
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
ALLMÄNNA UTSKOTTET 

Sida 
1(31) 

Datum  
2020-03-10  

 
   
 Plats och tid Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 09.00-11.15 

Beslutande Ledamöter 
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 Ersättare, ej tjänstgörande 
- 

 

Övriga närvarande Fredrik Dahlberg (SD), insynsplats istället för 
Madelene Jönsson som hade förhinder 
Kommunchef Tommy Henningsson 
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte 
HR-konsult Sofia Skoglund, del av möte 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 

Justerare Katja Ollila (V)  
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 Sekreterare Paragrafer 21-36 
 Malin Bergkvist  
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 Annalena Järnberg  
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 Katja Ollila   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-10 
    
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-18 Datum då anslaget tas ned 2020-04-08 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
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 Malin Bergkvist  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Katja Ollila V  
 Alf Wikström V Bella-Maria Kronman (V) 
 Vivianne Pettersson M  
 Daniel Hagsten M Margeurite Wase (C) 
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§ 21 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 22 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ett ärende om omval i den 
arbetsgrupp för kultur-, ledar- och idrottstipendium som utskottet utsåg vid 
sitt förra möte tas upp, vilket bifalls. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson önskar informera kring hur han har för 
avsikt att arbeta utifrån den utredning som pågår kring RHS i Grythyttan.  
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att informationen läggs sist på 
dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 23 

Yttrande revisorernas grundläggande granskning 2019, 
dnr KS 19/00234 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2019 
 
Kommunstyrelsen har mottagit revisorernas grundläggande granskning för 
2019. 
 
Granskningen har genomförts genom en enkät till kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter, där 10 av 11 ledamöter har svarat, samt genom en träff 
med kommunstyrelsens presidium. 
 
Generellt kan kommunstyrelsen konstatera att det finns ett visst glapp mellan 
de förtroendevaldas och revisorernas syn på vilket ansvar den politiska nivån 
har avseende frågor som exempelvis fortbildning. Detta kan troligen 
delvisförklaras med att olika partier har olika syn i dessa frågor, men delvis 
kanske också genom att revisionen tolkat de lämnade svaren på ett lite oväntat 
sätt. 
 
Uppsiktsplikten har varit ett återkommande område i de senaste årens 
granskningar, vilket kommunstyrelsen uppfattar vara bekymmersamt. Under 
flera års tid har kommunstyrelsen haft återkommande utbildningar kring 
uppsiktsplikten, nya rutiner har införts och fasta ärenden avseende 
uppföljning har lagts till på kommunstyrelsens föredragningslista. 
Uppenbarligen har detta inte haft avsedd effekt.  
 
Inför 2020 införs ett nytt arbetssätt gällande internkontroll. Förhoppningen är 
att detta ska leda till stärkt arbete inom uppsikt. Om denna förhoppning inte 
infrias kan kommunstyrelsen behöva ta ett omtag i detta arbete. 
 
Allra allvarligast upplever kommunstyrelsen att kritiken avseende 
ekonomistyrning och verkställighet är. Under 2019 fick kommunstyrelsen 
redan i januari information om den ekonomiska prognosen, och i februari 
beslutades en första åtgärdsplan. Vid varje sammanträde har 
kommunstyrelsen informerats om den ekonomiska prognosen och flera 
gånger under året har nya beslut avseende åtgärder fattats. 
Alla besparingsförslag som förvaltningen lämnat till kommunstyrelsen har 
inte antagits. Sammanlagt beslutade kommunstyrelsen under 2019 om 
besparingar om ca 9 750 000 kr och lade fokus på balanskravet. Effekten av 
åtgärderna blev ca 9 000 000 kr och kommunen nådde med minsta möjliga 
marginal balanskravet. 
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Med utgångspunkt i detta, anser kommunstyrelsen inte att den kritik som 
riktas mot verkställigheten är riktigt rättvisande. 
 
Däremot måste kommunstyrelsen konstatera att beslutade åtgärder inte fullt ut 
verkställts, främst avser detta områden inom socialchefens ansvar. Precis som 
styrelsen tidigare kommunicerat, är fortfarande bedömningen att såväl 
struktur som kultur i verksamhetens ledning behöver förändras på ett 
genomgripande sätt. Troligen är inte pågående förändringsarbete avseende 
intern kontroll och delegeringsordning tillräckligt för att fullt ut komma 
tillrätta med problemen.  
 
Kommunstyrelsen har begärt av kommunchef att en återkoppling av 
genomförda åtgärder ska ges under början av 2020. 

 
Kommunstyrelsen, genom ordförande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om återkoppling på genomförda 
åtgärder, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om besparingar inom socialpsykiatrin, 
vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Katja Ollila (V) och Bella-Maria Kronman yttrar sig och yrkar båda bifall till 
yttrandet. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet antas. 
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§ 24 

Hällefors Bostads AB årsredovisning 2019, dnr KS 
20/00064 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2019 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2020-03-02 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2019. Enligt ägardirektivet från 2016 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. Under december 2019 erhöll bolaget ett nytt 
ägardirektiv inför kommande verksamhetsår.  
 
Styrelsen har under 2019 haft sex sammanträden. Ordinarie ledamöter har, 
med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. Sedan juni 
2019 har bolaget en ny styrelse som genomgått en styrelseutbildning samt 
genomfört besök bolagets olika bostadsområden och parker för att skaffa sig 
en uppfattning om beståndet, dess lokalisering samt status.  
 
Året har kännetecknats av ombyggnationer i bolagetsbestånd. Ombyggnaden 
av Stora Ensos tidigare lokaler till bostäder har slutförts, vilket resulterat i 
totalt 10 stycken större lägenheter med god standard. Under sommarn 
färdigställdes renoveringen av Polstjärnans och Millesparkens utemiljöer. 
Även första etappen av Mästarnas parks utemiljö samt dränering runt 
bostadshusen färdigställdes under året. Under året köpte bolaget Sikforsvägen 
32 i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens 
centrum. Miljöhus har byggts och tagits i drift i två områden. Bolaget har 
under året inlett en ny era att montera de första lägenheterna som är försedda 
med IMD (Individuell Mätning och Debitering). Under året togs bolagets 
första solcellsanläggning i drift på Klockarvägen 20, som beräknar producera 
el motsvarande 20 stycken lägenheters årsbehov.  
 

Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2019 ett överskott om  
0,6 miljoner kronor. Resultatet är 0,1 miljoner kronor bättre än föregående 
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på  
0,5 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,1 miljoner kronor mot 
verkligt utfall.  
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 ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Avkastningskravet har tillgodosets för 2019 och beror främst på det låga 
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte. I och med 2019 behåller 
bolaget samma soliditetstal som föregående år och uppgår till 14,6 procent. 
 
Antalet outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 6,6 procent vilket 
innebär en ökning med hela 4,2 procentenheter och beror till störta delen på 
att Migrationsverket sade upp sina 22 lägenheter i beståndet under året. 
Inom lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 5,3 procent varit outhyrt och 
innebär en minskning med 6 procentenheter. 
 
Bolagets underhållskostnader har genomförts enligt budget. 
Personalkostnaderna har ökat med 8,5 procent i förhållande till föregående 
år medan räntekostnaderna har fortsatt att minska. 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 2019. 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 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om de dialogmöten kommunen och 
bolaget har börjat med och hur kommen ser på dessa, vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson yttrar sig och tilläggsyrkar att Hällefors Bostads AB 
bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en gång under våren och en 
gång under hösten. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive tilläggsyrkande från Vivianne Pettersson, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Hällefors Bostads AB bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en 
gång under våren och en gång under hösten. 
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§ 25 

Återrapport av skogsförvaltningen från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS 
18/00219 och KS 20/00004 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-01-28 § 10 
KS 2019-05-22 § 123 
KS 2018-10-23 § 214 
Redovisning Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-01-21 
Utredning skogsförvaltning Hällefors kommun, 2019-04-16 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick den 23 oktober 2018 i uppdrag att utreda 
skogsförvaltningen. En utredning presenterades för kommunstyrelsen 22 maj 
2019. I samband med det gav kommunstyrelsen ett antal uppdrag. Beslut togs 
bland annat om att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska återrapportera 
planerade åtgärder samt det ekonomiska utfallet av utförda åtgärder. 
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 28 januari 2020, efter ett 
utskottsinitiativ, att begära en skriftlig redovisning från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har den 21 januari 2020 
återapporterat utfallet för 2019 års skogsskötsel samt de åtgärder som är 
gjorda och planerade för 2020.  
 
Det har även förts en dialog mellan samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 
och kommunförvaltningen gällande hur skogen ska klassificeras, 
rekreationsskog eller produktionsskog. Slutsatsen i de diskussionerna är att 
bedömning för göras för enskilda objekt då det är svårt att med en riktlinje 
bedöma detta.  

 
Ekonomi 
Ekonomiska utfallet för 2019: 
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Överskottet för 2020 är planerat till röjning av flera objekt både i 
Grythyttan samt delar av Kronhagen. Det finns även planerade gallringar i 
de norra delarna av Kronhagen. I frågan gällande skogskonto för Hällefors 
kommun så kommer det att uppföras under 2020 förutsatt att det beräknade 
överskottet i skogsförvaltningen verkställs. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
En god skogsförvaltning ger ett mervärde för kommunen och ger 
förutsättningar för en bra skogsmiljö. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning av utförda tjänster och uppdrag är viktiga då det ger 
transparens i verksamheterna. Det är även av största vikt att skogen 
förvaltas rätt för att bibehålla dess värde. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna redovisingen för 2019 års skogsförvaltning. 
 
- Anse de uppdrag som gavs i kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 123 

besvarade. 
 
- Utskottsinitiativet om redovisning av samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens skogskötsel anses besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om redovisning av åtgärder vid 
Hökhöjden, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skogskonto, vilket delvis besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om årligt återkommande uppföljning, 
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
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Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att en årlig ekonomisk uppföljning av 
skogsförvaltningen sker. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive tilläggsyrkande från Vivianne Pettersson (M), 
vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna redovisingen för 2019 års skogsförvaltning. 
 
Anse de uppdrag som gavs i kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 123 
besvarade. 
 
Utskottsinitiativet om redovisning av samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens skogskötsel anses besvarat. 
 
En årlig ekonomisk uppföljning av skogsförvaltningen sker. 
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§ 26 

Säkerställande av gång- och cykeltrafik 
Finnbergsvägen, ombyggnation av gång- och cykelväg, 
dnr KS 19/00098 
 
Beslutsunderlag 
KF 2018-06-12 § 92 
KS 2019-05-22 § 121  
 
Ärendet 
2018 byggdes en ny modul skolan den norra sidan av Klockarhagsskolan. 
Tidigare fanns tre nybyggda förskoleavdelningar i samma område. I och med 
detta så byggdes Hemgårdsvägen om för att säkerställa skolmiljön samt även 
säkerheten för både barn och gång och cykeltrafiken på Hemgårdsvägen. 
 
Trafikläget har i och med utvecklingen av den norra delen även inneburit en 
generell ökning av trafiken, med exempelvis en ökning av biltrafik då barn 
lämnas och hämtas. Ett flertal incidenter bilister och gång-och 
cykeltrafikanter har rapporterats på Finnbergsvägen.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har enligt kommunstyrelsen beslut 
den 22 maj 2019 nu färdigställt projekteringen av Finnbergsvägen. Enligt 
projektering byggs det en 3 meter bred gång-och cykelväg på den norra sidan 
av Finnbergsvägen, från brofästet på gång-och cykelbron till Bjässevägen för 
att där ansluta till befintligt gång-och cykelvägnät. Befintlig vägbredd för 
fordonstrafiken blir intakt. Överfarterna vid Hedlingsvägen samt Bjässevägen 
blir upphöjda för ökad säkerhet vid passage och för att sänka farten på 
fordonstrafiken. 
 

Ekonomi 
En preliminär bruttoutgift för att genomföra säkerställande av GC- trafik 
Finnbergsvägen är cirka 1,25 miljoner kronor. Medfinansiering är beviljad 
av Region Örebro län och Trafikverket för åtgärden under 2020. 
Kommunen har erhållit en 50-procentig medfinansiering. Resterande  
50 procent finansieras med 25 procent ur kommunstyrelsens strategimedel 
och resterande 25 procent ur Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
investeringsmedel för asfaltering i tätorten. 

 
Folkhälsa 

    Förstärkningar i gång-och cykelvägnätet ger möjlighet för minskad 
användning av bilen vilket ger bättre miljö och friskare medborgare. 
 
Miljö 
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till 
centrum och skola då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och 
cykeltrafikanter.  
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Medborgarperspektiv 
Ett förstärkt gång-och cykelvägnät ger ökad gång- och cykeltrafik samt ökad 
säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Genomföra ombyggnation av gång-och cykelväg på Finnbergsvägen för 

ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
- Finansiering av byggnation av säkerställande av GC-trafik 

Finnbergsvägen sker inom kommunstyrelsens strategimedel år 2020 med 
25 procent motsvarande 312,5 tkr och resterande 25 procent ur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens investeringsmedel för 
asfaltering år 2020. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson 
tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C) och Vivianne 
Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Genomföra ombyggnation av gång-och cykelväg på Finnbergsvägen för ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Finansiering av byggnation av säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen 
sker inom kommunstyrelsens strategimedel år 2020 med 25 procent 
motsvarande 312,5 tkr och resterande 25 procent ur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens investeringsmedel för asfaltering år 
2020. 
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§ 27 

Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och 
Wilhelm Thams (GL) motion om utegym i Grythyttan 
samt Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av 
Kyrkoberget i Grythyttan, dnr KS 19/00301 samt KS 
18/00128 
 
Beslutsunderlag 
Maria Jansson Andersson och Wilhelm Thams motion 
KF 2019-10-29 § 158 
KS 2019-11-19 § 283 
Berit Qvarnströms motion 
KF 2018-06-12 § 80 
KS 2018-08-28 § 171 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda två motioner om utegym. 
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Tham (GL) lyfter i sin motion 
fram badplatsen i Grythyttan som önskad placering, medan Berit Qvarnström 
(V) i sin motion föreslår Kyrkoberget. 
 
Berit Qvarnström (V) hänvisar även till antagen grönplan och ser att ett 
utegym skulle vara ett bra komplement till grönplanens föreslagna utveckling 
av området, med exempelvis bänkar och grillplats i området.    
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har byggt ett utegym vid 
Hurtigtorpet under 2019. Det har ännu inte skett någon utvärdering av detta, 
vilket bör göras innan ytterligare investeringar i aktivitetsobjekt.  
 

Ekonomi 
Ett utegym kostar från 150 000 kronor och uppåt att uppföra beroende på 
storlek och vilken funktion man vill ha. En förstärkning av belysningen bör 
även göras i området för att säkerställa tryggheten på platsen. I tillägg så 
kommer driftkostnader och besiktning av utrustningen. Tillsyn bör ske ett 
par gånger per år och oftare under sommartid.  
Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
kostnader. 
 
Folkhälsa 
Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör 
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se 
användningsfrekvens. 
 
Medborgarperspektiv 
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Kommunförvaltningen hänvisar till aspekter som berörts under rubriken 
folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Margeurite 
Wase (C) och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
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§ 28 

Yttrande över medborgarförslag om industrimuseum, 
dnr KS 19/00199 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2019-07-01 
KF 2019-09-17 § 135 
KS 2019-10-08 § 235 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om 
att uppföra ett industrimuseum alternativt en industripark. Förslagsställaren 
föreslår att kommunen ska bilda en arbetsgrupp för arbetet. Ett av motiven 
som nämns är att den industrikultur som finns i kommunen riskerat att 
försvinna. 
 
Kommunförvaltningen ser inte möjligheterna att uppföra detta i kommunens 
regi. Det sett ur ekonomiska samt övriga resurssynpunkter.  
 
Kommunförvaltningen ser dock positivt på att intresserade föreningar eller 
andra aktörer som är intresserade lyfter fram traktens industriella historia. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
kostnader för kommunen.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ett industrimuseum eller industripark. 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V), Bella-Maria Kronman 
(V) och ordförande Annalena Järnberg (S) 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att det i beslutet läggs till att förvaltningen har 
en dialog kring möjligheten att på andra sätt lyfta traktens industrihistoria. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive Katja Ollilas (V) tilläggsyrkande, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ett industrimuseum eller industripark. 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Förvaltningen har en dialog kring möjligheten att på andra sätt lyfta traktens 
industrihistoria. 
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§ 29 

Riktlinje för användning av kommunstyrelsens 
strategimedel, dnr KS 20/00052 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en riktlinje för att förtydliga hur 
kommunstyrelsens strategimedel ska användas. 
 
Utifrån att det är kommunstyrelsen som förfogar över strategimedlen bör 
riktlinjen som tydliggör användningen av kommunstyrelsens strategimedel 
antas av kommunstyrelsen. 
 

Ekonomi 
En summa för strategimedel budgeteras årligen som en del av 
budgetprocessen. 
 
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 
Riktlinjen kan även tydliggöra för medborgarna hur de särskilt avsatta 
medlen är tänkta att användas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta riktlinjen kommunsstyrelsens strategimedel.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om satsningar på medborgardialog och 
stöd till byalag, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Bella-Maria Kronman (V). 
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Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta riktlinjen kommunsstyrelsens strategimedel.  
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§ 30 

Information om gång- och cykelväg Hällefors-
Grythyttan, dnr KS 18/00288 
 
Informationsunderlag 
KS 2018-11-27 § 252 
Minnesanteckningar möte mellan Trafikverket, Sweco och Hällefors kommun 
2019-12-18 
 
Ärendet 
Trafikverket har i sin projektering funnit hinder i att gång-och cykelvägen 
dras på den östra sidan om RV 63 samt RV 244. Detta på grund av en 
eternitledning som är förlagd på cirka 3-4 kilometer av den tänkta 
sträckningen. Trafikverket har enligt sina riktlinjer inte möjlighet att förlägga 
en gång- och cykelväg över en ledning.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och kommunförvaltningen har inte 
samma syn på de risker som Trafikverket och anser vidare att de förslag som 
anges som alternativ sträckning inte kan anses hålla samma användarvänlighet 
som den ursprungliga sträckningen. Ett alternativ fanns för att behålla 
sträckningen på den östra sidan, men den innebar en kostnad för att byta ut 
eternitledningen som inte kan anses skälig.  
 
Projektering av den västra sidan av riksvägarna har påbörjats och i det finns 
det även en planstridighet liknande den som fanns på den östra sidan. 
Trafikverket kommer dock ta de merkostnader som denna ändring kan ge 
Hällefors kommun då det gäller detaljplaneförfarandet. 

Ekonomi 
Ändringen av sträckning förväntas inte ge Hällefors kommun någon 
merkostnad. 

Folkhälsa 
En gång-och cykelväg mellan kommunens centralorter ger förutsättningar 
för ökad folkhälsa. 

Miljö 
Finns möjligheten att på ett säkert sätt använda cykel i sin vardagspendling 
så ger det en bättre miljö. 

Medborgarperspektiv 
Förbättringar i hälsa och miljö ger ett stort mervärde för medborgarna.  

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om planstridighet på västra sidan, vilket besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Margeurite Wase (C) yttrar sig under ärendets behandling. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 31 

Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda 
deponier i Hällefors kommun, dnr KS 18/00268 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag direktionen 2018-09-21 § 132 
Inventering nedlagda deponier Hällefors kommun, inkom 2018-10-09 
Rapport åtgärder för nedlagda deponier i Hällefors kommun med tidplan, 
inkom 2019-12-20 
 
Ärendet 
En inventering av nedlagda deponier i Hällefors kommun har genomförts 
under 2015-2017. Med anledning av den inventeringen har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen begärt in en åtgärd-och tidplan 
för fortsatt kontroll och hantering av deponierna.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har anlitat konsultföretaget Miljö & 
avfallsbyrån AB som tagit fram en åtgärdsplan samt tidplan för detta. En 
prioritering är gjord i åtgärdsplanen där de fyra högst klassade deponierna 
hanteras. De fyra det gäller är Piteå deponin, Deponi Lungsälven, 
Jordantippen och Rotkoppsgruvan i Bredsjö. Tidplanen sträcker sig från 2020 
till 2026.  
 

Ekonomi 
I åtgärdsplanen så har det inte redovisats några kostnader för planerade 
åtgärder.  
 
Folkhälsa 
Ur folkhälsoperspektivet så är det viktigt att kunna säkerställa miljön kring 
gamla deponier.  
 
Miljö 
Uppföljning kring deponierna med åtgärder som markprover samt 
vattenprovet ger en bild av om urlakning till grundvatten sker. Vilket 
kommer leda till flera åtgärder. 
 
Medborgarperspektiv 
Det är viktigt att vi har en helhetsbild för hur gamla deponier och tippar 
påverkar vår närmiljö.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C), ordförande 
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Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om hur täckning av deponier sker, vilket 
lämnas obesvarad.  
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 32 

Webbanalys av extern webbplats, www.hellefors.se, 
2019, dnr KS 20/00036 
 
Informationsunderlag 
Rapport webbanalys av hellefors.se 2019, daterad 2020-02-12 
 
Ärendet 
I syfte att utveckla kommunens externa webbplats används Google Analytics. 
Tjänsten är ett verktyg för webbanalys och registrerar bland annat hur många 
besökare webbplatsen har och vilka webbsidor besökarna surfar till. 
Informationen sparas och presenteras som statistik. Mätningen baseras på 
javascript och cookies.  
 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport över genomförda 
webbanalyser. I rapporten jämförs 2019 års siffror med hur det såg ut 2018. 

• 2019 hade kommunen sammanlagt 90 412 besökare på webbplatsen. Vilket 
ger ett snitt på 248 besökare per dag. Flest besökare var det i juni. Antalet 
besök på webbplatsen 2019 är en ökning med bortåt 14 000 besök jämfört 
med 2018. 

• Den populäraste sidan 2019 var lediga jobb. Ingen skillnad jämfört med 
2018. 

• 48,51 % av besökarna surfade via mobiltelefonen och 44,42 % via datorn. 
Övriga med surfplatta. 2018 surfade de flesta via datorn. 

• Trafiken till webbplatsen kom till största delen via sökmotorer. En ökning 
med 5% jämfört med 2018. 

• Besökarnas favorit gällande webbläsare var Chrome med 34%. Tätt efter 
kom Safari. Ingen större skillnad sen 2018. 

• Både 2019 och 2018 hade webbplatsen flest besökare från Sverige och 
USA.  

 

  

http://www.hellefors.se/
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Ekonomi 
Google Analytics är ett verktyg som är gratis. En väl fungerade webbplats 
med högre grad av självservice inverkar positivt på kommunförvaltningens 
arbetsbelastning och ekonomi.  
 
Folkhälsa 
Webben som en bra informationskälla underlättar för intresserade att ta del 
av kommunal information. Något som i sin tur kan bidra till högre upplevd 
hälsa hos den enskilde. 
 
Miljö 
Det kan ha en positiv effekt på miljön att hänvisa personer till information 
på webbplatsen istället för att skriva ut och skicka information per post.  
 
Medborgarperspektiv 
Eftersom alla surfar med olika förutsättningar måste webbplatsen innehålla 
begriplig information och vara utformad på ett korrekt sätt utan att 
diskriminera någon. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 33 

Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2019, dnr KS 20/00044 
 
Informationsunderlag 
 
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019” 
 
Ärendet 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett led i att öka 
politikernas inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och 
kommunens policy och riktlinjer. I Hällefors kommun är kommunstyrelsen 
arbetsgivare och därmed ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige 
har dock det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsen har de resurser som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som arbetsgivare.  
 
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats från kommunstyrelse till kommunchef som 
i sin tur fördelat till övriga chefer. Därför behöver ledningen försäkra sig om 
att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa 
upp verksamheten. 
 
Som en effekt av de senaste årens granskningar av KPMG och inspektioner 
från Arbetsmiljöverket har riktlinjer och rutiner reviderats och 
arbetsmiljöutbildningar har genomförts riktat mot både chefer och 
skyddsombud. HR-enheten har sammanställt den årliga uppföljningen och 
resultatet redovisas i rapporten. Undersökningen av enheternas systematiska 
arbetsmiljöarbete 2019 visar att vidtagna åtgärder har lett till förbättrade 
rutiner och ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Riktlinjer, rutiner och 
blanketter finns lättillgängliga både i chefshandbok och i personalhandbok. 
Uppföljningen visar även på att det finns fortsatt behov av åtgärder och 
utveckling inom vissa områden, det kommer att ingå i handlingsplan för 2020.  
 
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna 
behålla och rekrytera goda medarbetare, men man ska också komma ihåg att 
arbete i sig är hälsofrämjande. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och i 
chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att förebygga, minska eller 
ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
 
HR-enheten samlar under året in arbetsplatsernas samtliga 
skyddsrondsprotokoll, riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar. 
HR-enheten har aktuell förteckning över de skriftliga dokument som 
innehåller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. 
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Rapporten innehåller en sammanställning av arbetsplatsernas svar och det 
resultat som kunnat utläsas av svaren. 
 

Ekonomi 
Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra. 
Kvalitetsbrister och sjukfrånvaro i verksamheten kan härledas till brister i 
arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och arbetsmiljöproblem 
orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av expertkompetens. 
Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att skapa 
medarbetarengagemang och attraktivitet. 
 
Folkhälsa 
En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, och 
hälsan är beroende av en god arbetsmiljö, därför är det viktigt att 
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-konsult Sofia 
Skoglund utförligt utifrån en Powerpoint presentation och kommunchef 
Tommy Henningsson tillför. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om syftet med rehabsamtal efter fyra 
frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod, vilket besvaras av HR-konsult 
Sofia Skoglund och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Katja 
Ollila (V) och Margeurite Wase (C). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 34 

Ekonomisk uppföljning på ansvarsområde, dnr KS 
20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått en driftprognos för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2020-03-03. Den negativa avvikelsen på 800 tkr 
under ekonomichef som avser ökade kostnader för färdtjänst kvarstår från 
förregående månad. För posten planeringsreserv under kommunchef är 
prognos 0 kronor utifrån kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 om att låsa 
planeringsreserven, vilket innebär en positiv avvikelse på 3 371 tkr. Dessutom 
prognosiserar IT-chefs ansvarsområde en positiv avvikelse på 200 tkr utifrån 
vakanshållning av tjänst första delen av året. Det innebär totalt sett ett 
prognoserat överskott på 2 771 tkr.   
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson delar också ut en sammanställning med 
driftutfall för centrala funktioner utifrån kommunens årsredovisning 2019 
daterad 2020-03-03. Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet och visar 
på skillnader mellan prognos och faktiskt utfall. Kommunchef kompletterar 
föredragningen.  
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om vad som avses med internränta, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 35 
Omval av representant i arbetsgrupp för kultur, ledar- 
och idrottsstipendium, dnr KS 20/00013 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om behovet av att utse en 
annan representant än Alf Wikström (V) i den arbetsgrupp för kultur, ledar- 
och idrottsstipendium som valdes på förregående möte. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att Katja Ollila (V) utses till att ingå i 
arbetsgruppen för 2020 års stipendium istället för Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Katja Ollila (V) utses till att ingå i arbetsgruppen för 2020 års stipendium 
istället för Alf Wikström (V). 
 
 
Exp till 
Kicki Johansson 
Katja Ollila 
Alf Wikström 
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§ 36 
Information kring kommunchefens arbete utifrån Örebro 
universitets utredning av RHS Grythyttan, dnr KS 
20/00066 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring det arbete som pågår 
utifrån universitetsstyrelsens beslut om att tillsätta en utredning av RHS 
Grythyttan och hur kommunförvaltningen hanterar frågan. Kommunchef 
Tommy Henningsson informerar vidare om sin avsikt att ta in konsulttjänst 
för att stärka upp kommunförvaltningens arbete. Kostnader för detta 
finansieras inom kommunchefens befintliga budget och avtal kommer att 
skrivas. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig flertalet av utskottets ledamöter, flera vid 
upprepade tillfällen. 
 
Under ärendets behandling informerar ordförande Annalena Järnberg även om 
att gruppledarna har kallats till ett möte imorgon kväll för att diskutera frågan 
utifrån ett politiskt perspektiv. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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