och
föreslår att Hällefors kommun utifrån det underlag som skickats ut och dagens
dialog sammanställer ett yttrande som antas av kommunstyrelsen vid
sammanträdet i maj. Samtliga närvarande finner sig vara överens om detta.
--Ekonomichef Jessica Jansson presenterar en månadsrapport för
kommunstyrelsen per 2019-03-31. Driftprognosen har ytterligare försämrats
med 9,4 mkr sedan februari månads rapport. Efter att 3,2 mkr från
migrationsverket används enligt antagen fördelningsmodell, kvarstår ändå ett
underskott om 13,6 mkr för kommunstyrelsen.
Ekonomichef delar ut ett underlag.
Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande kommunens fördelningsmodell
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Johan Stolpen (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Tobias Nygren (C), BellaMaria Kronman (V) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig under
överläggningen. Kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef Jessica
Jansson och kanslichef Mathias Brandt tillför sakuppgifter.
--Socialchef Ingrid Holmgren och skolchef Tina Lanefjord informerar kring
familjesamverkansteam, då det beslut som kommunstyrelsen fattade i januari
har fallit till följd av förändrad finansieringsmodell. Ärendet behandlas på
dagens sammanträde för eventuellt förändrat ställningstagande.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande den totala ekonomin i ärendet
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och Johan Stolpen (V).
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga gällande ingående professioner vilken
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande eventuell fortsättning efter 2020
vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande psykolog vilken besvaras av
socialchef och skolchef.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig under överläggningen.
--Kommunchef Tommy Henningsson ger en uppföljning av aktivitetsplanerna
för 2018 respektive 2019. Ett underlag delas ut och gås igenom.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kostnader i aktivitetsplanen vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. Johan Stolpen (V) ställer
följdfråga gällande genomlysningen av omsorgsverksamheternas organisation
vilken besvaras av kommunchef.
Kommunchef Tommy Henningsson informerar om att Fredrik Rakar,
projektledare för All In-projektet, går vidare till nytt jobb och att rekrytering
av ny projektledare pågår. Viktiga datum under våren gås igenom.

Justerandes sign
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§ 68

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

Justerandes sign
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§ 69

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att till dagordningen ska läggas
beslutsärende om medborgarundersökning 2019, två medborgarförslag och en
motion som remitterats från kommunfullmäktige och ska beslutas, ett beslut
om stipendier som beretts av en utsedd grupp samt med anledning av vad som
föredragits under beredningstid ett beslutsärende om månadsuppföljning och
uppföljningen av aktivitetsplanerna som informationsärende.
Ovanstående bifalls.
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§ 70

Hällefors kommuns årsredovisning 2018, dnr KS
19/00088
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2018
Ärendet
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier inte varit
representerade/delaktiga under den 1,5 timme som ekonomiberedningen haft
beredning av förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret
2018.
Beredningen framhåller att årsredovisningen är bra och att tidigare
diskussioner att tänka på målformuleringar som innehåller bättre eller fler
indikatorer för att kunna utläsa måluppfyllelse vid årets slut är åtgärdad i och
med verksamhetsåret 2019. Beredningen saknar fortfarande det tidigare
välfärdsbokslutet som gav en bra bild över hur medborgarna i kommunen
mår.
Under beredningen förs diskussioner vad gäller nivån på digitala möten då
beredningen ser positivt på att öka andelen resfria möten. En utmaning finns
då det till viss del handlar om gemensamma möten där kommunen inte själv
styr över möteshanteringen. Beredningen ser gärna att de politiska mötena blir
digitala i större utsträckning.
Ekonomiberedningen ser positivt på att kommunförvaltningen återinfört
kommunens personalbokslut då personalkostnaden är en stor del av
kommunens verksamhetskostnader. Beredningen skulle önska att avsnittet
kommunala äganden utvecklas så att alla organisationer som kommunen är
delaktiga verkligen omfattas, då bland annat ekonomiska föreningen inom
turistverksamheten inte finns med.
Diskussioner förs om vikten av att det framgår i årsredovisningen att
finanseringen av en framtida gång och cykelväg mellan Hällefors och
Grythyttan sker via Region Örebro län.
Slutligen bedömer beredningen att de uppdrag som förvaltningen erhöll i
samband med kommunens delårsrapport för år 2018 fortfarande är aktuella,
vilka förvaltningens arbetar med.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till 18,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning
av det egna kapitalet med 2,3 procent. Resultatet är 2,8 miljoner bättre än
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår till 4,1 procent. 2018 erhöll kommunen
Justerandes sign
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13,8 miljoner kronor i det extra generella statsbidraget för människor på
flykt.
Största orsaken till kommunens höga resultat är att verksamhetens
nettokostnad är 5,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Specifikt blev
kommunens kostnader för pensioner 2,9 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit
5,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Slutligen har finansnettot blivit
3,0 miljoner kronor bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt
låga räntekostnader.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2018 visar på ett positivt
resultat på 18,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 18,1 miljoner kronor.
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna inriktningsmålen för
avslutad mandatperiod samt resultatmål för verksamhetsåret 2019.
Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra
kommunens soliditet är på rätt väg.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 32,5 miljoner kronor, vilket är
9,8 miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar,
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 32,1 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella
statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har
medfört att 100 procent av investeringarna kunnat finansieras med medel från
den löpande verksamheten.
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2018 uppgick till
69,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat
med 15,0 miljoner kronor, vilket innebär att målsättningen att amortera
uppfyllts.
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,3 miljoner kronor.
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av
övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största
borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med
130,0 miljoner kronor.
Folkhälsa
Justerandes sign
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Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektivet

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

Hällefors kommuns årsredovisning 2018 godkänns.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns årsredovisning 2018 godkänns.

Exp till
Kommunfullmäktige
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§ 71

Hällefors kommuns personalbokslut för 2018, dnr KS
19/00089
Beslutsunderlag
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2018, daterad
2019-03-11
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen
ska leverera ett personalbokslut. Ett personalbokslut har sammanställts
innehållande statistik och information gällande 2018.
Kommunförvaltningen presenterade personalbokslutet för
ekonomiberedningen den 19 mars, där samtliga partier inte var
representerade.
Ekonomiberedningen ser positivt på att ett personalbokslut återigen har
sammanställts, och senast det gjordes var 2004. Under perioden 2005 till och
med 2017 har fakta om personalen redovisats för nämnder och styrelser i
andra former.
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, arbetsmiljö,
medarbetarundersökning, sysselsättningsgrad, kompetensförsörjning,
personalomsättning och samverkan/förhandlingar. Förvaltningen har
fokuserat på beskrivning över status 2018, både i textform och i
sifferredovisning i tabeller.
På ekonomiberedningens sammanträde diskuterades kompetensförsörjningen
utifrån framtida rekryteringsbehov och bristyrken. Beredningen önskar få en
redovisning av de utbildningsinsatser kommunen genomfört i form av
omvårdnadsutbildning och hur kommunen tagit hand om de personer som
deltog i utbildningen. Beredningen önskade även att personalbokslutet skulle
kompletteras med information om framtida pensionsavgångar, vilket har
gjorts.
Ekonomi

Kommunens personalkostnader är den enskilt största kostnaden och uppgår
till 67 procent av kommunens bruttokostnader under år 2018. Ett strategiskt
personalarbete och kontroll över personalkostnader är viktigt för att nå
målet om god ekonomisk hushållning.
Folkhälsa

Människans arbetsvillkor är av betydelse för levnadsvillkoren och
medarbetarnas allmänna hälsotillstånd. En god arbetsmiljö och en
Justerandes sign
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ändamålsenlig personalpolitik bidrar till känsla av sammanhang, ökad
arbetsglädje och hälsa.
Miljö

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

Medarbetarna inom den kommunala förvaltningen arbetar på medborgarnas
uppdrag, vi är till för Hällefors invånare. Det arbete våra medarbetare utför
bidrar till att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i, därför är det av
vikt att skapa förutsättningar för medarbetarna och följa upp åtgärder och
insatser inom personalområdet.
Samverkan

Information och samverkan har skett i kommunens fackliga
samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns personalbokslut för 2018 godkänns.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av genomförd
omvårdnadsutbildning.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av genomförd
omvårdnadsutbildning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors kommuns personalbokslut för 2018 godkänns.

Exp till
Ann Karlsson
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 72

Hällefors bostads AB:s årsredovisning 2018, dnr KS
19/00071
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2018
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2019-03-06
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning
för verksamhetsåret 2018. Enligt ägardirektivet 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 under 2018 haft sju sammanträden och därtill genomfört två
studieresor avseende nyproduktion inom ramen för den centrala Kommentusupphandlingen. Ordinarie ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit
i samtliga sammanträden.
Året har kännetecknats av ombyggnationer i bolagetsbestånd. Ombyggnation
av bolagets tidigare kontor färdigställdes i början av året med inflyttning för
Stora Enso den 1 februari 2018. Ombyggnaden av Stora Ensos tidigare lokaler
till bostäder har påbörjats. Ombyggnaden av f d Café Christina färdigställdes
invändigt under januari månad för en nystartad gymverksamhet. Under
sommaren rustades fasaden som ett första steg i renoveringen av Mästarnas
park. Under året upptog bolaget förhandlingar om inköp av ”Alexanders hus”
i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens
centrum. Köpet genomfördes dock inte förrän i början av 2019. En
omfattande upprustning av bolagets parker har skett under året. Arbete med
förbättrad dränering i Mästarnas park har påbörjats. I och med att den andra
förskolelokalen i Sörgården färdigställts har den tillfälliga lokalen inretts till
10 nya studentrum. En upprustning av Sörgårdens yttre miljö har påbörjats.
Ekonomi

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2018 ett överskott om
0,5 miljoner kronor. Resultatet är 0,1 miljoner kronor sämre än föregående
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på
0,4 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,1 miljoner kronor mot
verkligt utfall.
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig
understiga 2 procent.
Justerandes sign
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•

Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

Avkastningskravet har tillgodosets för 2018 och beror främst på det låga
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte. I och med 2018 fortsätter
dock soliditeten att förstärkas och uppgår till 14,6 procent.
För bostadsbeståndet skedde en avtalad hyreshöjning för 2018 som var
påtaglig lägre än förutsätt och innebär att kostnadsökningarna sedan en
följd av år inte kunnat mötas. Antalet outhyrda lägenheter har
genomsnittligt varit 2,4 procent vilket utgör en naturlig omsättning och
innebär i praktiken att något bostadsöverskott inte existerar. Inom
lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 9 procent varit outhyrt och detta
innebär uteblivna intäkter om 1,5 miljoner kronor.
Bolagets underhållskostnader har genomförts enligt budget. De
administrativa kostnaderna har varit ca 1,0 miljon kronor högre än
budgeterat. Detta kan huvudsakligen hänföras till GDPR – den nya
personskyddsförordningens krav. Räntekostnaderna har minskat med
0,45 miljoner kronor jämfört med föregående år. Orsaken är det
gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om.
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. KPMG anser att de
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för deras uttalande.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
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-

Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist
utvecklar kring förvaltningens andra beslutsförslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2018 godkänns.
Hällefors Bostads AB har under 2018 bedrivit verksamheten förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Exp till
Kommunfullmäktige
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§ 73

Namn på vård- och omsorgsboende ombyggnation
Gillershöjden 18:1, dnr KS 19/00066
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun, dnr KS 16/00171
Ärendet
Kommunen har varit hyresgäst till Länsgården (Gillershöjden 18:1) i 20 års tid
och förändrades 2014, från att ha varit ett sjukhem (Gillersgården) till att bli
ett HVB boende (Solrosen), ett boende för ensamkommande barn och
ungdomar. Den verksamheten avslutades under januari 2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med fastighetsägaren projektera för en ombyggnation och
modernisering av lokalerna för att uppnå ett ändamålsenligt vård- och
omsorgsboende.
Utifrån den historik som finns rekommenderar förvaltningen ett namnbyte för
det planerade boendet. Att inkludera medborgarna i ett tidigt skede kring
namnbyte kan vara en gynnande del i processen. Det finns anledning att
understryka att effekterna och vinsterna av ett namnbyte kan vara en fördel
utifrån tidigare historik. Genom att utlysa en tävling och låta medborgarna i
Hällefors kommun ge förslag på namn för vård- och omsorgsboendet inkluderas
medborgarna på ett naturligt sätt.
Ekonomi

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

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

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

Ett namnbyte gällande vård och omsorgsboende är en fråga som berör
medborgarna i hög grad. Namnbytet kring Gillershöjden 18:1 kan härleda
till känslor och åsikter, genom möjlighet till deltagande i
namnsättningsprocessen ökar förutsättningen till delaktighet och
medbestämmande utifrån ett medborgarperspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Det genomförs en tävling kring namnbyte för Gillerhöjden 18:1, under
förutsättning att projektet med Länsgården beslutas.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (V) och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående tävlingsmomentet, vilket besvaras
av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Det genomförs en tävling kring namnbyte för Gillerhöjden 18:1, under
förutsättning att projektet med Länsgården beslutas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Johan Stolpen (V).
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Det genomförs en tävling kring namnbyte för Gillerhöjden 18:1, under
förutsättning att projektet med Länsgården beslutas.

Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 74

15-timmarsbarn i förskolan – utskottsinitiativ KS
18/00060.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-06-02 §§ 14-15 (KS
18/00060).
Kommunförvaltningen 15-timmarsbarn i förskolan Rapport
Ärendet
Vid sammanträde i bildningsutskottet 6 februari 2018 diskuterades under
temat ”förskolan” 15-timmarsbarnens vistelsetid i förskolan. Eftersom
förutsättningarna förändrats gav utskottet och senare kommunstyrelsen som
uppdrag till kommunförvaltningen att utreda frågan. Det i utredningen
presenterade underlaget skulle finnas med materialet i budgetarbetet inför
2019.
Kommunförvaltningen avlämnar härmed rapport efter slutförd utredning.
Materialet har använts i arbetet med budget 2019.
I huvudsak beskriver rapporten hur förutsättningarna för vistelsetiden har
förändrats utifrån flyktingkrisen och den pågående högkonjunkturen. Under
en period har vistelsetiden varit mycket flexibel, men vårdnadshavare har inte
i någon högre grad utnyttjat dessa möjligheter. Eftersom flexibiliteten skapar
en viss osäkerhet föreslår kommunförvaltningen att vistelsetiden för 15timmarsbarn fastslås till bestämda tider i förskolan, 8-13 tisdag-torsdag.
Effekterna i verksamheten bedöms som små. Positiva effekter som kan uppstå
för barnen i verksamheten är konsekvenser av ökad möjlighet till planering av
verksamhet, samt ökad regelbundenhet i densamma. De negativa
konsekvenserna för vårdnadshavare och barn beträffande minskad valfrihet
bedöms som små.
Förändringen bedöms lämplig att genomföra från och med höstterminen 2019.
Utvärdering ska ske, och om nya aspekter på frågan uppträder återkommer
förvaltningen i ärendet.
Ekonomi

De kortsiktiga ekonomiska effekterna bedöms som små. I ett litet längre
perspektiv kan den minskade osäkerheten leda till ökad effektivitet och
därigenom eventuellt vissa kostnadsminskningar och uteblivna
kostnadsökningar, samt minskad belastning för personal.
Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Justerandes sign
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Miljö

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

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna rapporten 15-timmarsbarn i förskolan.

-

Införa fastställd vistelsetid för 15-timmarsbarn tis-tor 8-13 från och
med hösten 2019.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om måltider ingår i de 15 timmarna,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om föräldrarna är med i utvärderingen,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Godkänna rapporten 15-timmarsbarn i förskolan.

-

Införa fastställd vistelsetid för 15-timmarsbarn tis-tors 8-13 från och
med hösten 2019.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten 15-timmarsbarn i förskolan.
Införa fastställd vistelsetid för 15-timmarsbarn tis-tors 8-13 från och med
hösten 2019.
Justerandes sign
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Exp till
Tina Lanefjord
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§ 75

Utskottsinitiativ kring förskolan, KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2018-06-19 § 149
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i januari 2019 kommunförvaltningen
i uppdrag att projektera en ny platsbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök vid förskolan Lärkan och att därefter upphandla densamma.
Eftersom barnantalet vid den senaste befolkningsprognosen som upprättades i
början av 2018 pekade på en knapp men stadig ökning av antalet barn i
förskoleåldern de kommande 10 åren, förespråkade kommunförvaltningen att
projektera en platsbyggd förskola. Något som kommunstyrelsen också
beslutade. Förvaltningen har nu tillgång till det faktiska utfallet för antal
födda barn under 2018 och kan konstatera att födelsetalet avviker från
prognosen med så mycket som 12 barn. Befolkningen i kommunen som
helhet minskade under 2018 med totalt 126 personer. Dessa signaler kan
tolkas som en återgång till krympande befolkningsmängd i kommunen vilket
föranleder ändrad inriktning på den planerade förskolan.
En platsbyggd förskola erbjuder ingen flexibilitet vad gäller antalet
avdelningar. Eftersom kommunen hyr lokaler för sex förskoleavdelningar av
Statens bostadsomvandling genom ett hyresavtal som löper fram till år 2036,
behöver den nya förskolan utformas flexibelt för att kunna parera eventuella
svängningar i barnantalet framöver. Förvaltningen anser med anledning härav
att inriktningen för den nya förskolan istället för en platsbyggd enhet bör bli
en prefabricerad modulbyggnad som kan avvecklas avdelningsvis vid behov.
Byggnaden bör dock fortfarande vara avsedd för permanent bruk och ägas av
kommunen.
Ekonomi

En prefabricerad förskolebyggnad bedöms generera en lägre
investeringsutgift än en platsbyggd motsvarighet. Skillnaden uppskattas till
omkring 5 mkr för en byggnad enligt ovan.
Folkhälsa

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

Utifrån ett miljöperspektiv bedömer förvaltningen att en platsbyggd
förskola är att föredra framför en modulbyggnad eftersom den förstnämnda
Justerandes sign
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kan generera en lägre energiförbrukning. Dock finns även modulbyggnader
med bra energiprestanda på marknaden. Alternativet med solceller bör
utredas även för modulalternativet.
Medborgarperspektiv

Prefabricerade modulbyggnader avsedda för permanent bruk uppfyller med
dagens standard alla krav som ställs på en förskolelokal och förvaltningen
bedömer därför inte att val av byggnadssätt påverkar medborgarna i någon
mening.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny prefabricerad
modulbyggd förskola och att därefter upphandla densamma.

-

Upphäva tidigare beslut om projektera en platsbyggd förskola.

-

Efter genomförd upphandling redovisa de ekonomiska förutsättningarna
för nybyggnation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (V) för bakgrunden till att ärendet återkommit till utskottet.
Ordförande lämnar sedan över ordet till fastighetschef Jessica Nilsson som
redogör för ärendet.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tillagningskök, vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om byggnaden kan användas till
andra verksamheter vid behov, vilket besvaras av fastighetschef Jessica
Nilsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om energiförbrukning vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om det finns någon miljöpolicy för
kommunens lokaler vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Johan Stolpen (V) svarar att en hållbarhetspolicy för kommunens
lokaler är en viktig fråga för politiken och kan lyftas via allmänna utskottet.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ett beslut i kommunstyrelsen om att
investera i och installera solceller, vilket delvis besvaras av fastighetschef
Jessica Nilsson.
Justerandes sign
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny prefabricerad
modulbyggd förskola och att därefter upphandla densamma.

-

Upphäva tidigare beslut om att projektera en platsbyggd förskola.

-

Efter genomförd upphandling redovisa de ekonomiska förutsättningarna
för nybyggnation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny prefabricerad
modulbyggd förskola och att därefter upphandla densamma.
Upphäva tidigare beslut om att projektera en platsbyggd förskola.
Efter genomförd upphandling redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
nybyggnation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

Exp till
Jessica Nilsson
Tina Lanefjord
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§ 76

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018 KS
19/00068
Beslutsunderlag
SFS 2010:659,
SOSFS 2011:9,
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra att vårdskador uppstår. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur
det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits ute i verksamhetens olika
delar. Att systematiskt förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer
genom teamarbete med tydliga mål.
Ekonomi

Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar
kostnader för vård- och omsorg.
Folkhälsa

Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan.
Miljö

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

God kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är
av stor vikt ur ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske innan beslut i KS.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna Hällefors kommuns patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör medicinskt ansvarig
Ann-Louise Eriksson.
Vivianne Petterson (M) ställer fråga om strategi för att möta ökningen av
antal utskrivningsklara, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise
Eriksson.
Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kompensation från regionen med
anledning av utskrivningsklar inom tre dagar, vilket besvaras av medicinskt
ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående utformningen av
patientsäkerhetsberättelsen, efterfrågar systematisering och rutiner för att nå
målen, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Godkänna Hällefors kommuns patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Hällefors kommuns patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018.

Exp till
Ann-Louise Eriksson
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§ 77

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats för Hällefors kommun år 2018, dnr KS 19/00074
Beslutsunderlag
SFS 2010:659
SOSFS 2011:9
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors
kommun år 2018, 2019-01-09
Ärendet
Vårdgivare för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan är
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att
enhetschef för elevhälsan utses. Om denne inte innehar fullgod medicinsk
kompetens, utses en skolsköterska som MLA (medicinskt ledningsansvarig)
för att bistå enhetschef i dessa delar av ledningsuppgifter. Enhetschef för
Elevhälsan i Hällefors kommun har fullgod medicinsk kompetens för
uppdraget.
En patientsäkerhetsberättelse ska senast den 1 mars årligen upprättas, enligt
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ansvarig för upprättande av
patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan.
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 innehåller:
- Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen
- Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen
- Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts
under året
- Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
- Rutiner för händelseanalyser
- Samverkan för att förebygga vårdskador
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
- Sammanställning och analys
- Samverkan med patienter
- Resultat
Ekonomi

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

En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan.
Miljö
Justerandes sign
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2018.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2018.

Exp till
Tina Lanefjord
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§ 78

Familjesamverkansteam i norra länsdelen, dnr KS
17/00046
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 51, att godkänna reviderat förslag om
familjesamverkansteam i norra länsdelen under förutsättning att
fördelningsnyckeln för finansiering är 50 % från regionen och 50 % från
kommunerna har fallit då regionen står för 34 % och kommunerna därmed 66
%.
Ordförande Annalena Järnberg (S) föredrar utförligt.
Johan Stolpen (V) önskar protokollsnotering om hanteringen enligt följande,
vilket kommunstyrelsen godkänner:
Hanteringen av ärendet har varit olycklig och inte i enlighet med vad som
blev överenskommet i SNÖL-gruppen. Enligt vedertagen praxis har
finansieringsmodellen i den här typen av samarbeten varit 50/50 mellan
kommunerna och regionen.
Hällefors kommun förutsätter att detta är ett avsteg från den
finansieringsmodell som har använts, och att det inte utgör en ny praxis för
finansiering av samarbeten mellan kommuner och regionen.
Ordförande Annalena Järnberg sammanfattar ärendet och den diskussion som
fördes under beredningstid och yrkar att Hällefors kommun med ovanstående
protokollsnotering ska godkänna den nya finansieringsnyckeln. I övrigt ska
beslutspunkterna KS 2019-02-26 § 51 kvarstå.
Annalena Järnbergs (S) yrkande godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
Hällefors kommun godkänner den nya fördelningsnyckeln som innebär att
regionen finansierar 34 % och kommunerna 66 %.
I övrigt kvarstår beslutspunkterna i kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 §
51.
Exp till
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
Region Örebro län
Ingrid Holmgren, Jessica Jansson
Justerandes sign
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§ 79

Pensionsanalys, dnr KS 19/00070
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 ärenden under beredningstid
Rapport pensionsanalys, daterad 2019-03-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande uppdraget att
leverera en analys av kommunens pensionsskuld, pensionskostnader samt
utreda effekterna av att försäkra delar av pensionsskulderna. Som stöd har
förvaltningen tagit hjälp av Söderberg & Partners Securities AB som
genomfört själva analysen som utgått från fakta från kommunens
pensionsbolag KPA.
Ekonomi

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen sammantaget har en
pensionsskuld inom balansräkningen den s k nya pensionsskulden på totalt
36,7 miljoner kronor och en ansvarsförbindelse på 168,3 miljoner kronor
vid årsskiftet 2018/2019. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgår
idag till 52,1 miljoner kronor.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar ett inriktningsbeslut
som innebär att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en
optionsupphandling gällande förmånsbestämd försäkring. Utifrån vad
optionsupphandlingen kommer fram till och vilka låneerbjudanden som
kommunen kan erhålla av Kommuninvest föreslår förvaltningen att det
arbetas fram ett nytt ärende under hösten 2019 för slutgiltigt
ställningstagande.
Folkhälsa

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

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

Medborgarperspektiv

En strategisk bättre hantering av kommunens skulder innebär minskade
kostnader för framtiden vilket skapar utrymme till andra
verksamhetskostnader.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign
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-

Uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra en optionsupphandling
gällande förmånsbestämd försäkring.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa konsekvenser av
genomförd optionsupphandling samt lånevillkor för slutgiltigt
ställningstagande under hösten 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunens soliditet framöver,
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunala statsbidrag och om
något nytt besked har kommit i frågan, vilket besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra en optionsupphandling
gällande förmånsbestämd försäkring.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa konsekvenser av genomförd
optionsupphandling samt lånevillkor för slutgiltigt ställningstagande under
hösten 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra en optionsupphandling
gällande förmånsbestämd försäkring.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa konsekvenser av genomförd
Justerandes sign
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optionsupphandling samt lånevillkor för slutgiltigt ställningstagande under
hösten 2019.

Exp till
Jessica Jansson

Justerandes sign
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§ 80

Yttrande remiss Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU
2018:74), dnr KS 19/00045
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remissinbjudan på betänkande SOU 2018:74 av
kostnadsutjämningsutredningen, inkommet 2019-02-08
Kommunens remissvar till Finansdepartementet, daterad 2019-02-27
Ärendet
Hällefors kommunen har från Finansdepartementet erhållit det slutbetänkande
som Kostnadsutjämningsberedningen överlämnat. Kommunen har enligt
regeringsformens 7 kap 2 § rätt att lämna synpunkter på förslaget och
materialet i betänkandet. Remissvaret ska ha kommit in till departementet
senast den 17 maj 2019.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har läst igenom Kostnadsutjämningsberedningens
slutbetänkande angående den kommunalekonomiska utjämningen vad
gäller kostnadsutjämningen som beredningen fått i uppdrag av
Finansdepartementet att utreda och uppdatera. Förslagna förändringarna
förslås införas från år 2020.
Kostnadsutjämningens syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och lansting att tillhandahålla invånarna
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. I huvudsak
grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens sammansättning och
bebyggelsestruktur. Beredningen har utgått från målet om lite mer lika.
Förslaget utgår från att kostnadsutjämningen precis som idag ska ske för
obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt på vård, skola och omsorg i
kommunerna och kollektivtrafik för både kommuner och landsting.
Utredningen föreslår att utjämning på socioekonomisk grund ska införas
inom förskolan där kompensationen baseras på barnens hemförhållanden.
Förslaget är att införa en helt ny delmodell avseende kommunal
vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI) som speglar
skillnader i socioekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan
kommunerna.
Inom delmodellen för individ- och familjeomsorgen föreslås att
utjämningen ska präglas mer av levnadsvillkor än av den kommunala
verksamhetens utformning, för att öka incitamentet för kommunerna att
stötta människor med försörjningsstöd att komma över i egen försörjning.
Dagens system anses ge kommunen negativa incitament.
Justerandes sign
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Utredningen föreslår att det införs en helt ny glesbygdsfaktor i utjämningen
för förskola samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i glesbygd.
I förslaget ingår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i
kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskade antal
barn 1-5 år i förskolan införs.
Det samlade utfallet av förslaget innebär en relativt stor förändring.
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för
kommunerna och landstingen. Den profil som det hittillsvarande systemet
har innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i
genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till
kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning.
Därtill kan konstatera att de kommuner som tagit emot relativt sett flest
flyktingar och nyanlända får ett högre utfall med utredningens förslag.
Totalt innebär förslagna förändringar i kostnadsutjämningen att Hällefors
kommun erhåller 2 364 kronor mer per invånare med beräkningar gjorda
efter 2018 års nivåer. Utifrån förslaget fördelar sig delmodellerna enligt
nedan:
-

Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kommunal vuxenutbildning (ny)
IFO
Äldreomsorg
Kollektivtrafik
Barn/unga utländsk bakgrund
Befolkningsförändring
Bebyggelsestruktur
Lön

434 kronor per invånare
9 kronor per invånare
126 kronor per invånare
232 kronor per invånare
1262 kronor per invånare
-464 kronor per invånare
-106 kronor per invånare
59 kronor per invånare
306 kronor per invånare
493 kronor per invånare
14 kronor per invånare

Folkhälsa

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

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

Ökade generella statsbidrag ger kommunen möjligheten att äga de
strategiska frågorna samt att utveckla och upprätthålla en fortsatt bra
kvalitetet till kommunmedborgarna.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna kommunförvaltningens förslag till remissvar till
Finansdepartementet.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om beräkningarna i kostnadsutjämningen
och minusbelopp inom äldreomsorgen, vilket besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Godkänna kommunförvaltningens förslag till remissvar till
Finansdepartementet.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att kommunens bifall ska förstärkas i yttrandet.
Bella-Maria Kronman (V) yrkar att i svaret ska betonas att hela Sverige ska
leva.
Johan Stolpen (V), Vivianne Pettersson (M) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och
konstaterar att yttrandet redan nu är positivt. Ordförande yrkar att
förvaltningen ska få i uppdrag att förstärka kommunens bifall till förslaget i
enlighet med vad som sagts under överläggningen. Samtliga närvarande
ställer sig bakom detta uppdrag, varmed detta ersätter tidigare yrkanden.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign
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Kommunförvaltningen uppdras att förstärka bifallet till ny kostnadsutjämning
i remissvaret, med utgångspunkt i dagens överläggning.

Exp till
Jessica Jansson
Mathias Brandt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(68)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-04-02

§ 81

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten, VA, dnr KS 19/00040
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 139
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2019 för investeringar
inom vatten och avlopp (VA).
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 11 500 000 kronor
för verksamhetsåret 2019 vad gäller VA-verksamheten. Eftersom
driftsättning och återställning av Sävsjöns och Bredsjös nya
minireningsverk kvarstår och inte kunnat slutföras under år 2018 önskar
förbundet en tilläggsbudgetering med totalt 910 000 kronor för
verksamhetsåret 2019.
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på
totalt 910 000 kronor från förbundet godkänns och att det finansieras med
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019
godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 tkr avseende VAinvesteringar år 2019.
Utdragsbestyrkande
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--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 000 kronor avseende VAinvesteringar år 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för VA-verksamheten på 910 000 kronor för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 910 000 kronor avseende VAinvesteringar år 2019.

Exp till
Jessica Jansson
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 82

Tilläggsbudgetering för fastighetsförvaltning 2019, dnr
KS 19/00047
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 266
Ärendet
Kommunförvaltningen beställde den 15 oktober 2018 fönsterbyte på
Pihlskolan. Fönstren är i mycket dåligt skick och i stort behov av byte ur såväl
energi- som inomhusmiljösynpunkt. Beställningen var villkorad med att
arbetet i sin helhet skulle vara färdigställt senast vid årsskiftet 2018/2019. I
samband med att fönstren levererades under november 2018 upptäcktes att
fönstren inte motsvarade de estetiska kraven varför arbetet avbröts. Då nya
korrekta fönster skulle kunna levereras först efter årsskiftet stod det klart att
de budgeterade medlen för 2018 inte skulle kunna förbrukas som planerat.
Om arbetet överhuvudtaget ska kunna genomföras i närtid krävs en
tilläggsbudgetering för kommunstyrelsen under 2019 då övriga
investeringsmedel för året redan är intecknade i projektet med att byta
ventilation i Grythyttans skola.
Ekonomi

Kommunförvaltningen erhöll en investeringsbudget för planerat underhåll i
fastighetsbeståndet på 3 188 tkr för år 2018. Under år 2018 användes 1 778
tkr inkluderat investeringsbidrag med 1 440 tkr, vilket innebär att 1 410 tkr
återstår vilket motsvarar kostnaderna för fönsterbyte.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
med totalt 1 410 tkr för verksamhetsåret 2019. Tilläggsbudgeteringen
föreslås finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning
behöver ske.
Folkhälsa

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

Ur ett miljöperspektiv är det en fördel om fönsterbytet kan genomföras så
snart som möjligt då det kommer att generera en minskad
energiförbrukning och därmed också minskad miljöpåverkan.
Medborgarperspektiv

Ett fönsterbyte har ett viktigt signalvärde inte bara för elever och personal
på skolan utan även för övriga medborgare och besökare. Det är också
viktigt att kommunen förvaltar sitt eget fastighetsbestånd väl om krav ska
kunna ställas på andra fastighetsägare som inte gör det.
Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende
investeringar för år 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson.
Katja Ollila (V) ställer frågor om fastighetens skick överlag, kommande
renoveringar och eventuell förekomst av mögel, vilka delvis besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende investeringar
för år 2019.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
fönsterbyte på Pihlskolan om 1 410 tkr för år 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 410 tkr avseende investeringar
för år 2019.

Exp till
Justerandes sign
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Jessica Jansson
Jessica Nilsson
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 83

Hyresnivå för uthyrning av Krokbornsparken, dnr KS
15/00298
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-13 § 20
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 122
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 210
Kommunstyrelsen beslut 2017-06-20 § 153
Ärendet
Inför sommarsäsongen 2017 höjdes avgifterna för uthyrning av
Krokbornsparken på prov. Kommunstyrelsen behöver ta ställning till om
dessa nivåer ska bibehållas eller revideras inför kommande säsong.
Ekonomi

Föreningen Krokborns vänner sköter vissa sysslor i Krokbornsparken och
administrerar uthyrningar. Hyresintäkterna ska enligt gällande avtal
användas till inköp av förbrukningsmaterial och annat som gagnar parken.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 beslutades att hyresnivån
för Krokbornsparken skulle höjas på prov under sommarsäsongen 2017
från 500 till 1 000 kr per dygn för privatpersoner och föreningar och från
2 000 till 4 000 kr per dygn för kommersiella ändamål.
Inför sommarsäsongen 2019 har kommunförvaltningen och föreningen
Krokborns vänner gemensamt utvärderat de förändrade nivåerna som nu
gällt under två säsonger. Föreningen och förvaltningen delar uppfattningen
att parken i första hand bör nyttjas för evenemang som vänder sig till en
bred målgrupp bland kommuninvånarna och i andra hand för privata
arrangemang.
Såväl föreningen som förvaltningen bedömer att kostnaden för
privatpersoner och föreningar bör fastsällas till 1 000 kr per dygn då
efterfrågan från denna grupp även efter höjningen varit hög. Däremot har
föreningen noterat att antalet kommersiella arrangemang har minskat i
parken efter att den nya högre avgiften infördes. Under sommarsäsongen
2018 ägde endast ett kommersiellt evenemang rum. Föreningen menar att
de ekonomiska marginalerna vid kommersiella arrangemang ofta är små
och att den högre hyresavgiften har gjort det svårare att att få ett
kommersiellt arrangemang att gå ihop ekonomiskt. Med anledning härav är
föreningen och förvaltningen av uppfattningen att avgiften för
kommersiella arrangemang bör sänkas till 2 000 kr per dygn.
Hyresintäkterna för det lilla antalet kommersiella evenemang bedöms inte
påverka de totala hyresintäkterna i något större avseende. Däremot är
Justerandes sign
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förhoppningen att en lägre avgift för kommersiella evenemang kan bidra
till att fler kan arrangera evenemang som vänder sig till en bred målgrupp.
Folkhälsa

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

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

Att kommersiella evenemang genomförs i Krokbornsparken bedöms
positivt ur ett medborgarperspektiv. Om en lägre hyresnivå för
kommersiella arrangemang medför att fler evenemang genomförs är det att
föredra ur ett medborgarperspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Hyresnivån för privatpersoner och föreningar fastsälls till 1 000 kr per
dygn.

-

Hyresnivån för kommersiella evenemang fastställs till 2 000 kr per dygn.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hyresnivån för privatpersoner och föreningar fastsälls till 1 000 kr per dygn.
Hyresnivån för kommersiella evenemang fastställs till 2 000 kr per dygn.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign
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Hyresnivån för privatpersoner och föreningar fastsälls till 1 000 kr per dygn.
Hyresnivån för kommersiella evenemang fastställs till 2 000 kr per dygn.

Exp till
Jessica Nilsson
Krokborns vänner

Justerandes sign
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§ 84

Förslag till justering av förbundsordningen för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rörande
infrastruktur och kommunikationer, dnr KS 19/00069
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommuncheferna i Hällefors och Ljusnarsberg daterad 201812-17
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterad 201902-05
Protokoll från direktionens sammanträde 2019-03-01 § 24
Ärendet
Sedan 2017-01-01 har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att
företräda medlemskommunerna i deras strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer. Ljusnarsberg och Hällefors gör
bedömningen att deras behov av strategiskt arbete avseende infrastruktur och
kommunikationer kan tillgodoses inom sina respektive egna organisationer.
Det kräver i sådant fall en förändring i förbundsordningen. Det genom att
formuleringen” Förbundet företräder på kommunernas uppdrag kommunernas
strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunikationer.” i punkt två
andra stycket stryks.
I förbundsordningen punkt 16 framgår att förbundet ska före beslut ges
möjlighet att redovisa konsekvenserna av föreslagen åtgärd. Då förbundet
idag inte har några kostnader förknippade med uppdraget, och ej heller någon
anställd, bedömer Hällefors och Ljusnarsberg att konsekvenserna vara
försumbara.
Ärendet har diskuterats, kommunicerats och förankrats hos respektive
kommunstyrelseordförande, kommunchefer/direktörer och förbundsdirektör.
Ärendet har också skickats till direktionen för yttrande.
Direktionen antog vid sitt sammanträde 2019-03-01 § 24 ett yttrande utifrån
ändringsförslag i förbundsordningen från Hällefors och Ljusnarsberg. När det
kommer till önskemål om precisering av ansvarig person i frågor rörande
infrastruktur och kommunikationer är det i Hällefors kommun
samhällsstrateg.
I sitt yttrande framförde direktionen även önskemål om att det sätts upp en
samverkansstruktur mellan de fyra kommunerna och
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Här vill kommunförvaltningen
påpeka att respektive kommun nu kommer äga de strategiska
infrastrukturfrågorna. I de fall kommunen bedömer att frågorna är av sådan
Justerandes sign
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karaktär och de övriga KNÖL-kommunerna har samma eller likartade
intressen i ett specifikt ärende kan självklart frågan om samarbete lyftas i
lämpligt forum, som exempelvis kommunchefernas träffar.
Ekonomi

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har köpt in kompetensen från
Lindesbergs kommun. Köpet har bestått av 50 % av en tjänst och
kostnaden har fördelats utifrån invånarantal. Från och med 2019-01-01 har
planeringen varit att utöka tjänsten till 100 % och att förbundet ska vara
arbetsgivare med samma fördelningsnyckel, d v s invånarantal. Utifrån att
dessa diskussioner förts har förbundet inte anställt någon samhällsstrateg
utan tjänsten är vakant. Därav har Hällefors kommun minskat förbundets
bidrag avseende denna tjänst från 2019-01-01 och det framgår också av den
interna åtgärdsplan som kommunstyrelsen har beslutat om 2019-02-26.
Detta förslag innebär inga ökade kostnader för kommunen i form av egen
personal då det idag redan finns resurser för detta uppdrag.
Folkhälsa

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

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

Att kommunens strategiska arbete avseende infrastruktur och
kommunikation återgår till kommunen är positivt ur ett
medborgarperspektiv då besluten då tas närmare medborgarna genom
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Samverkan

Ärendet passerar kommunens samverkansgrupp innan beslut i
kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.

-

Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(68)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-04-02

Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga kring beslut i alla fyra
medlemmars kommunfullmäktige, vilket besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor kring om kommunförvaltningen har
resurser att hantera dessa ärenden inom den egna förvaltningen, vilket
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.
Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förbundsordningens punkt två andra stycket ”Förbundet företräder på
kommunernas uppdrag kommunernas strategiska arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer.” stryks.
Förändringen i förbundsordningen gäller från och med 2019-07-01.

Exp till
Kommunfullmäktige
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§ 85

Val av ombud till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund,
dnr KS 19/00090
Allan Myrtenkvist (S) nominerar sig själv vilket bifalls.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ombudsinstruktion ska vara att
nominera Kent Grängstedt (S) till styrelseledamot i Gullspångsälvens
vattenvårdförbund vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors.
Ombudsinstruktion ska vara att nominera Kent Grängstedt (S) till
styrelseledamot i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund.

Exp till
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Allan Myrtenkvist
Kent Grängstedt
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§ 86

Val av ombud till stämma i Tursam, dnr KS 19/00091
Vivianne Pettersson (M) nominerar sig själv vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, 712 33 Hällefors.

Exp till
Tursam
Vivianne Pettersson
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§ 87

Medborgarundersökning 2019, dnr KS 19/00092
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhetsplan
Ärendet
I Kommunstyrelsens verksamhetsplan lyfts under resultatmål bland annat
lokal demokrati, integration och föreningsliv och resultatmålet är bl a att
kommunens dialog med enskilda medborgare har ökat.
Förvaltningen vill därför under hösten 2019 genomföra SCB:s
medborgarundersökning. Om kommunen vill göra anpassningar av
medborgarundersökningen, måste beställning ske i mitten av maj.
Undersökningen består av standardiserade frågor som berör ett brett spektrum
av kommunala verksamheter, vilket ger god jämförbarhet med andra
kommuner. Det finns också mot extra kostnad möjlighet att anpassa
undersökningen på olika sätt.
Undersökningen skickas i en kommun av Hällefors storlek ut till 800 invånare
och den kan besvaras antingen i pappersformat eller med digital inloggning.
Kommunförvaltningen föreslår att SCB:s standardfrågor används, men att
kommunen gör en egen framsida för att på så sätt förtydliga vad
undersökningen avser.
Resultatet skall redovisas till KS och vara kopplad till ett planerat
analysarbete, ev aktivitetsplan och uppföljning/återkoppling till både
kommunstyrelsen och medborgarna.
Ekonomi

Kostnaden för en standardundersökning är 50 000 kr och en anpassning av
framsidan kostar 1 500 kronor. Finansiering föreslås ske via
Kommunstyrelsens strategimedel.
Folkhälsa

Resultatet kommer även att ligga till grund för eventuella aktiviteter som
främjar folkhälsan bland våra medborgare.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
Justerandes sign
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Medborgarundersökningen främjar målet av att utveckla vår
medborgardialog och är en bra möjlighet för kommunens invånare att i
lugn och ro och helt anonymt beskriva hur de uppfattar att leva, bo och
verka i kommunen.
Samverkan

Information och samverkan har skett inte skett i detta ärende
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna genomförandet av en
medborgarundersökning 2019 till en kostnad av 51 500 kr och att finansiering
sker via kommunstyrelsens strategimedel.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna genomförandet av en
medborgarundersökning 2019 till en kostnad av 51 500 kr och att finansiering
sker via kommunstyrelsens strategimedel.

Exp till
Tommy Henningsson
Jessica Jansson
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§ 88

Medborgarförslag om belysning vid grönområdet
Violen, dnr KS 19/00023
Kommunfullmäktige remitterade 2019-02-12 § 28 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för beredning.

Exp till
Tommy Henningsson
Malin Bergkvist
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§ 89

Medborgarförslag om att anordna kurs i IT-teknologi,
dnr KS 19/00001
Kommunfullmäktige remitterade 2019-02-12 § 29 rubricerade
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för beredning.

Exp till
Tommy Henningsson
Malin Bergkvist
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§ 90

Wilhelm Thams (GL) mfl:s motion om fiberoptik, dnr KS
19/00048
Kommunfullmäktige remitterade 2019-02-29 § 30 rubricerade motion till
kommunstyrelsen för beredning.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för beredning.

Exp till
Tommy Henningsson
Malin Bergkvist
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§ 91

Månadsrapport Kommunstyrelsen mars 2019, dnr KS
19/00029
Beslutsunderlagsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Driftprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-04-01
Investeringsprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-04-01
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-03-31
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen t o m mars månad för verksamhetsåret 2019 avseende drift
och investering.
Ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 16,9 miljoner kronor
mer än fastställd budgetram, vilket innebär att prognosen försämrats med
9,4 miljoner kronor sedan februari månad. Orsaken till försämringen är att
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas öka med
5,0 miljoner kronor samt kostnadsökningar för institutionsplaceringar med
10,4 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att beslutade interna
åtgärdsplanen på totalt 11,8 miljoner kronor verkställs och att budgeterade
planeringsreserven på 2,3 miljoner kronor används, som motsvarar
0,5 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Förvaltningen beräknar att kunna finansiera 3,2 miljoner kronor av
placeringskostnaderna med hjälp av fördelningsmodellens balanserade
medel för schablonersättningar från Migrationsverket, vilket leder till en
justerad helårsprognos till 13,6 miljoner kronor. Justeringen leder då till en
försämring med 6,2 miljoner kronor i förhållande till februari månad.
Förvaltningen kan konstatera att riktade statsbidrag från Migrationsverket
till kommunen fortsätter att minska i förhållande till föregående år.
Minskningen av riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte
det generella statsbidraget i form av ”gamla välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Riktade statsbidrag vad gäller äldreomsorg
som utgår under år 2019 minskar kommunens bidrag med 2,0 miljoner
kronor samt riktade statsbidrag för lågstadiesatsningen minskar med
1,2 miljoner kronor enligt nuvarande prognos. SKL argumenterar
fortfarande att kommunernas riktade statsbidrag ska minskas och istället
hanteras inom det generella statsbidraget. Riktade statsbidrag innebär en
större administration för kommunen, vilket också märks inom den egna
organisationen. Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda
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ärenden och nya enskilda ärenden som inte inryms inom den ordinarie
verksamheten.
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen inte kan begära en
tilläggsbudgetering på hela prognostiserade underskottet då kommunens
budgeterade årsresultat uppgår till 9,0 miljoner kronor och att
helårsprognosen för finansförvaltningen fortfarande uppvisar ett underskott
på totalt -4,3 miljoner kronor. Det innebär att förvaltningen måste arbeta
fram ytterligare åtgärder som ger ekonomisk effekt under år 2019 då
utrymmet som finns kvar enbart uppgår till 4,7 miljoner kronor.
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under
verksamhetsåret 2019 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på
totalt 26,0 miljoner kronor kommer att inrymmas.
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år
2019.
Folkhälsa

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att kommunstyrelsen ska ge kommunförvaltningen i uppdrag att
ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder samt återrapportera gällande
tidigare beslutad åtgärdsplan vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019;
att kommunförvaltningen ska uppdras att utreda konsekvenserna på
kommunens försörjningsstöd av Arbetsförmedlingens omorganisation; samt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra
myndighetsnämnden för skola och omsorg att redovisa beslut som tas i
nämnden.
Johan Stolpen (V) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder
samt återrapportera gällande tidigare beslutad åtgärdsplan vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019.
Kommunförvaltningen uppdras att utreda konsekvenserna av
Arbetsförmedlingens omorganisation för kommunens försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Uppdra myndighetsnämnden för skola och omsorg att redovisa beslut som tas
i nämnden.

Exp till
Tommy Henningsson
Kommunfullmäktige
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§ 92

Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder
och bolag, dnr KS 19/00033
Allan Myrtenkvist (S)informerar kort från samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. Genomgång av organisationen fortgår. Upphandling av
snöröjning under upphandling.
Vivianne Pettersson (M) återrapporterar från samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen. Just nu pågår en stor inventering av enskilda avlopp som kan
påverka medborgarna högst påtagligt.
Kommunchef Tommy Henningsson ger en kort rapport från Bergslagens
räddningstjänst. Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten (M), Lars-Göran
Zetterlund (C) och Johan Stolpen (V) kompletterar.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 93

Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Inga inkomna remisser.
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§ 94

Regional samverkan för familjecentral, Örebro län, dnr
KS 19/00075
Informationsunderlag
Regional samverkan för familjecentraler överenskommelse mellan Region
Örebro län och kommunerna i Örebro län, 2018-10-05.
Mall för lokalt samverkansavtal avseende familjecentral
Ärendet
Länet har sedan 2008 en principöverenskommelse mellan tidigare Örebro läns
landsting och länets kommuner vad gäller samverkan i familjecentral som
reviderades 2010.
En ny överenskommelse har tecknats mellan Region Örebro och länets
kommuner 2018-10-05. Överenskommelsen skall utgöra en grund för
samverkan om familjecentral och är beslutad i Chefsgrupp för samverkan
social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning. Som ett komplement till överenskommelsen skall
lokala avtal finnas som reglerar ekonomiska åtaganden för parterna,
verksamhetens ledningsstruktur och uppdrag, respektive parts ansvarsområde,
samordnarens roll och mandat som finansiering av gemensamma resurser och
utveckling.
Syftet med överenskommelsen är att:
- Skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat samarbete gällande
familjecentraler i Örebro län
- Stärka länets hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete för blivande
vårdnadshavare och barnfamiljer
- Stärka arbete med FN:s konvention för barns rättigheter
- Stärka arbetet med jämlikt och jämställt föräldraskap
Överenskommelsen skall också stödja processer för start av nya
familjecentraler. Ett mål är att minst en familjecentral skall finnas i varje
kommun.
Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare eller andra vuxna med
barn 0-6 år. Den är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och
stödjande. En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som innehåller
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med
inriktning mot förebyggande arbete. En familjecentral kan också erbjuda stöd
till barn och vårdnadshavare och andra vuxna med barn över 7 år och uppåt.
Samverkan sker då mellan socialtjänst med inriktning mot förebyggande
arbete, skolans elevhälsoteam, ungdomsmottagning.
Ekonomi
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Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal och
för andra verksamhetsspecifika kostnader. Kostnader för samordnare och
drift delas lika mellan huvudmännen.
Folkhälsa

Samverkan inom detta område stöds av Överenskommelsen om samverkan
för god, jämlik och jämställd hälsa som gäller för 2018-2023.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
Familjecentralen är en verksamhet i syfte att främja en god hälsa och
utveckling hos blivande föräldrar, barn, vårdnadshavare eller andra vuxna
med barn. Familjecentralen ska utgöra en plattform för tidig upptäckt och
tidiga insatser.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske centrala samverkansgruppen.
--Under välfärdsutskottets hantering av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 95

Återrapportering projekt parallellklasser
Klockarhagskolan, skolmodul, dnr KS 17/00056
Informationsunderlag
KS 2017-02-28 § 50
KS 2017-11-28 § 267
Ärendet
Projektet ”parallellklasser Klockarhagsskolan ” startade sensommaren 2017
med ett förprojektteringsarbete där behovet skulle identifieras. Verksamheten
beskrev sitt behov utifrån att det gällde årskurserna 3-4. Vilket sedan
förändrade sig till årskurs 5-6. Lokalbehovet var 6 stycken klassrum samt ett
stort lärarrum. Detta utökades senare till 7 klassrum och ett lärarrum som blev
den slutgiltiga storleken.
Efter genomförd förprojektering beslutade kommunstyrelsen 2017-11-28 §
267 att ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla och etablera en
modulbyggnad enligt projekteringen. Då inleddes arbetet med att precisera
behovet och funktionen som krävdes så att underlag fanns till en upphandling.
Detta arbete är komplext då det varken är frågan om ett köp eller en
totalentreprenad utan ett hyresavtal blandat med utförandeentreprenad.
Tiden satte även sina spår i slutskedet då beställaren, Hällefors kommun, satte
hårt tryck på leverantörer om att hålla slutdatumet. Detta har även gjort att
den efterkotroll som man önskarkunna utföra som beställare, inte blev
fullständig utan det fick till följd att fastigheten dras med följdfel så som icke
fungerade elfunktioner samt diverse småfel. Det fick även till följd att
ventilationen inte var färdigjusterad vid besiktningstillfället och behöver då
injusteras och besiktigas om.
Tiden var satt till att stå med en färdig skollokal till den 16 augusti 2018.
Detta innebar 325 dagar att från beslut om genomförande till att verksamheten
kunde börja använda lokalerna. Byggnaden togs i bruk 17 augusti 2018.
Ekonomi

Det ekonomiska utfallet blev som förprojekteringen kalkylerat. En skillnad
blev att i förprojekteringen beräknades etableringen och avetablering av
modulen som en engångskostnad. I upphandlingen valdes istället att det
skulle ingå i en angiven månadskostnad. Detta gjordes för att få ett pris
istället för både ett pris på månadshyra samt etablering och avetablering.
Det minimerade även risken för ett eventuellt överklagande i
upphandlingen som skulle ha riskerat tidsplanen. Det blev även med facit i
hand ett vinnande koncept då etableringen blev dyrare än beräknat för
entreprenören. Prisnivån för de olika anbuden låg på en månadshyra mellan
150000 kronor till 262417 kronor.
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Folkhälsa

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 96

Information kring utredning av kommunens
verksamheter i gamla kommunhuset, dnr KS 19/00067
Informationsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2018-11-27 § 231
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2019-2028
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2018-11-27 att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av möjligheterna
att samla flera av kommunens verksamheter i gamla kommunhuset och att
återrapportera denna senast i mars.
En utredning har påbörjats. Samtliga berörda verksamheter har skriftligt
redogjort för sina lokalbehov. Detta underlag har lämnats vidare till arkitekt
för framtagande av planskisser utifrån de beskrivna behoven. När skisserna är
klara kommer de först att förankras med de olika verksamheterna. När
planlösningen är klar kommer tekniska konsulter att kopplas in för att göra en
projektering och upprätta en budgetkalkyl för genomgripande renovering och
verksamhetsanpassning av fastigheten. Utredningen kommer inte att hinna
redovisas i mars då skisserna inte kommer att vara klara förrän i mars och
först därefter kan de tekniska konsulterna påbörja sitt arbete. Hur lång tid
dessa behöver för sin del av utredningen kan bedömas först när omfattningen
av planändringar och verksamhetsanpassningar fastställts. Arbetet löper på
kontinuerligt och utredningen presenteras så snart det finns ett underlag klart.
Förhoppningen är att det ska kunna ske innan sommaren.
Ekonomi

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vilka av kommunens verksamheter det
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är som utreds, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om de lokaler som de aktuella
verksamheterna är i idag som exempelvis Hällefors Bostads AB:s, vilket
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande
Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunikation med Hällefors
Bostads AB, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och
kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om vilken typ av kommunikation som
skett med Hällefors Bostads AB, vilket besvaras av fastighetschef Jessica
Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om personalens åsikt kring att placera
IFO centralt i anknytning till torget, vilket delvis besvaras av ordförande
Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om utredning av flytt av IT-enheten
utifrån att gamla kommunhuset ska fyllas med verksamhet, vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Bella-Maria Kronman
(V) fråga om nuläget vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 97

Uppföljning av kommunstyrelsens aktivitetsplan för
2018 och 2019, dnr KS 19/00080
Kommunchef Tommy Henningsson ger en utförlig genomgång av
verksamhetsplanen för 2018 samt en uppföljning av verksamhetsplanen för
2019 med pågående processer och nuläge.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 98

Delgivningsärenden
A) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Nyhetsbrev nr 1 2019.
B) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2019-03-13.
C) Föreningen Finnstigen: Verksamhetsberättelse för 2018; Information
till huvudmän om föreningens upplösning.
D) BRT: Protokoll 2019-02-27.
E) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2019-02-25 § 9/19, val av
vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen; § 10/19,
nominering av vice ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd.
F) Polismyndigheten: Tillståndsbevis GIF för Grythyttemarken vår och
höst.
G) Region Örebro län: Verksamhetsberättelse 2018 för patientnämnden
och patientnämndens kansli; valärenden mandatperioden 2019-2022;
Protokoll regionalt samverkansråd 2019-02-14.
H) Kommunförvaltningen: Direktupphandling av flaggning i Hällefors
kommun, dnr KS 19/00063; slutrapport till MUCF gällande öppen
fritidsverksamhet; återrapportering av 2018 års statsbidrag för arbetet mot
våld i nära relationer; återrapportering av stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen 2018; återrapportering av 2018 års
statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och
ungdomsvården; återrapportering av 2018 års statsbidrag till att stärka
insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa; återrapportering av 2018
års statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning; korrigering av
skrivfel i kommunstyrelsens delegeringsordning
I) Länsstyrelsen Örebro län: Förordnande som vigselförrättare och
registreringsförrättare i Hällefors kommun.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ber Allan Myrtenkvist (S) att
få ta del av handlingar under punkt E.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 99

Delegeringsbeslut
A) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-03-19.
B) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-0321
C) Skolchef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-03-21
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 100

Kultur-, ledar- och idrottsstipendium 2019, dnr KS
19/00044
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till
Kultur-, ledar- och idrottsstipendium. För samtliga stipendier gäller att
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att
föreningen är verksam i kommunen.
Nominering av stipendiater har kunnat göras via Hällefors hemsida eller
genom att fylla i en ansökan på plats i kommunhuset.
Stipendierna har affischerats, lagts ut som nyhet på hellefors.se och på
kommunens facebook. Det har även mailats information till föreningslivet
med påminnelse, givits information på föreningsträff och på
näringslivsfrukost. 19 nomineringar kom in till juryn.
Utdelningen sker i samband med Vårskrik lördagen 25 maj.
En arbetsgrupp/jury som bestått av: Johan Stolpen (V), Vivianne Pettersson
(M), Christina Kuurne (S) och Kicki Johansson handläggare (kultur- och
fritidschef) har enats om nedanstående förslag på stipendiater. (Kulturskolans
representant förhindrad)
Ledarstipendium, Hussein Abdulgadir, Hällefors Kultur- och
integrationscenter
Hussein är en stolt ordförande och Hälleforsare som vill vara med och skapa
mötesplatser för integration. Genom bland annat det årliga arrangemanget
”Barnens dag” inbjuds alla i Hällefors till lek, glädje och gemenskap på
sommarlovet. En dag som lovordats av Hällefors invånare men som även
uppmärksammats utanför kommunen. Hussein brinner för barn och unga och
vill verkligen vara med och bidra för att göra skillnad.
Kulturstipendium, Ellen Mulderij-Rudy Hobbenschot
Ellen och Rudy har bidragit till ”öppna landskap” genom sitt arbete med
naturbetesdrift, främst i Hjulsjö men också i Grythyttan och Hällefors. De
öppna kulturmarkerna har medfört att kulturlämningar synliggjorts och besöks
av såväl kommunens invånare som andra besökare. Det kulturgeografiska
värdet och inte minst restaureringen av markerna har gjort att det av
Länsstyrelsen klassats som biologiskt värdefulla.
Idrottsstipendium, Nellie Höök, Folkrace
Nellie har utsetts till Mellansveriges bästa tjejjunior och också utsetts till årets
juniortjej i folkrace av Västra bilsportförbundet. Nellie är inte enbart
uppskattad för sina fina resultat utan också för sina mekaniker kunskaper och
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som en fin kamrat. Folkrace är en tävlingsklass inom bilsportförbundet där
tjejer tävlar mot killar och Nellie är och vill vara en bra förebild för andra.
Hällefors kommun passar på att önska Nellie lycka till nu när hon nu ska mäta
sina krafter i seniorklassen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet, stängs mötet för
utomstående.
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson redogör för arbetet med stipendiater.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att nominerade stipendiater ska
väljas vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ledarstipendium: Hussein Abdulgadir, Hällefors Kultur- och
integrationscenter.
Kulturstipendium: Ellen Mulderij-Rudy Hobbenschot.
Idrottsstipendium: Nellie Höök, Folkrace.

Exp till
Kicki Johansson
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