
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(21) 

Datum  
2018-10-02  

 
Allmänna utskottet   
 Plats och tid Kommunledningskontoret, Pyramiden, kl. 09.00-10.25 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Maria Jansson Andersson (GL) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 

 

Övriga närvarande Tommy Henningsson, kommunchef 
Jessica Jansson, ekonomichef, del av 
möte 
Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg, del av 
möte 

 

Justerare Johan Stolpen   
 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndag 8/10 2018 kl. 16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 73-82 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Johan Stolpen   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-10-02 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-09 Datum då anslaget tas ned 2018-10-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(21) 

Datum  
2018-10-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson, ordf. M  
 Allan Myrtenkvist S Kent Grängstedt (S) 
 Ritha Sörling V Johan Stolpen (V) 
 Per Karlsson M Vivianne Pettersson (M) 
 Annalena Järnberg S  
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(21) 

Datum  
2018-10-02  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns.
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§ 74 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnd- och utredningssekreterare delar ut en ny version i ärendet om 
skogsförvaltning. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att dagordningen 
fastställs med ovanstående förändring, vilket bifalls. 
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§ 75 
Utdebitering 2019, dnr KS 18/00223 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 84 
Kommunallagen kapitel 8 § 6 samt § 9 
 
Ärendet 
Under år 2014 lades budgetarbetet i Hällefors kommun om på ett sådant sätt 
att budgeten för kommande år tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
juni. Utifrån att det är ett valår är strategiska planen som är antagen i juni 
månad preliminär och slutgiltig plan kommer att antas under slutet av år 2018.  
 
Dock måste beslut om skattesatsen för kommande år antas av 
kommunfullmäktige i november månad enligt kommunallagen. 
Kommunförvaltningens förslag är att 2019 års kommunalskatt ska vara 
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor. Preliminära strategiska planen som 
är antagen bygger på oförändrad skattesats.   
 

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

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

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Skattesats för 2019 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om ärendets behandling 
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tidigare år, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Skattesats för 2019 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.
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§ 76 
Yttrande nyupplåning Hällefors Bostads AB, dnr KS 
18/00224 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om beslut för nyupplåning inom befintligt borgensåtagande, 
inkommet 2018-09-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 21 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10 § 323 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har erhållit en begäran från Hällefors Bostads AB 
gällande nyupplåning med kommunal borgen.  
 

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

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Vivianne 
Pettersson (M) att hon ej deltar i beslut. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om borgensåtagandet för 
kommunen avser faktiskt lånat belopp eller det totala borgensutrymmet, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidigare tänkta utslussningslägenheter, 
vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om beslutsinstans i detta 
ärende vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors Bostads AB begäran om nyupplåning med 10 miljoner kronor inom 
befintligt borgensåtagande godkänns. 
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§ 77 
Drift- och investeringsbidrag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019, dnr KS 
18/00101 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2018-03-29 § 49 och § 50 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 84 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 213 
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2019 från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser  
 
Ärendet 
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till 
förbundet.  Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för 
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar. 
 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 

2019 uppgår till 9 409 tkr för den tekniska verksamheten. 
 

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

- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för 
verksamhetsår 2019 blir 7 500 tkr avseende skattefinansierad verksamhet 
samt 11 500 tkr för taxefinansierad verksamhet, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om nyupplåning med  
5 miljoner kronor.  
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- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 miljoner kronor avseende 
VA-investeringar för år 2019 och finansieras genom nyupplåning under år 
2019. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om rimlig avvägning i 
antalet investeringar, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson 
tillför i ärendet och svar leder till yttrande från ordförande Christina 
Johansson (M) och Johan Stolpen (V). 
 
Johan Stolpen (V) frågar om kommunförvaltningen har fört en dialog med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när föreslagna investeringsprojekt 
prioriterats bort, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om det förts en diskussion med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kring de konsekvenser förbundet har 
presenterats utifrån att driftbidraget inte uppräknas, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om konsekvenser för snöröjning, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. Även ordförande Christina Johansson (M) samt Annalena 
Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka och kommunchef Tommy Henningsson 
tillför. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor om uppdatering av 
funktionsbeskrivningar, vilket delvis besvaras av Johan Stolpen (V) och 
kommunchef Tommy Henningsson. Det leder till en bredare diskussion om 
transparens, ansvarsfördelning och fonder där såväl  ordförande Christina 
Johansson (M), Johan Stolpen (V) som Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig 
utan att yrka och kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef Jessica 
Jansson och samhällsstrateg Mikael Pulkkinen tillför i ärendet. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om asfaltering av vägar trots att 
vattenledningar inte är utbytta, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kostnad för en kilometers asfaltering, 
vilket delvis besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och Vivianne 
Pettersson (M). 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019 
uppgår till 9 409 tkr för den tekniska verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2019 
uppgår till 6 847 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och 
fönsterputs. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår 
2019 blir 7 500 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 11 500 tkr för 
taxefinansierad verksamhet, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om nyupplåning med 5 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 miljoner kronor avseende VA-
investeringar för år 2019 och finansieras genom nyupplåning under år 2019. 
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§ 78 
Tidplan ekonomiprocessen 2019, dnr KS 18/00225 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Tidplan 2019 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2018-09-17. 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2019. Tidplanen 
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för 
verksamhetsåret 2019 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess 
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomi-
styrningspolicyn.  
 
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslåsförläggas under tre heldagar där 
syftet är att ha fokus på framtiden d v s verksamhetsåret 2020 och framåt, där 
faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från kommunens 
nyckeltalssammanställning med basåret 2017. 
 
Från och med verksamhetsåret 2019 har kommunen en ny lagstiftning att 
hantera vad gäller delårsrapporten. Enligt kommunallagens 11 kapitel § 16 
ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 
kapitel 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Dessutom ska styrelsen inom två månader efter utgången av den period av 
räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till 
fullmäktige och revisorer (Lag (2018:600)). Det innebär att tidplanen för 
delårsrapporten måste tidigareläggas och förvaltningen förslår att 
delårsrapporten antas av kommunfullmäktige under oktober månad.  
 
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig 
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.  
 

Ekonomi 
Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom 
kommunstyrelsens budgetram.  

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2019 antas. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet frågar ordförande Christina 
Johansson (M) fråga om förändringar i förslaget jämfört med tidigare år, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om heldagar kontra 
halvdagar för budgetdialoger vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat i ärendet. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist informerar kring sammanträdesdatum för 2019. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om hänsyn till regionens 
sammanträdestider och möten på andra dagar, vilket delvis besvaras av 
ordförande Christina Johansson (M) och nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2019 antas. 
 
 
Efter ärendets avgörande ajourneras mötet i några minuter.   
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§ 79 

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

Ekonomi 
Skogsförvaltningen har till dags datum inte genererat några större överskott 
och det finns i dagsläget inget skogskonto för Hällefors kommun. Hällefors 
kommun har idag inte heller något mandat hur ett eventuellt överskott av 
pengar ska hanteras då förbundet styr över de medlen. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av 

Hällefors kommuns skogsförvaltning. 
 
- Utredningen ska vara klar och avrapporterad till kommunstyrelsen senast 

2019-03-30. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist om förändringen i den nya versionen 
av ärendet. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om skogskonto för Hällefors 
kommun, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor kring skogsbruksplan, vilket besvaras 
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om hur mycket skog kommunen har 
utöver naturreservat, vilket delvis besvaras av Mikael Pulkkinen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om kommunen inte fått del av 
avkastningen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om vem som förvaltar skogen idag, 
vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om de andra kommuner har skogskonton, 
vilket delvis besvaras av samhällstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om publicering av  skogsbruksplanen, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johansson (M) och 
Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av 
Hällefors kommuns skogsförvaltning. 
 
Utredningen ska vara klar och avrapporterad till kommunstyrelsen senast 
2019-03-30. 
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§ 80 

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

Ekonomi 
Utifrån förbundets ekonomiska utfall för verksamhetsåret 2017 kan 
förvaltningen konstatera att förbundets har en sammantagen kostnad för 
skötseln av kommunens två kommunala naturbadplaster på cirka 250 tkr. I 
detta är även förbundets OH-kostnader inräknade.  
 
Folkhälsa 
En kategorisering av de delvis kommunalt skötta badplatserna ger en större 
tillgänglighet och säkerhet för allmänheten. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
Medborgarperspektiv 
Dialog bör tas med de byföreningar som i kommunen sköter vissa 
badplatser om ansvarsfrågan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Återta ansvaret av de kommunala naturbadplatserna Sången och 
Grythyttans badplats från Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet 
2018/2019. 
 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kring 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om förbundsordningen och 
formuleringar som eventuellt kan beröra badplatser i den, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om juridiskt ansvar för 
övriga, ej kommunala, badplatser vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga kring vad som menas med utökning till samma 
kostnadsvolym, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Återta ansvaret av de kommunala naturbadplatserna Sången och Grythyttans 
badplats från Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet 2018/2019. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att göra en kategorisering av 
naturbadplatser i kommunen och avrapporterad till kommunstyrelsen senast 
2019-03-30. 
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§ 81 

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

Ekonomi 
Med tanke på tomtytans skick bör köpeskillingen täcka 
avstyckningskostnad samt kommunala administrativa kostnader. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen bedömer att den yttre miljön kan påverkas positivt av att 
marken kommer till användning, istället för att tidigare parkeringar fortsätter att 
förfalla. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Ärendet tas upp i den kommuncentrala samverkansgruppen innan 
kommunstyrelsens beslut. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att sälja delar av fastigheten Gyltbo 

1:1 till de två markägare som har tomt i anslutning till aktuell yta. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
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Johansson (M) fråga om vilken mark som avses, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om det kommer genomförs 
en regelrätt fastighetsreglering, så att den mark kommunen säljer införlivas 
som en del i köparens fastighet, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om regleringen bekostas av 
köparen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att sälja delar av fastigheten Gyltbo 1:1 
till de två markägare som har tomt i anslutning till aktuell yta. 
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§ 82 

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