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 Plats och tid Kommunkontoret, ordförande Cecilia Albertssons kontor, kl. 09.00-11.15 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Saskia van der Zanden (V) 
Sten Walegren (GL) 
Jacob Neerings (M) 
Ulrika Jonsson (M) 

 

Övriga närvarande Insynsplats för (SD) Madelene Jönsson (SD) 
Kommunchef Hans Åhnberg 
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte 
VD Hällefors Bostads AB Thomas Hjelmqvist, del av möte 
Samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen, del av möte 
HR-chef Ann Karlsson, del av möte  
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 

Justerare Allan Myrtenkvist (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 7/3 2023 kl. 08.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 11-30 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Cecilia Albertsson  
   
 Justerare 
 Allan Myrtenkvist   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2023-02-28 
    
Datum då anslaget sätts upp 2023-03-08 Datum då anslaget tas ned 2023-03-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(42) 

Datum  
2023-02-28  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Annalena Järnberg, ordf. S Christer Olken (S) 
 Håkan Bergström S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Tobias Nygren C  
 Cecilia Albertsson, ordf. M  
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§ 11 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Fysisk plats för mötet är ordförande Cecilia Albertssons (M) kontor på 
kommunkontoret, med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde. 
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§ 12 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 13 Förnyat borgensbeslut för Hällefors Bostads AB, 
dnr KS 23/00019 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10 § 323 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12 § 49 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut vad 
gäller Hällefors Bostads AB.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Låneinstitut Kommuninvest har krav på att organisation som har lån med 
kommunal borgen har ett borgensbeslut som inte är äldre än 10 år. Bolagets 
nuvarande borgensbeslut är antaget av kommunfullmäktige 2013-12-10. 
 
I Kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv för Hällefors Bostads AB:s 
framgår det att bolaget ska sträva mot en långsiktig soliditet på 20 procent. 
Ett sätt att öka soliditeten för bolaget är att amortera på långfristiga 
låneskulderna. Förvaltningen kan konstatera att bolagets låneskuld per 
2022-12-31 uppgår till 137,1 miljoner kronor och att nuvarande 
borgensbeslut uppgår till 150 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att 
kommunen tar ett nytt borgensbeslut på 140 miljoner kronor, vilket innebär 
en minskning med 10 miljoner kronor utifrån ägardirektivet att sträva mot 
en långsiktig soliditet om 20 procent.  
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 000 000 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

 
- Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 

totalt 150 000 000 kronor upphävs. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om dialog har förts med 
bostadsbolaget kring det förändrade borgensbeloppet, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga till VD för Hällefors bostads AB Thomas 
Hjelmqvist hur ett minskat belopp skulle påverka bolaget, vilket besvaras av 
VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför förslaget är att minska 
borgensbeloppet, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om hur lång tid det tar om ett utökat 
borgensbeslut behöver fattas, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson och VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 
totalt 150 000 000 kronor upphävs. 
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§ 14 Förnyat borgensbeslut för Saxå Golfklubb, dnr KS 
23/00020 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-03 § 84 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut vad 
gäller Saxå Golfklubb.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Låneinstitut Kommuninvest har krav på att organisation som har lån med 
kommunal borgen har ett borgensbeslut som inte är äldre än 10 år. 
Föreningens nuvarande borgensbeslut är antaget av kommunfullmäktige 
2014-06-03. 
 
Förvaltningen kan konstatera att föreningens låneskuld per 2022-12-31 
uppgår till 294 100 kronor och att nuvarande borgensbeslut uppgår till 
450 000 kronor. Förvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt 
borgensbeslut på 450 000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp. Det 
beror på att föreningen hanteras tillsammans med Filipstads kommun. 
 
Den avsiktsförklaring som finns upprättad mellan Hällefors kommun, 
Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan 
kommunerna föreslås inte förändras. 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfkklubb:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
- Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 

totalt 450 000 kronor upphävs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(42) 

Datum  
2023-02-28  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför borgensbeloppet inte är 
nerdraget, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om golfklubben kan ta ett utökat eller nytt 
lån, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur länge kommunen har 
haft borgensåtaganden kopplat till Saxå golfklubb, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om tillgångar för kommunen om det skulle 
gå dåligt för klubben, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfkklubb:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 
totalt 450 000 kronor upphävs. 
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§ 15 Hällefors Bostads AB årsredovisning 2022, dnr KS 
23/00059 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2022 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad XXXX 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2022. Enligt ägardirektivet från 2019 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.  
 
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastigheter om 70 byggnader med 
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 45 725 kvm. Till det tillkommer 92 
lokaler på totalt 15 118 kvm.  
 
I december 2021 kallades en extrastämma där ny styrelse valdes. På 
bolagsstämman 2022 valdes ytterligare en ny styrelse. 
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att bolagets verksamhetsberättelse har 
utvecklats på ett negativt sätt och innebär en mindre informativ 
förvaltningsberättelse vad det gäller de verksamhetsmässiga målsättningar 
som bolaget har att arbeta efter utifrån beslut av styrelsen och det ägardirektiv 
som kommunen antagit. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2022 ett underskott om  
6,2 miljoner kronor. Delårsresultatet för första åtta månaderna var ett 
underskott på 4,3 miljoner kronor. 
 
I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella målsättningar för bolaget: 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.  
• Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal 

borgen. 
• Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet. 

Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent 
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 

statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig 
understiga 2 procent. 
 

Soliditeten försvagas (15,4 procent) beroende på att eget kapital minskar 
med årets förlust.  
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Styrelsen har tagit beslut om att i enlighet med ägardirektivet amortera en 
procent per år, vilket är verkställt. 
 
Bolagets vakansgrad fortsätter öka. Antalet outhyrda lägenheter har 
genomsnittligt varit 15,9 procent vilket innebär en ökning med 2,9 
procentenheter och beror till största delen på att hyresgästerna flyttar till 
andra kommuner p g a jobb eller utbildning.  
 
2022 års resultat före skatt är ett underskott om 6 182 tusentals kronor, 
vilket motsvarar en negativ avkastning på eget kapital motsvarande  
-18,4 procent. 
 
Förvaltningen kan konstatera att bolaget uppfyller en av fyra finansiella 
målsättningar.  
 
Bolagets kostnader för outhyrt har ökat med 32,6 procent och uppvisar i 
årsbokslutet 9,5 miljoner kronor.   
 
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2022 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2022 bedrivit verksamheten förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar ekonomichef 
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kring 
revisorernas behandling av årsredovisningen och markeringar i utskickat 
underlag. 
 
Utifrån ovanstående information tilläggsyrkar ordförande Cecilia Albertsson 
(M) att underlaget uppdateras utifrån inkommen revisionsberättelse inför 
behandlingen i kommunstyrelsen. 
 
Under ärendets behandling föredrar även VD för Hällefors bostads AB 
Thomas Hjelmqvist. 
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Tobias Nygren (C) ställer fråga kring vad som avses med att 
verksamhetsberättelsen har utvecklats på ett negativt sätt, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om hur arbetet med att utveckla dialogen 
mellan kommunförvaltningen och bolaget går, vilket besvaras av VD för 
Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om VD för Hällefors bostads 
AB Thomas Hjelmqvist har något att tillföra kring kommentaren om att 
verksamhetsberättelsen har utvecklas på ett negativt sätt, vilket besvaras av 
VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Håkan Bergström (S) yttrar sig och ställer fråga kring social dumping och 
bolagets upplevelse av detta, vilket delvis besvaras av VD för Hällefors 
bostads AB Thomas Hjelmqvist och kompletteras av ordförande Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på sitt 
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 

Underlaget uppdateras utifrån inkommen revisionsberättelse inför 
behandlingen i kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2022 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2022 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
 
Exp till 
Jessica Jansson 
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§ 16 Tilläggsbudgetering riktade generella statsbidrag 
vård- och omsorg, dnr KS 23/00021 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis)) 
Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis)) 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till vård och omsorgsverksamheten år 2021 som utgörs av två 
bidrag. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun har tilldelats två riktade generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 som kan nyttjas under åren fram t o m år 2023. Efter 
ekonomisk avstämning i samband med årsbokslutet 2022 kan 
kommunförvaltningen konstatera att större delen av de medel som 
kommunen erhållits föreslås ombudgeteras/överflyttas till verksamhetsåret 
2023. 
 
1. Prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställda i 

kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 
timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och 
omsorgen av äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna 
incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
tryggheten inom äldreomsorgen. Totalt handlar det om ett belopp på 
10 572 tusentals kronor som förslås tilläggsbudgerats för år 2023.   
 

2. Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner och syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att 
öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom 
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äldreomsorgen. Totalt handlar det om ett belopp på 195 tusentals 
kronor som förslås tilläggsbudgerats för år 2023.   
 

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med 
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och 
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna 
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat 
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget 
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen 
att vara aktuell. Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det 
aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. Det innebär det är finansförvaltningen som erhåller detta 
bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens 
redovisning. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
10 767 tusentals kronor för driften avseende vård och 
omsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2023 för att möjliggöra åtgärder 
för verksamheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor 

avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten 
år 2023. 

 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor för 

generellt riktat statsbidrag år 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om varför detta ärende inte behandlas i 
kommunstyrelsens välfärdsutskott istället, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Tobias Nygrens (C) frågeställning leder till en diskussion där även Allan 
Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Tobias Nygren (C) önskar lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns 
och formuleras enligt följande; 
Ärenden som rör välfärdsutskottets områden ska framöver hanteras av 
välfärdsutskottet. 
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Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det är möjligt att använda 
dessa medel för att täcka eventuella utökade kostnader som uppstår när kravet 
på 11-timmars dygnsvila träder i kraft, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Håkan Bergström (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor avseende 
riktade generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten år 2023. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor för 
generellt riktat statsbidrag år 2023. 
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§ 17 Tilläggsbudgetering för investering i Formens hus, 
dnr KS 23/00053 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15 § 32 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Ombyggnationen av Formens hus har inte slutfakturerats under år 2022, och 
investeringen har således inte aktiverats. Projektet är färdigställt och godkänt 
vid slutbesiktning 7/12 och 9/12. De arbeten som på uppdrag av kommunchef 
tilläggsbeställts (montering av ledstänger i trapphus, kompletterande puts- och 
målningsbehandling i trapphus, montering av pentryutrustning samt några 
tilläggs- och ändringsarbeten,) har fakturerats efter årsskiftet. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har projektet haft en budget på 10,0 miljoner kronor för år 2022. 
Investeringsutgifterna har t o m år 2022 varit 8,6 miljoner kronor. Det 
innebär att mellanskillnaden på 1,4 miljoner kronor behöver 
tilläggsbudgeteras år 2023 för att finansiera projektet för kommunstyrelsen.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering i Formens hus och att det finansieras genom egna medel. 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1,4 miljoner kronor avseende 

investering av Formens hus för verksamhetsår 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
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Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1,4 miljoner kronor avseende 
investering av Formens hus för verksamhetsår 2023. 
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§ 18 Tilläggsbudgetering för investering av badhuset 
2023, dnr KS 23/00054 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Badhuset har inte färdigställts under år 2022, och investeringen har således 
inte aktiverats. Anledningen till förseningen har projektet tidigare informerat 
om, och det är i huvudsak saneringen av föroreningen i mark komplicerat av 
en pandemi och ett världsläge där det inte varit möjligt att arbeta in förlorad 
tid.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har badhusprojektet haft en budget på 120,0 miljoner kronor som 
fördelats mellan åren 2021 och 2022. Investeringsutgifterna har t o m år 
2022 varit 122,7 miljoner kronor.  
 
Av avtalade 109,4 miljoner kronor har entreprenören till och med år 2022 
fakturerat 102,7 miljoner kronor, vilket innebär att 6,7 miljoner kronor 
kvarstår av avtalad summa. 
 
Till detta ska läggas ÄTA-arbeten och kostnader för materialfördyringar 
och olika förseningar som ännu inte hanterats. Denna summa är lite osäker, 
men kan uppgå till mellan 10-15 miljoner kronor. En del av dessa 
kostnader kan tas som drift om utrymme finns för det. 
 
Den ombyggnationen som även görs i Ishallen med anledning av 
badhusbyggnationen är offererad och beställd och beräknade utgifter utgörs 
till cirka 5 miljoner kronor.  
 
Arbetet med den yttre miljön kommer att kräva en del åtgärder. Vissa är 
planerade och fakturerade, andra inte. Ett projekteringsmöte ska hållas 
angående detta. Totala åtgärder för anläggande av vägar och cykelställ med 
mera borde inte överstiga 1,5 miljoner kronor. Detta kan också hanteras via 
driftredovisningen om ekonomin tillåter.  
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Sammantaget innebär det att badhusprojektet behöver tilläggsbudgeteras 
med 28,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering av badhusprojektet och att det finansieras med nyupplåning 
med maximalt 25 miljoner kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 28,2 miljoner kronor avseende 

investering av badhusprojektet för verksamhetsår 2023. 
 

- Investeringen finansieras genom nyupplåning med maximalt 25 miljoner 
kronor under år 2023.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om när det är tänkt att 
utemiljön ska vara klar, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om storleken på 
räntesänkning om ett grönt lån beviljas, vilket delvis besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 28,2 miljoner kronor avseende 
investering av badhusprojektet för verksamhetsår 2023. 

 
Investeringen finansieras genom nyupplåning med maximalt 25 miljoner 
kronor under år 2023.  
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§ 19 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2023, dnr KS 23/00055 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 § 167 
 Inkommen begäran från tekniska förvaltningen, 2023-02-03 
 

Ärendet 
Tekniska förvaltningen har till kommunförvaltningen inkommit med 
önskemål om tilläggsbudgetering för 2023 för investeringar inom dels gata 
vatten och avlopp (VA) samt renhållning. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för år 2022 ännu inte är 
slutförda önskar tekniska förvaltningen en tilläggsbudgetering med totalt 
8 684 tusentals kronor för verksamhetsåret 2023.   
 

 

Va/Renhållning Projektnr Belopp (tkr) Kommentar
Älvestorps RV 368 2 337 Oklart om ramavtal/egenregi

Garage Fjällbo 321 3 387
Försenat pga ekonomi och 
bygglov.

Totalt 5 724
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Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA och renhållnings-
verksamheten på totalt 5 724 tusentals kronor från tekniska förvaltningen 
godkänns och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen 
nyupplåning behöver ske.  
 
När det gäller begäran av investeringsmedel inom gatusidan föreslår 
förvaltningen att tekniska organisationen erhåller begäran på totalt 2 960 
tusentals kronor och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s 
ingen nyupplåning behöver ske.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för 

skattefinansierade verksamheten på 2 960 tusentals kronor för år 2023 
godkänns. 

 
- Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för VA 

och renhållning på 5 724 tusentals kronor för år 2023 godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 684 tusentals kronor avseende 
investeringar för år 2023. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 

Gata Projektnr Belopp (tkr) Kommentar

Nya sandfickor med tak 056 41
Sent bygglov. Påbörjat arbete 
måste färdigställas.

Upprustning broar 058 319

Samkörs med Karlskoga energi, 
sen byggstart. Flerårsprojekt. 
Broprojekt som fortfarande 
pågår, spann 1/4 är snart klart. 
Svartälvsbron

Reinvest. Väg- och gatubelysning 141 2 200

Arbeten beställda men kommer 
inte vara klart till årsskiftet. 
Flerårsprojekt

Tillgänglighet/Trafiksäkerhetsåtgärd055 400

Arbetet påbörjat men inte 
hunnit färdigställas. 
Materialbrist framförallt (och 
personalbrist) har skjutit fram 
arbetet

Totalt 2 960
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Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för 
skattefinansierade verksamheten på 2 960 tusentals kronor för år 2023 
godkänns. 
 
Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för VA 
och renhållning på 5 724 tusentals kronor för år 2023 godkänns. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 684 tusentals kronor avseende 
investeringar för år 2023. 
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§ 20 Tilläggsbudgetering för investering i centralköket 
2023, dnr KS 23/00056 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-05 § 77 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Centralköket har inte färdigställts under år 2022, och investeringen har 
således inte aktiverats. Projektet har försenats på grund av längre torktider i 
konstruktionsbetong och i ny pågjutning på golvbjälklaget än beräknat. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har projektet haft en budget på 11,7 miljoner kronor för år 2022. 
Investeringsutgifterna har under år 2022 varit 6,8 miljoner kronor. Det 
innebär att mellanskillnaden på 4,9 miljoner kronor behöver 
tilläggsbudgeteras år 2023 för att finansiera projektet för kommunstyrelsen.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering i centralköket och att det finansieras genom egna medel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4,9 miljoner kronor avseende 

investering av centralköket för verksamhetsår 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4,9 miljoner kronor avseende 
investering av centralköket för verksamhetsår 2023. 
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§ 21 Investering för inköp av behållare till 
återvinningsstationer, dnr KS 23/00057 

Beslutsunderlag 
Inkommen begäran från tekniska förvaltningen, 2023-01-30 

 
Ärendet 
Gemensamma tekniska nämnden har till kommunförvaltningen inkommit med 
önskemål om investering för inköp av behållare till återvinningsstationer 
under verksamhetsåret 2023. 
 
Ansvaret att samla in förpackningar åligger varje kommun från januari 2024, 
och insamling ska ske via lättillgängliga insamlingsplatser eller s k 
återvinningsstationer och ska omfatta pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas.  
Det insamlade förpackningsmaterialet ska överlämnas till 
producentansvarsorganisationerna på den plats som kommunen bestämmer. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ersättning för insamlingen utgår enligt Naturvårdsverkets 
författningssamling. Materialbolagen har genom Förpacknings- och 
tidningsinsamling AB (FTIAB) erbjudit kommunerna att överta fasta 
installationer såsom staket och skyltar på befintliga ÅVS samt att köpa de 
behållare som finns utplacerade och ingår i insamlingssystemet. Inköp av 
behållare ska ske inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 
 
 
 
FTIAB ska med anledning av förändringen av insamlingsansvaret avveckla 
den del av verksamheten som avser insamling och har för avsikt att avyttra 
behållarna, och om Tekniska nämnden vill köpa dessa behållare ska det 
meddelas FTIAB innan 2023-03-31. Behållarna kommer att nyttjas, 
underhållas och ägas av FTIAB under hela 2023. 
 
FTIAB har lämnat en prisindikation för behållarna per 2022-12-31: 
Hällefors   380 000 kr 
Lindesberg 430 000 kr 
Ljusnarsberg  190 000 kr 
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Nora   240 000 kr 
 
Prisindikationen avser pris för de utställda behållarna som om köpet skulle 
ske 2022-12-31, och under februari månad 2023 kommer ett prognostiserat 
pris på vad det bokförda värdet är 2023-12-31 vilket även kommer vara 
kostnaden. Ovan redovisad prisindikation baseras på det antal behållare 
som var utställda vid årsskiftet 22/23, vilket var 275 stycken. Vid en 
offertförfrågan om inköp av ny behållare har den leverantör (ILAB) som 
har tillhandahållit behållare till FTIAB lämnat ett pris på 26 614 kronor per 
styck, levererat till Nora vilket leder till en total utgift på 7,3 miljoner 
kronor, och som förbehåll kan priset ändras utifrån rådande stålpriser.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att begäran om inköp av behållare till 
återvinningsstationer inom återvinningsverksamheten från tekniska 
nämnden godkänns och att uppkomna kostnader under år 2024 tas med i 
2024 års budgetprocess. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tekniska nämndens begäran om inköp av behållare till 

återvinningsstationer för återvinningsverksamheten godkänns. 
 

- Kostnaden för inköpet hanteras i 2024 års budgetprocess. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om Hällefors andel av kostnaden, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens begäran om inköp av behållare till återvinningsstationer 
för återvinningsverksamheten godkänns. 

 
Kostnaden för inköpet hanteras i 2024 års budgetprocess. 
 
 
Efter ärendets avgörande ajourneras mötet i cirka fem minuter. 
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§ 22 Verksamhetslokaler Samhällsutvecklingsenheten, 
dnr KS 23/00004 

Beslutsunderlag 
Rapport kring behov av fastigheter Samhällutvecklingsenheten 
Lokalvård- och miljöservice Park, grönytor, skog och idrottsplatser, daterad 
2022-02-15 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetet fram en rapport kring behovet av 
verksamhetslokaler som rymmer tillkommande verksamhet och med det 
uppfyller de arbetsmiljökrav som finns. Rapporten slår fast att det inte är 
möjligt med befintliga lokaler och därmed föreslås en investering av en 
fastighet i anslutning till befintlig fastighet, Klockarebäcken 10:2. Ett förvärv 
skulle säkerställa verksamhetens framtida behov och säkerställa den estetiska 
bilden av tätorten.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Ur arbetsmiljösynpunkt så fastställer rapporten att det inte går att uppfylla 
de tillkommande verksamheternas krav i befintlig fastighet då det inte finns 
utrymme för dem. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har genomfört en ekonomisk konsekvensanalys. 
Driftkostnaden beräknas bli 503 868 kronor per år om en renovering och 
verksamhetsanpassning av Klockarbäcken 10:1 ska genomföras. Om 
däremot ett köp av Klockarbäcken 10:2 görs beräknas årskostnaden bli 
459 804 kronor.   

 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen köper fastigheten 
Klockarbäcken 10:2 för 2 miljoner kronor och att den mindre investeringen 
som behöver vidtas vid Klockarbäcken 10:1 genomförs med 0,9 miljoner 
kronor.  
 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förvärva fastigheten Klockarebäcken 10:2 för 2,0 miljoner kronor. 

 
- Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 3,3 miljoner kronor för 

verksamhetsåret 2023. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(42) 

Datum  
2023-02-28  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
- Investeringen finanserias med nyupplåning med maximalt 3,3 miljoner 

kronor.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om vad som menas med skrivningar kring 
inflyttningsklar, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om rustning av befintlig sanitet och 
möjligheten rent tidsmässigt, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef 
Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förvärva fastigheten Klockarebäcken 10:2 för 2,0 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 3,3 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2023. 
 
Investeringen finanserias med nyupplåning med maximalt 3,3 miljoner 
kronor.  
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§ 23 Framtagande av politisk referensgrupp för 
framtagande av vindbruksplan, dnr KS 21/00201 

Beslutsunderlag 
KS 2022-05-10 § 94 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2022-05-10 kommunförvaltningen i uppdrag att 
beställa en vindbruksplan av samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
Arbetet med framtagande av vindbruksplan följer Hällefors kommuns projekt-
mall för projektarbete. I den ska det finnas en arbetsgrupp och styrgrupp som 
består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och 
Hällefors kommun.  
 
För att få en god förankring i arbetet med framtagandet av vindbruksplanen 
bedömer förvaltningen att det vore önskvärt med en referensgrupp som blir 
delaktig i arbetet. Referensgruppen ger stöd till projekt och projektledare 
genom att bidra med kompetens och kunskap. Den fungerar som 
en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och 
synpunkter. Med en referensgrupp kan en projektledare och ett projekt få det 
stöd som behövs för att skapa ett resultat som är granskat och kommunicerat 
vilket underlättar vid beslut oavsett nivå. Gruppen bör bestå av minst tre 
deltagare men ej heller fler än fem personer 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser tre till fem 
deltagare inom sig att utgöra en politisk referensgrupp för framtagande av 
vindbruksplan. 

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. 

 
Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

https://projektledning.se/advisory-board/
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Kommunstyrelsen utser tre till fem deltagare inom sig att utgöra en politisk 
referensgrupp för framtagande av vindbruksplan. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad som avses med 
kunskap och kompetens, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) yrkar att kommunstyrelsen utser upp till 
sex deltagare inom sig att utgöra en politisk referensgrupp för framtagande av 
vindbruksplan.  
 
Vidare yrkar ordförande Cecilia Albertsson (M) att varje parti har rätt att 
nominera en representant.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer först bifall mot avslag på sina båda 
yrkanden, vilka bifalls. 
 
Därmed faller förvaltningens förslag till beslut.  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen utser upp till sex deltagare inom sig att utgöra en politisk 
referensgrupp för framtagande av vindbruksplan.  
 
Varje parti har rätt att nominera en representant. 
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§ 24 Yttrande över utskottsinitiativ kring 
studentbostäder i Grythyttan, dnr KS 21/00235 

Beslutsunderlag 
Förslag på utskottsinitiativ kring studentbostäder i Grythyttan 
KS 2021-12-14 § 225 
Rapport - Studentbostäder Grythyttan - Inventering av studentbostäder i 
Grythyttan och en analys av framtida behov, daterad 2022-12-01 

Ärendet 
I det fortsatta utvecklingsarbetet som sker kring RHS och Campus Grythyttan 
är tillgängligheten till studentbostäder i Grythyttan, nu och i framtiden en 
viktig fråga. Grythyttan som plats för studentbostäder är viktig, då detta 
stärker studentmiljön i sin helhet. Utifrån detta har förvaltningen i ett 
utskottsinitiativ fått i uppdrag att: 
1) Inventera och analysera det framtida behovet av studentbostäder i 

Grythyttan.  
2) Undersöka marknaden för möjlig nybyggnation av studentbostäder i 

Grythyttan.  
 
Förvaltningenhar undersökt hur bostadsmarknaden i Grythyttan ser ut för 
studenter idag och sammanställt detta i Rapport - Studentbostäder Grythyttan 
- Inventering av studentbostäder i Grythyttan och en analys av framtida 
behov. 
 
Rapporten fokuserar på del ett av utskottsinitiativet och inventerar befintligt 
bestånd av studentbostäder i Grythyttan och ger en nulägesbild, visar på 
historiskt söktryck och möjliga framtidsscenarier samt levererar en rad 
frågeställningar som måste diskuteras när man utreder det framtida behovet av 
studentbostäder i Grythyttan. Rapporten kan således användas som ett första 
underlag i en utredning av det framtida behovet av studentbostäder. Tydliga 
slutsatser som dras i rapporten är:  
  
1) En rejäl ökning av söktryck och antal studenter på Campus Grythyttan 

krävs. 
2) En förutsättning för att möjliggöra för nybyggnation av studentbostäder är 

en planberedskap, det vill säga färdiga detaljplaner som tillåter 
bostadsbyggande i Grythyttan vilket saknas idag. Ett pågående 
detaljplanearbete för Grythyttan pågår där förvaltningen ordnat så att både 
Campusledning, fakultetsledning och universitetsledningen vid RHS 
deltagit och fått möjlighet att i ett tidigt skede lämna sina synpunkter. 

 
Uppdraget att undersöka den andra delen av utskottsinitiativet, hur marknaden 
för möjlig nybyggnation av Studentbostäder i Grythyttan ser ut fortsätter att 
bevakas av förvaltningen i dialog med befintliga aktörer på marknaden i 
avvaktan på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
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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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen fortsätter att bevaka hur marknaden för möjlig nybyggnation av 
Studentbostäder i Grythyttan ser ut i dialog med befintliga aktörer i avvaktan 
på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
 
Med denna rapport anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förvaltningen fortsätter att bevaka hur marknaden för möjlig nybyggnation av 
Studentbostäder i Grythyttan ser ut i dialog med befintliga aktörer i avvaktan 
på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
 
Med denna rapport anses utskottsinitiativet besvarat. 
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§ 25 Dokumenthanteringsplan för 
biblioteksverksamheten, dnr KS 23/00003 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Biblioteksverksamheten har tillsammans med arkivpersonal och konsult gått 
igenom förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån handlingarnas vikt 
och betydelse för verksamheten, medborgarna och framtida forskning lämnas 
förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg kortfattat. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten antas. 
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§ 26 Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och 
kommunikationsenheten, dnr KS 23/00063 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Näringslivs- och kommunikationsenheten har tillsammans med arkivpersonal 
och konsult gått igenom förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån 
handlingarnas vikt och betydelse för verksamheten, medborgarna och 
framtida forskning lämnas förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Cecilia 
Albertsson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten antas. 
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§ 27 Återkoppling resultat gällande 
trygghetsundersökning, dnr KS 21/00184 

Beslutsunderlag 
KS 2021-10-05 § 165 
KS 2022-11-22 § 226 
trygghetsundersökning augusti 2022, daterad 2023-02-08 

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ gav kommunstyrelsen 2021-10-05 förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en anonym trygghetsundersökning bland 
skolpersonalen i Hällefors kommun. Förvaltningen har genomfört en 
trygghetsundersökning i augusti 2022 omfattande all personal i Hällefors 
kommun.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-22 redovisade förvaltningen att 
trygghetsundersökningen var genomförd i enlighet med utskottsinitiativet. Det 
beslutades då att resultatet av undersökningen skulle återkopplas till politiken. 
 
Resultatet redovisas i rapporten daterad 2023-02-08 
 
Förvaltningen kommer utifrån resultatet att under 2023 arbeta vidare med de 
synpunkter och kommentarer som har framkommit. 

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett vid 
samverkansgruppens/skyddskommitténs möte 12 december 2022. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 
Med detta anses resultatet av undersökningen återkopplat till politiken. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför kortfattat. 
 
Madelene Jönsson (SD) yttrar sig och ställer fråga kring hur medarbetaren 
agerar om det är chefen som utsätter den anställda för något, vilket besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Madelene Jönsson (SD) ställer även fråga om möjligheten att genomföra en 
till enkät innan sommaren, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Håkan Bergström (S) yttrar sig och ställer fråga om möjlighet till 
företagshälsovård, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M) 
och Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med detta anses resultatet av undersökningen återkopplat till politiken. 
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§ 28 Personalbokslut för Hällefors kommun 2022, dnr 
KS 23/00062 

Beslutsunderlag 
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2022, daterad  
2023-02-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen 
ska leverera ett personalbokslut. Personalbokslut för 2022 är det femte 
personalbokslutet sedan beslutet fattades. 
 
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, anställningar, ledigheter, 
diskriminering, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, medarbetarundersökning och 
kompetensförsörjning. Förvaltningen har i vissa delar redovisning för en 
femårsperiod, 2018-2022, och förändringar beskrivs genom tabeller och 
diagram. Personalbokslutet innehåller även vissa analyser och jämförelser 
mellan åren och mellan andra kommuner och riket. 
 
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat syns ett ökat 
medarbetarengagemang. Uttaget av friskvårdsbidraget har ökat, sjukfrånvaron 
är fortsatt hög men har minskat något under 2022. Antalet anställda med 
månadslön har ökat. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys utan hänvisar till kommunens kommande årsredovisning 
för verksamhetsåret 2022. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2022 godkänns. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Hällefors kommuns personalbokslut för 2022 godkänns. 
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§ 29 Förslag på utskottsinitiativ kring uppföljning av 
ärendehantering, dnr KS 23/00029 

Tobias Nygren (C) m.fl. har lämnat in ett förslag på utskottsinitiativ kring 
uppföljning av ärendehantering. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Tobias Nygren (C) 
och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar att allmänna utskottet inför en ärendehanteringslista 
under mandatperioden för transparens och progression av utskottets ärenden. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på Tobias 
Nygrens (C) yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet inför en ärendehanteringslista under mandatperioden för 
transparens och progression av utskottets ärenden. 
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§ 30 Information om avslutat LONA-projekt 
naturreservatet Björskogsnäs, dnr KS 20/00255 

Informationsunderlag 
 
KS 2020-12-15 § 220 
Slutrapport LONA Björskogsnäs Projektnummer 21087724, daterad 2022-10-28 
Utbetalningsbeslut, daterat 2022-11-22 
Beslut om slutligt bidrag (22607399) naturvårdsenheten länsstyrelsen, daterad 2022-11-24 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 att delta i LONA-projekt 
Björskogsnäs, med Destination Bergslagen som projektägare. 
 
Projektet startade i mars 2021 och slutredovisades till Länsstyrelsen i 
december 2022. Alla kostnader godkändes inom ramen för projektet vars syfte 
var att:  
 

• Öka kunskap och intresse om natur- och kulturlandskapet vid Björskognäs.  
• Göra promenaden på 1,3 km från parkeringen till reservatet intressantare.  
• Göra en välkomnade och beskrivande entré vid parkeringen.  
• Informera besökarna i Björskogsnäs att man kan besöka hembygdsgården 

Skräddartorp, helst till fots.   
 

Hällefors kommun har bidragit med arbetsinsats i projektet som har 
samordnats av turismutvecklare Camilla Sandblad, som stämt av arbetet under 
projektet gång med representanter för både Hällefors kommun och 
projektägare Destination Bergslagen, men även Hällefors Ornitologiska 
förening och Grythyttans hembygdsförening. Information och placering av 
skyltar har stämts av med Länsstyrelsen i Örebro. Fastighetsägarna av 
fritidshusen i området har tillfrågats och gett sitt godkännande till skyltarna 
och varit delaktiga i var de ska placeras.  
Genomförda projektåtgärder:  

1. Nya skyltar som informerar om kultur-och naturvärden.  
En översiktsskylt med karta över Hällefors kommun och turistisk 
information togs fram och placerades vid parkeringen, samt sex 
mindre informationsskyltar. Skyltarna belyser natur- och 
kulturlandskapet samt platsens, och till viss del Bergslagens, historia. 
Temat på skyltarna är: Sjön, fåglarna och kalkberget, Bland lövträd 
och fåglar, Skogsfinnarnas mark, Kulturlandskapet Björskogsnäs, 
Nymansgården på näset, Välkommen till Skräddartorp. På varje skylt 
finns även en kortare text på engelska.   

• Vid sidan av projektet, inom ramen för finskt 
förvaltningsområde, togs även en informationsskylt på finska fram.   
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2. En Digital ljudguide, med berättelser om Björskogsnäs och 
Skräddartorpets historia och natur  

• Tre olika ljudfilsberättelser som lyfter natur och kulturen i 
Björskogsnäs togs fram; ”När skogsfinnarna kom”, ”När man hittade 
silver” och “Att leva för som bergsman med familj”.   

• Ljudguidernas språk och information är på enkel svenska och 
finns tillgängliga att lyssna på i appen Storyspot, det vill säga att man 
kan lyssna var man än befinner sig. Information om ljudguiderna samt 
hur man går till väga för att lyssna finns på skyltarna tillsammans med 
en QR-kod samt på hellefors.se.    

3. Välkommande och beskrivande entré vid parkeringen 

• Tillsammans med Länsstyrelsen gjordes en översyn av hur 
parkeringen vid Björskogsnäs och informationsytan kunde förbättras. 
Trästockar som avgränsar parkeringsytan från informations och 
picknickytan togs fram. Ett nytt stativ till informationsskyltarna togs 
fram och skyltarna flyttades.  

• Översiktskyltarna vid parkeringen förbereder besökaren på 
upplevelsen och informerar övergripande om området, promenaden, 
att man även kan besöka Skräddartorp samt informerar besökare om 
annat att se och göra i Hällefors kommun.   

En invigning planeras att genomföras i maj 2023. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys gjordes i samband med att projektet 
beviljades. Hällefors kommuns insats har bestått i nedlagd arbetstid, 
motsvarande 52 500 kr, i projektet. Destination Bergslagen har bidragit 
med både arbetsinsats samt 10 000 kr. Övriga kostnader är beviljade 
projektpengar av Länsstyrelsen i Örebro, ca 130 000 kr (LONA) och 
40 000 kr (Kulturmiljöenheten).  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg kortfattat. 
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Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om datum för invigning, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 
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