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§ 34 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, vilket godkänns. 
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§ 35 

Fastställande av dagordning 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att ett förslag på utskottsinitiativ om 
utvärdering av övertagande av fritids- och motionsanläggningar samt 
grönyteskötesel läggs till dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 36 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
årsredovisning 2020, dnr KS 21/00068  
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2021-03-26 § 23 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2020, daterad 2021-04-01 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 
 

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

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2020 en vinst på 5,4 miljoner 
kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst på 1,2 
miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har skattefinansierade verksamheter och 
avgiftsfinansierade verksamheter. Förbundets verksamhetsredovisning är 
uppdelad i fyra verksamheter utöver stab. För de fyra verksamheterna 
särredovisas resultatet för respektive kommun i årsredovisningen. 
 
 
 
Stab    gemensamt 
Gata/Park/Idrott   skattefinansierat 
Lokal- och miljöservice   skattefinansierat 
Avfall och Återvinning   avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp (VA)   avgiftsfinansierad 
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Förbundet har fastställt fem gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har fyra utav de verksamhetsmässiga målen 
uppnåtts i sin helhet under 2020. Området stab och de fyra olika 
verksamheterna har dessutom verksamhetsspecifika mål.   
 
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på  
1,6 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
överskott på 1,6 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten.  
 
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten för kommunen ligger 
främst i verksamheten Gata och förklaras dels med brist på entreprenörer så 
alla planerade jobb blev inte utförda och dels med att förbundet reserverat 
pengar för eventuell vinterväghållning i november och december 2020. 
Garantifonden för asfalt har ökat något och uppgår vid årsskiftet 2020/2021 
till 1,2 miljoner kronor för Hällefors kommuns del. 
 
Överskottet i den avgiftsfinansierade delen för kommunen beror dels på 
ökad förbrukning och dels på intäkter för externa utredningar (Lake resort 
och Silvergruvan) som genererat ca 0,2 miljoner kronor mer i intäkter. 
Kommunens VA-fond har ökat och uppgår till 2,1 miljoner kronor och 
avfallsfonden har minskat och uppgår till 8,1 miljoner kronor vid årsskiftet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre 
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram 
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört 
skattefinansierade investeringar på 7,0 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 5,2 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2020 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2020 

godkänns. 
 

- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling föredrar ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga kring de långsiktiga 
målen, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att komplettera remissvar 
angående nya styrdokument för samhällsbyggnad Bergslagen utifrån 
synpunkter revisorerna har lämnat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2020 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
Komplettera remissvar angående nya styrdokument för samhällsbyggnad 
Bergslagen utifrån synpunkter revisorerna har lämnat. 
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§ 37 

Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2020, dnr 
KS 21/00055 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2021-02-24 
§ 1 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2020 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2021-02-26 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2020 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2020 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2020 ett positivt resultat på 385 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Årets resultat är bättre än budgeterat 
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. I samband med bokslut har 
förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmtaxan enligt nya 
beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 353 tusentals 
kronor som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i 
december 2020.  
 
 
Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då 
förbundets resultat uppgick till ett överskott på 3,5 miljoner kronor när 
samtliga kostnader och intäkter bokförts. På samrådsgruppens möte under 
hösten bestämdes att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i 
balanskravsutredningen, vilket 2020 uppgick till drygt 3,2 miljoner kronor.  
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Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya 
gemensamma systemledningen för Räddningsregion Bergslagen (RRB), en 
samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 
 
Förbundets intäkter motssvarar i stort sett budget trots lägre larm, delvis 
inställd externutbildning och lägre intäkter för avgifter. Det som väger upp 
de minskade intäkterna för dessa är främst intäkter för fler tillsyner (139 
tkr), tjänster som förbundet bistår med inom Räddningsregion Bergslagen 
(560 tkr), försäljning av inventarier som inte fanns upptagna som 
anläggningstillgångar (154 tkr), reavinster (354 tkr) samt ökade intäkter 
larmcentralen (122 tkr). Personalkostnaderna blev 3,2 miljoner kronor lägre 
än budgeterat. Det är ett speciellt år med tanken på pandemin som påverkar 
även förbundets personalkostnader. Under året har förbundet haft i stort 
sett samma antal larm på heltidsstationerna medan deltidsstationerna har 
haft 100 färre larm. I och med att förbundet gick med i Räddningsregion 
Bergslagen har delar av beredskapsersättningen minskat och under året har 
förbundet haft tjänstledigheter samt sjukskrivningar som inte ersatts fullt 
ut. Förbundet har under året tecknat avtal med Karlskoga kommuns IT-
avdelning för drift av förbundets IT som tidigare köptes av extern konsult. 
Förbundet har haft en relativt liten påverkan kostnadsmässigt av pandemin. 
De kostnader som har uppstått avser personal, städ- och förbruknings-
material som uppgår till totalt 286 tusentals kronor. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Förbundet har politiskt antagna övergripande mål som är nedbrutna i 
förebyggande verksamhet, operativ verksamhet och larmcentral. 
Förvaltningens bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är 
god inom förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
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Under 2020 har förbundet erhållit 7,1 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun, en minskning mot föregående år med 0,7 miljoner 
kronor. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 6,0 miljoner 
kronor. Investeringarna avser tankbil till Filipstad, inomhusgym i 
Kristinehamn, ute-gym i Karlskoga, teknikutrustning, ombyggnation av 
övningsplatsen i Kristinehamn, utrustning till övningsplatsen i Karlskoga, 
kompressor till Kristinehamn samt rökskyddsutrustning. En skåpbil är 
beställd där leverans sker under 2021 och under året har släckbil till 
Storfors delvis betalats där slutregleringen kommer att ske vid leverans 
under 2021. 
 
Revisorerna rekommenderar att direktionen gör en sammanfattande 
bedömning avseende målen kopplade till god ekonomisk hushållning. De 
anser även att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning, de politiska övergripande målen samt säkerhetsmål/ 
prestationsmål med fördel bör förtydligas. Redovisningen av måluppfyllelsen 
för de övergripande politiska målen bör även utvecklas i årsredovisningen. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2020 
ökar förbundets egna kapital till 40,0 miljoner kronor vid 2020 års utgång, 
men överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under år 
2021 enligt ändrade principer för att inte bygga ytterligare eget kapital. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2020 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Innan ärendets behandling meddelar Katja Ollila (V) att hon inte deltar i 
ärendet behandling på grund av jäv. Hon ersätts av Margeurite Wase (C) 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig 
under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2020 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
 
Efter ärendets behandling återinträder Katja Ollila (V). 
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§ 38 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 21/00070  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2020 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2021-04-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 12 918 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 9 470 kronor 
som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 2020/2021 
i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 677 437 kronor. Det fria kapitalet har 
minskat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 39 194 kronor.  
 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
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- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 39 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 21/00071  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2020 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  
daterad 2021-04-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 52 905 kronor avseende 
läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  
133 776 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 45 003 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2020/2021 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 937 296 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 423 703 kronor.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
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Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 40 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons 
donation, dnr KS 21/00072  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2020 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  
daterad 2021-04-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

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

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 14 495 kronor avseende 
snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 
TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 194 825 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 59 326 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2020/2021 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 531 694 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 563 778 kronor.  
 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om information kring möjligheten att 
ansöka om medel, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig under ärendets 
behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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§ 41 

Utredning av VA-frågor rörande Hälgsnäs udde, dnr KS 
20/00114  
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan om anslutning till Hällefors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, Dnr SB82020-078-1 
Kompletterande uppgifter med omfattning av önskad anslutning, Dnr 
SBB2020-078-2 
Direktions beslut SBB 2020-078 
KS 2020-05-20 § 111 
PM Skyldighet att ordna med vattentjänster – En utredning om Hällefors 
kommun har ett juridiskt ansvar att ordna med vattentjänster till Lake Resort, 
daterad 2020-09-01 
PM Kostnadsbedömning av en kommunal VA-anslutning av projektet Lake 
Resort i Hällefors, daterad 2020-09-16 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2020-05-20 § 111 Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen uppdraget att utreda det juridiska ansvaret och de ekonomiska 
kostnaderna för en eventuell anslutning av vattentjänster till Hälgsnäs udde, 
Lake Resort. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i sin tur anlitat en konsult som 
genomfört en utredning kring om kommunen har ett juridiskt ansvara att 
ordna med vattentjänster. 
 
Utredningen bedömer att det i fallet med Hälgsnäs, i det fall området 
avstyckas i mindre fastigheter, är ett sådant fall där krav på att lösa 
vattenfrågan i ett större sammanhang ställs. Utredningen har också fört ett 
resonemang kring om det är möjligt för kommunen att anordna en lokal 
enskild spillvattenledning och lokal vattenkälla, vilket inte bedöms som 
troligt. 
 
Nästa fråga som utredningen har undersökt är om det skulle vara möjligt att 
lösa VA-frågan med en avtalslösning istället för att området ska tas med i ett 
verksamhetsområde. Men om det är så att kraven i 6 § LAV är aktuella är det 
inte möjligt att teckna ett avtal istället för att inrätta ett verksamhetsområde.   
 
I detaljplanebestämmelserna ska det framgå om VA ska ske genom en allmän 
anläggning eller ordnas enskilt. Svaret på denna fråga regleras dock i 6 § 
LAV, om kraven där är aktuella måste områdes tas med i verksamhetsområdet 
och förses med allmänna vattentjänster. Hällefors kommun kommer med 
största sannolikhet vara tvungen att bilda verksamhetsområde och därmed stå 
som ansvarig för VA-försörjningen. En antagen detaljplan utan ett kommunalt 
verksamhetsområde för VA på Hälgsnäs udde kommer med största 
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sannolikhet även bli överprövad av Länsstyrelsen Örebro län. Dock saknas det 
i vissa fall vägledande praxis i frågan vilket gör att det endast är en prövning i 
domstol som ger säkert besked.  

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
En anslutning till Hällefors kommun verksamhetsområde för Hälgsnäs 
udde, är det enda rimliga sättet att lösa VA frågan. De miljömässiga 
konsekvenserna av andra lösningar kommer inte att uppfylla de krav kring 
vattendirektiven som finns. Den frågan har även Länsstyrelsen Örebro lyft i 
tidigt skede av detaljplaneprocessen.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Den troligaste lösningen är en anslutning mellan Hälgsnäs udde, till 
Hällefors kommuns verksamhetsområde och Grythyttans reningsverk. 
Anslutningen däremellan kostar enligt kalkyl ca 7,29 miljoner kronor. 
Problematiken är att Grythyttans reningsverk är ansträngt idag och kommer 
inom kort, oavsett anslutning av Hälgsnäs udde, kräva investering i 
utbyggnad, renovering eller konvertering till pumpstation för vidare 
transport av avloppsvatten till Hällefors reningsverk som har stor 
överkapacitet. Den konverteringen och sammankopplingen kostar enligt 
kalkyl ca 40,5 miljoner kronor. Detta ger en sammantagen kostnad för 
anslutningen på ca 47,8 miljoner kronor. Beräknad anslutningsavgift för 
Lake Resort är 6,7 miljoner kronor vilket ger en total projektkostnad för 
Hällefors kommun på 41 miljoner kronor. Detta kommer belasta VA 
kollektivet om Hälgsnäs udde ingår i det kommunala verksamhetsområdet. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Att anse utredningen genomförd. 

 
- Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fortsatt mandat att 

fortsätta med detaljplanearbetet för Hälgsnäs udde trots de framkomna 
kostnader- och juridiska krav ett verksamhetsområde för Hälgsnäs udde 
innebär för Hällefors kommun. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och ställer fråga kring vad som 
händer om projektet Lake Resort inte blir av, vilket delvis besvaras av 
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samhällsstrateg Mikael Pulkkinen  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att anse utredningen genomförd. 
 
Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fortsatt mandat att fortsätta 
med detaljplanearbetet för Hälgsnäs udde trots de framkomna kostnader- och 
juridiska krav ett verksamhetsområde för Hälgsnäs udde innebär för Hällefors 
kommun. 
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§ 42 
Deponier Hällefors kommun, dnr KS 18/00268  
 
Beslutsunderlag  
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018-09-21 
§ 132 
Rapport ”Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda deponier i 
Hällefors” samt bilaga, daterad 2019-12-19 
KS 2020-03-31 § 79 

 

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 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.  
 
Kommunstyrelsen informerades om denna rapport 2020-03-31. 
Kommunförvaltningen har fått information om att 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behöver uppdraget och mandatet att 
hantera och arbeta med dessa deponier för fortsatt hantering av frågan. Detta 
då gamla deponier inte ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
nuvarande uppdrag. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Uppföljning kring deponierna med åtgärder som markprover samt 
vattenprovet ger en bild av om urlakning till grundvatten sker. 
Kartläggingen och uppföljningen av dessa deponier ger åtgärden som är 
lämpligast för respektive deponi. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kontroll, uppföljning och åtgärder är inte kostnadsberäknade till fullo. 
Detta då det i nuläget är mycket svårt att se vilka kostnader som det kan 
innebära. Provtagning och vidare hantering bedöms initialt kosta ca 40000 
kronor per år. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bör ta med detta 
som en separat post i sin budget för kommande år.  
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Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att hantera deponier 

i Hällefors kommun. 
 

- Budgetera 40000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponierna. 
 

- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att i 
budgetprocesser från och med budget 2023 ta med medel för hantering av 
de gamla deponierna i Hällefors kommun. 

 
- Hällefors kommun antar härmed redovisningen från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande nedlagda deponier. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att hantera deponier i 
Hällefors kommun. 
 
Budgetera 40000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponierna. 

 
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att i budgetprocesser 
från och med budget 2023 ta med medel för hantering av de gamla deponierna 
i Hällefors kommun. 

 
Hällefors kommun antar härmed redovisningen från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande nedlagda deponier. 
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§ 43 

Yttrande över Susanne Grundströms (S) motion om 
vägbidrag, dnr KS 20/00138  
 
Beslutsunderlag 
Susanne Grundström motion, inkom 2020-06-08 
KF 2020-06-09 § 90 
KS 2020-09-01 § 162 

Yttrande 
Inkommen motion beskriver en problembild som många vägsamfälligheter 
har idag. Driften av de enskilda vägarna fungerar med dagens 
ersättningsystem oftast bra. Det som är en akilleshäl för vägsamfälligheterna 
är när större investeringar krävs i vägarna. De uppkomman fall som tidigare 
har kommit Hällefors kommun tillkänna är två fall av utbyte av bro, 
återställning av vägsträcka efter skyfall samt utbyte av stora vägtrummor. 
Dessa investeringar är oftast i spannet 500 000 kronor- till 3 miljoner kronor.  
 
Trafikverket ersätter oftast vägsamfälligheten även vid investeringar dock så 
går gränsen vid 70 % av totalkostnaden. Det innebär att miljonbelopp kan 
kvarstå för samfälligheten som oftast kan bestå av några få fastighetsägare. 
Motionären framför att det vore rimligt att även kommunen kunde bidra med 
medel vid större arbeten.  
 
I motionen lämnas förslag på att Hällefors kommun bör uppvakta staten i 
frågan om den statliga nivån på bidragen. Hällefors kommun har gemensamt 
med de andra kommunerna i KNÖL lämnat ett förslag till kommande 
Länstransportplan om att det även där bör finnas statliga medel att söka för att 
hålla landsbygdens vägnät levande.  
 
Utöver särskilda kommunala medel vid investeringar och att lyfta frågan med 
staten lyfter motionären fram önskemål om att en översyn av nivån på den 
generella kommunala bidragsnivån görs. 

Social konsekvensanalys 
För att möjliggöra att människor även kan leva på landsbygd så är frågan 
kring vägsamfälligheter viktig. Det kan vara en nog så stor utmaning för 
människor i landsbygd att kunna pendla till t.ex. arbete eller andra 
nödvändiga resor. Framkomlighet och säkerhet är lika viktiga faktorer på 
en liten väg som en stor. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Bra vägar även i landsbygd ger mindre miljöpåverkan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det går att årligen avsätta medel i kommunens budget vilka sedan kan 
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sökas av vägsamfälligheterna i likhet med hur strategimedelen hanteras. 
Beslut om olika nivåer kan tas årligen utifrån behov som finns. 
Ansökningsförfarandet går att lösa via en blankett för ansökan och 
samfällighet kan förslagsvis söka innevarande budgetår för kommande år. 
Därmed kan kommunstyrelsen fatta beslut om nivån på budgetposten 
årligen utifrån inkomna ansökningar. Vid en rundfrågning i övriga 
kommuner i Örebro län framkom att flertalet kommuner använder en 
modell där bidrag upp till 15 % ges till enskilda åtgärder. 
 
En alternativ lösning är att höja den årliga ersättningen till 
vägsamfälligheterna. Tittar förvaltningen på Sveriges kommuner är 
bidragen på 10 % till 30 %. Hällefors kommun betalar ut 10 % på 
Trafikverkets beviljade belopp till samfälligheterna. Det motsvarar årligen 
en kostnad för Hällefors kommun om 500 000 kronor. En höjning till 30 % 
skulle således ge en årlig kostnad för kommunen på 1,5 miljoner kronor.   
 
Några enstaka kommuner har även en modell där kommunstyrelsen årligen, 
utifrån budgetutrymme, antar vilken nivå ersättningen ska ligga på. Det 
gäller främst kommuner i Norrlands inland. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Anse motionen besvarad. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta möjligheten för kommunens 
vägsamfälligheter att söka medel till punktinsatser i deras vägnät. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda en höjd årlig ersättning till 
vägsamfälligheterna. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om vägsamfälligheter har möjlighet att söka 
bidrag hos andra än kommunen och Trafikverket, vilket delvis besvaras av 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse motionen besvarad. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta möjligheten för kommunens 
vägsamfälligheter att söka medel till punktinsatser i deras vägnät. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda en höjd årlig ersättning till 
vägsamfälligheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(33) 
Datum  

2021-04-27  
 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 

Yttrande över två medborgarförslag om gatubelysning i 
Bredsjö, dnr KS 20/00041 och dnr 112.12  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, daterat 2012-05-15  
KS 2012-08-21 § 167 
Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, inkom 2020-02-17 
KS 2020-03-31 § 72 

Yttrande 
Det har inkommit medborgarförslag gällande belysning i Bredsjö by.  
Förslagsställarna önskar mer utbyggd belysning i de centrala delarna av 
Bredsjö då det saknas belysning i vissa delar av genomfarten, riksväg 790. 
Det önskas även bättre belysning fram till perrongen vid stationshuset i 
Bredsjö. Trafikverket har låtit meddela att man ej längre kommer stanna vid 
Bredsjö station vilket gör att den delen inte längre bedöms aktuell. 
 
Då det gäller genomfarten, riksväg 790, så är Trafikverket väghållare och 
Hällefors kommun äger gatubelysningen. Att det är två aktörer vid samma 
väg gör det mera komplicerat och försvårar för Hällefors kommun att uppföra 
ny gatubelysning. Det pågår även ett arbete via Sveriges kommuner och 
regioner, med syftet att Trafikverket ska vara ansvariga för den belysning som 
ligger i deras väghållaransvar. Därför bör inte Hällefors kommun bygga ut 
nätet i Bredsjö i egen regi, utan förvaltningen föreslår att medborgarförslagen 
avslås. Önskan kommer att ställas från Hällefors kommun till Trafikverket att 
de bygger ut gatubelysningen i Bredsjö tätort. Samtidigt vill 
kommunförvaltningen beklaga den långa svarstiden på den ena 
förslagsställarens skrivelse. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Medborgarförslagen anses besvarade med ovanstående. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om tidsplan för när Trafikverket kan sätta upp 
belysning på sträckan, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer följdfråga om kommunens möjlighet att istället sätta 
upp belysning, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslagen anses besvarade med ovanstående. 
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§ 45 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om 
bidrag med 3600 kr, dnr KS 21/00047 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-02-15. 
 
Ärendet 
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med 
en ansökan om bidrag om 3600 kronor. 
 
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står 
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst 
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra 
valkorporation för nämndemännen. 
 
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som 
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan 
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning 
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på 
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i 
bilagorna. 
 
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att 
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är 
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i 
sina uppdrag bör åligga domstolen. 

Social konsekvensanalys 
Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla 
demokratiska samhällen, och att rekryteringen av nämndemän återspeglar 
samhällets medborgare är viktigt. Hällefors kommuns uppfattning är att det 
arbete som nämndemannaföreningen genomför är viktigt för 
nämndemännen och bidrar till att underlätta rekryteringen, men kommunen 
anser att det är staten, inte respektive kommun, som ska svara för all 
nödvändig fortbildning inom rättssystemet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Sökt bidrag är 3600 kronor 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor 
avslås. 
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§ 46 

Anläggningsavgift vid komplettering med dagvatten-
anslutningar vid omläggning av befintliga 
spillvattenledningar inom verksamhetsområden för 
avlopp, dnr KS 21/00019 
 
Informationsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-01-15 
§ 5 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått information från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen om förändrad tillämpning i hur avgifter för dagvattenledningar tas 
ut.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beskriver att kostnaderna vid projekt 
där dagvattenledningar läggs med i samband med omläggning av övriga VA-
ledningar fram tills årsskiftet 2020/2021 har belastat hela VA- kollektivet i 
form av förhöjda brukningsavgifter. Resonemanget för denna 
kostnadsfördelning har varit att fastigheterna har en förbindelsepunkt för 
avlopp, och att där ingår både spillvatten och dagvatten. 
 
Med den kunskap VA-avdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i dagsläget besitter vill de uppmärksamma kommunen på att 
verksamhetsområden för avlopp inte innebär att befintliga förbindelsepunkter 
för avlopp existerar, utan endast befintliga förbindelsepunkter för spillvatten 
och dagvatten. 
 
Vidare skriver Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ett 
verksamhetsområdesbeslut för avlopp istället innebär att VA- huvudmannen 
har en skyldighet att bygga ut (komplettera med) förbindelsepunkter för 
dagvatten. Det för för de fastigheter inom dessa verksamhetsområden som 
endast har spillvattenanslutningar. För detta ska anläggningsavgifter från de 
berörda fastighetsägarna tas ut. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Att särskilja dagvatten och spillvatten är en viktig miljöåtgärd. Som det är i 
dag så går den samlade volymen in i reningsverket vilket den i ett skiljt 
system inte behöver och med det sparas miljön. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
VA-avdelningen tar från och med 2021-01-01 ut anläggningsavgifter för 
dagvatten enligt gällande VA-taxa i samband med upprättande och 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(33) 
Datum  

2021-04-27  
 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

förmedlande av förbindelsepunkter för dagvatten för fastigheter inom 
verksamhetsområden för avlopp. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.  
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§ 47 

Ekonomisk redovisning på ansvar, uppföljning 2020, dnr 
KS 20/00022 
 
Allmänna utskottet har fått ett driftutfall för centrala funktioner under 
kommunstyrelsen daterad 2020-12-31. 
 
Sammantaget visar de centrala funktionerna en negativ avvikelse på 723 000 
kronor gentemot budget. Den största negativa avvikelsen, på cirka 6,7 
miljoner, förklaras av saneringskostnader kring Lärkans nya förskola. Medan 
kommunchef har en negativ avvikelse på cirka 3,5 miljon och 
pensionskostnader under ekonomichef avviker cirka 1,6 miljoner från budget. 
De tre största positiva avvikelserna gentemot budget är cirka 3,3 miljoner 
kronor plus för en planeringsreserv som inte användes, cirka 3 miljoner plus 
för oförbrukade covid-medel samt cirka 1,2 miljoner plus för teknisk 
verksamhet under ekonomichef.  
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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§ 48 

Utskottsinitiativ uppföljning/utvärdering av 
övertagande av fritids- och idrottsanläggningar 
samt grönyteskötseln, dnr KS 21/00088 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ. Förslaget 
handlar om att genomföra uppföljning/utvärdering av övertagande av fritids- 
och idrottsanläggningar samt grönyteskötseln. Det utifrån beslut om 
kommunalt övertagande. 
 
Kommunchef Hans Åhnberg och nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist tillför sakuppgifter. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om vad som kan och ska följas upp, vilket delvis 
besvaras av Vivianne Pettersson (M). 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att genomföra en uppföljning/utvärdering av 
övertagande av fritids- och idrottsanläggningar samt grönyteskötseln. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag Vivianne 
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Genomföra en uppföljning/utvärdering av övertagande av fritids- och 
idrottsanläggningar samt grönyteskötseln.  
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