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Datum

2019-05-29
Välfärdsutskottet
Plats och tid

Kommunkontoret, Formens hus, Sfären, kl. 09.00–12.00

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Vivianne Pettersson (M)

Övriga närvarande

Ingrid Holmgren, socialchef
Tina Lanefjord, skolchef
Jessica Jansson, ekonomichef, del av möte
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig
Peter Wiker, utvecklingsstrateg
Jenny Liodden, rektor, del av möte
Linda Igelström, rektor, del av möte
Kristina Nordling, nämndsekreterare

Justerare

Kent Grängstedt (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, Formens hus tisdag 4/6 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Nordling

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Kent Grängstedt

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristina Nordling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-06-25
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Beslutande
Johan Stolpen, ordförande
Kent Grängstedt, vice ordf.
Christina Kuurne
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
V
S
S
M
C
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§ 68

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde, vilken godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick, med tillägg av två extra
beslutspunkter. Dessa tas med som nya §§ 75 och 76.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Tema, dnr KS 19/00016
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar om dagens tema som är
Grundskolan.
Rektor Jenny Liodden och rektor Linda Igelström redogör för temat.
Presentationen i sin helhet finns på politikersidan i mappen Presentationer.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om möblering i klassrum vilket besvaras av
rektor Linda Igelström och rektor Jenny Liodden.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om mottagandet av nya arbetssätt
med tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik bland lärare, vilket
besvaras av rektor Jenny Liodden.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer följdfråga angående vad som är nytt
inom nämnda pedagogik och vad som redan pågått under längre tid, vilket
besvaras av rektor Linda Igelström och rektor Jenny Liodden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd, dnr
KS 19/00150
Beslutsunderlag
Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd
Ärendet
Region och kommuner står för stora digitala utmaningar. I Vision 2025 som
regeringen tillsammans med SKL tagit fram är målet att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Behovet av nya innovativa lösningar och testmöjligheter i verkliga förhållanden är
därför omfattande. Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar med allt
fler äldre samt stora svårigheter att rekrytera och kompetensutveckla medarbetarna.
Nya arbetssätt kopplade till välfärdsteknologi kan förskjuta behovet av insatser och
möjliggöra kvarboende i ordinär boende, ökad självständighet och delaktighet.
En testbädd är en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett
utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under
utvecklingsfasen. Testbädden ger möjligheter att testa och demonstrera nya
lösningar och prototyper, genom ett nära samarbete med användare.
Syftet med testbädden är att i samverkan stödja utveckling av lösningar och
innovationer som bidrar till äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet,
självständighet och delaktighet.
Den Vinnovafinansierade (2013-2017)Testbädden Smarta äldre, numera Testbädd
äldre och funktionsnedsatta, drivs operativt av Alfred Nobel Science park
tillsammans med Örebro kommun. Region Örebro län är med och finansierar
koordinatorstjänst på Science park. Arbetssätt och lärdomar från testbädden
kommer att ligga till grund för en regional testbädd i samverkan. Då testbädden
permanentades 2017 tillkom ett uppdrag att involvera övriga kommuner i
testbädden. Detta är ett omfattande och komplext arbete då förutsättningarna i
länets kommuner varierar både storleksmässigt, organisatoriskt, resursmässigt,
kompetensmässigt och kulturellt. Ett första steg för detta är att kartlägga
kommunernas förutsättningar via en förstudie samt arbeta fram en struktur för
organisation och uppstart.
Ekonomi
Region Örebro län beviljar medel till projekt som på olika sätt bidrar till att nå
målen i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Projektmedel kan uppgå till
högst 50 % av projektets bokförda kostnader.
Justerandes sign
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På socialchefsträffen Örebro län fattades beslut om att gå vidare med förstudie
till utökad testbädd samt att ansökan om regionala tillväxtmedel 1:1.
Budgeterad totalkostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor, där hälften
föreslås finansieras genom 1:1 medel. Återstående belopp på 350 000 kronor
förslås finanserias enligt nedanstående fördelning.

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Andel utifrån Kostnad
befolkning
3,83%
13 405
3,26%
11 410
5,31%
18 585
2,42%
8 470
10,35%
36 225
7,23%
25 305
1,94%
6 790
2,59%
9 065
8,05%
28 175
1,70%
5 950
3,62%
12 670
49,72%
174 020

Örebro kommun är redan med i testbädden genom sitt årliga anslag som
finansierar drift och utveckling av testbädd och är därmed inte beredd att gå
in med särskilt anslag för en förstudie om utökad testbädd till övriga
kommuner. Kumla kommun har meddelat att de inte kommer att delta i
förstudien. De delar av finansiering som inte kommer till stånd med tanke
på att alla kommuner inte medverkar svarar Välfärd och folkhälsa för.
Enligt fördelningen ovan framgår att kommunernas kostnad under
projektperioden 2019-2020 skulle bli 8 470 kronor som förvaltningen
förslår ska finanserias via kommunstyrelsens strategimedel år 2019-2020.
Folkhälsa

Förstudien ligger i linje med Agenda 2030:s mål kring Hälsa och
välbefinnande. Att erbjuda och arbeta för en jämlik vård och omsorg är
centralt för kommunerna som är med i en testbädd.
Miljö

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

Testbädden stödjer utvecklingen av lösningar och innovationer som bidrar till
äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, självständighet och
delaktighet. Ytterligare en indirekt målgrupp är företagen/näringslivet.
Samverkan

Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med
kommunstyrelsens strategimedel under 2019 2020 enligt ansökan.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om kommunstyrelsens strategimedel, vilket
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Tobias Nygren (C) yrkar bifall.
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall samt ställer fråga om ekonomiskt utfall
vilket besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med
kommunstyrelsens strategimedel under 2019 2020 enligt ansökan.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 72

Ansökan om projektmedel för Informationscenter,
dnr KS 19/00153
Beslutsunderlag
Ansökan 2019 - § 37 medel, daterad 2019-04-29
Ärendet
Hällefors kommun är en kommun som tagit emot en hög grad nyanlända de
senare åren. Andelen asylsökande och andelen kommunplacerade flyktingar
med uppehållstillstånd har varit högt under en längre tid, trots låga andelstal
rörande anvisningar. Uppgifter i Kolada visar bland annat att andelen utrikes
födda invånare 18-64 år med en vistelsetid på 0-5 år efter uppehållstillstånd
fortsätter att öka i kommunen vilket inte är fallet i övriga riket.
Utvecklingen på Arbetsförmedlingen (AF) under 2019 innebär ett stopp på
anvisningar av extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1
januari 2019, vilket är en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade
2018. AF fortsätter utvecklingen av digitala tjänster, hälften av kontoren
stänger och en tredjedel av personalen har varslats om uppsägningar. Arbetet
med att få en ny organisation på plats bedöms klart tidigast den 1 juli 2019.
Digitaliseringsprocessen (framtidsresan) hos AF bedöms vara helt klar 2021.
AF stänger kontoret i Hällefors, Försäkringskassan har stängt lokalkontoret
sedan länge och fler medborgare hänvisas till kontakt med myndigheter via
digitala tjänster. Detta är ofta utmanande för nyanlända, som ofta är utan
kunskap om myndigheternas funktion och har svårigheter att tillgodogöra sig
digital service och skriftlig information. Nyanlända saknar i regel körkort och
bil varför också de otillfredsställande bussförbindelserna utgör att hinder att
kontakta AF:s servicecenter direkt.
Ekonomi

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för
verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta
bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna (s.k. § 37
medel). Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen
prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika
aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.
Kommunen har, i samverkan med studieförbundet Bilda Svealand, ansökt
om medel för att bemanna en särskild flerspråkig funktion i kommunen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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som erbjuder enklare information, råd och stöd i kontakten med AF och
andra myndigheter. För verksamhetsåret 2019 är det sökt 216 tkr samt för
år 2020 är det sökt 634 tkr. Kommunen är inte medfinansiär utan projektet
finansieras helt genom sökta medel.
Projektet är planerat att genomföras perioden oktober 2019 till och med
december 2020. Projektets genomförande är avhängigt om Länsstyrelsen i
Örebro beviljar medel för genomförande. Om sökta medel inte beviljas
kommer inte projektet att genomföras.
Folkhälsa

Förvaltningen bedömer att en särskild informationsfunktion skapar
förutsättningar för att minska arbetslösheten och underlätta en etablering
vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Miljö

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

Att som nyanländ få vägledning och utbildning för att på bästa sätt kunna
ta del av samhällets insatser och utbud bidrar till en bättre integration.
Samverkan

Information och samverkan har inte skett i ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för
att genomföra insatsen Infocenter i kommunen.

-

Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel
till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren
Ordförande Johan Stolpen ställer fråga om vad som sker om inte alla ansökta
medel beviljas, vilket besvaras av Socialchef Ingrid Holmgren.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall och ställer fråga om vad som sker efter
2020, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående vad som gör att nyanlända söker sig
till Hällefors, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och skolchef
Tina Lanefjord.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för
att genomföra insatsen Infocenter i kommunen.

-

Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel
till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 73

Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Nya inventarier till ny förskola, daterad 2019-05-27
Ärendet
I samband med en eventuell investering i ny förskola vid Lärkan uppstår
behov av inköp av nya inventarier för verksamheten. Det handlar om soffor,
bord och stolar, anslagstavlor, gardiner, inredning till personalrum och dylikt.
Skicket på inventarierna i de befintliga förskolorna Masken och Bananen är
generellt sett mycket undermåligt och en majoritet av dessa inventarier bör
därför inte flyttas med till en ny förskola.
Ekonomi

Den totala summan för inköp av inventarier beräknas till omkring 1 550
tkr. Dock är endast omkring 1 000 tkr att anse som investering. Denna
investeringsutgift skrivs av under tio år och generar en årlig
avskrivningskostnad om 115 tkr.
Folkhälsa

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

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

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

-

Förvaltningens förslag till beslut
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ekonomichef Jessica
Jansson. En bilaga med reviderad ekonomisk kalkyl avseende avskrivningar
läggs på bordet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående uträkning av kostnader, vilket
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.

Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att tjänsteskrivelsen under rubriken
ekonomi revideras i enlighet med bilagan från ekonomichef Jessica Jansson,
vilket bifalls.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut med tillägg av bilaga från ekonomichef Jessica Jansson
vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 74

Deltagande i projekt Familjekompis, dnr KS 19/00152
Beslutsunderlag
Intyg samverkanspart - § 37a medel
Ärendet
Projekt Familjekompis bygger på att para ihop etablerade svenska familjer
med asylsökande, nyanlända eller nysvenska familjer genom att familjerna
träffas minst tre gånger, en gång vid en arrangerad gemensam träff och två
gånger där familjerna själva kommer överens om hur och var de ska träffas.
Integration och inkludering börjar i våra vardagsrum, det sker inte genom
politiska utspel eller lagstiftning. Som samhälle måste vi ta ett gemensamt
ansvar för att alla individer ska bli delaktiga och integrerade i samhället och
på arbetsmarknaden.
Karlskoga kommun, Hällefors kommun och Lindesberg kommun står alla
inför en utmaning med ett högt antal nyanlända familjer, där många saknar
kontakter med etablerade svenskar. Många står långt från arbetsmarknaden
och saknar de nätverk som kan vara vägen till ett jobb. Det finns flera initiativ
som syftar till skapa möten mellan nysvenskar och etablerade svenskar, men
inga som riktar sig till hela familjer.
Syftet med projektet är att:
1. Skapa former och förutsättningar för vänskapsrelationer mellan nysvenska
och etablerade svenska familjer
2. Bidra till ökad integration på arbetsmarknaden för nysvenskar genom att
skapa ett socialt nätverk med kontakter och rådgivning
Karlskoga kommun är projektägare, söker medel och redovisar projektet.
Studieförbundet Bilda Svealand rekryterar och anställer projektledare som
ansvarar för att driva projektet i respektive kommun. Hällefors kommun deltar
i styrgrupp och som samverkanspart då viss verksamhet kommer att bedrivas i
kommunen med projektet som utgångspunkt.
Lindesberg kommun finns också med i styrgruppen.
Målet är att minst 80 familjer (40 etablerade svenska och 40 nysvenska) ska
ha matchats under projektets gång. Det innebär ca 26 deltagande familjer per
kommun.
Ekonomi

Karlskoga kommun står som huvudman för projektet och hanterar
projektets ekonomiska aspekter. Hällefors kommun är inte medfinansiär
utan deltar enbart som samverkanspart och i styrgrupp för projektet.
Justerandes sign
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Folkhälsa

Tidigare erfarenheter visar på att en avgörande faktor för barns integration i
samhället är att föräldrarna aktivt engagerar sig för att skapa möjligheter till
integration för sig själva och sin familj. Projektet bedöms bidra till en ökad
folkhälsa genom att främja integration i kommunen.
Miljö

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

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

Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen.
Förvaltningens förslag till beslut
- tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att
medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) påminner om genusperspektivet som en viktig del av
integration och etablering, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och
ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att en protokollsanteckning görs med
ordalydelsen att det finns många olika former av familjer som också utgör en
viktig del av integration och etablering, vilket godkänns.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Justerandes sign
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att
medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-05-29

§ 75

Utskottsinitiativ för en scen på torget samt belysning på
statyerna, dnr KS 19/00161
Vivianne Petterson (M) presenterar sitt förslag till utskottsinitiativ:
När nu en utredning pågår om att utveckla centrum och bilden av Hällefors
samtidigt som utemiljön både på Klockarhagsskolan och kulturskolan ska
åtgärdas skulle en scen på torget vara ett väldigt trevligt inslag samt belysning
på de två statyerna vid infarten till torget.
Kulturskolan i vår kommun är en viktig, bra och utvecklad verksamhet för
våra barn och unga. År 2009 och 2010 rankades Hällefors Kulturskola som
landets bästa musik-och kulturskolekommun. Kulturskolan rankades som tvåa
år 2011 och 2012. De bedriver både frivillig och skolpliktig verksamhet.
Dock fattas två viktiga pusselbitar utanför. Först en scen. Vid t.ex. Vårskriket
får de som uppträder stå under taket vid ingången till Kulturskolan. Det skulle
vara trevligare att se ungdomarna från en scen utanför. Den kan naturligtvis
också användas till många andra saker som vår och höstmarknaden,
musikuppträdanden, möten, tal etc.
Och nummer två gäller belysning. Det skulle vara en vacker inramning till
infarten på torget. En staty på var sida om infarten som är belysta. Dels Niklas
Görans trumpetare och på andra sidan fontänen med kokkillen.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör Vivianne Pettersson
(M) för sitt förslag till utskottsinitiativ.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att förslagsställaren Vivianne
Pettersson (M) istället lyfter förslaget som ett utskottsinitiativ på allmänna
utskottet för behandling, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet beslutar
Att förslagsställaren Vivianne Pettersson (M) lyfter förslaget om
utskottsinitiativ för en scen på torget samt belysning på statyerna, på allmänna
utskottet för behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Utskottsinitiativ för fortsatt förebyggande samarbete
med polisen, dnr KS 19/00164
Ulrika Jonsson (M) presenterar sitt förslag till utskottsinitiativ:
Med anledning av att nuvarande skolpolis, med sin ovärderliga kunskap om
skolmiljön, gått vidare till nya arbetsuppgifter, vill vi i Moderaterna att
diskussionen tas med Polisen om fortsatt samarbete för att förebygga och
trygga elevernas skolmiljö. Vi tycker det är av stor vikt att det finns en synlig
polis på plats som elever och personal kan vända sig till när behov uppstår.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör Ulrika Jonsson (M)
för sitt förslag till utskottsinitiativ.
En kort diskussion hålls där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar diskussionen och förklarar att ett
beslut behöver formuleras.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår följande beslutsformulering: att uppdra
till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med polisen för att
få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra
medborgarlöften.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslutsformulering, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Uppdra till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med
polisen för att få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra
medborgarlöften.

Exp till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Uppföljning ekonomi, dnr KS 19/00140
Ekonomichef Jessica Jansson redogör kort för det ekonomiska läget med
hänvisning till kommunstyrelsens månadsrapport och den interna
åtgärdsplanen 2019.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om vad välfärdsutskottet vill ha
redogjort för på detaljnivå avseende ekonomin och en diskussion hålls där
flera ledamöter yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar diskussionen med att
välfärdsutskottet under hösten vill ha mer detaljerade redovisningar avseende
socialchefens och skolchefens ansvarsområden.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående åtgärdsplanen och
sammanslagning av hemtjänstområden, vilket besvaras av socialchef Ingrid
Holmgren.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Information socialchef, dnr KS 19/00013
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för ärenden inom sitt ansvarsområde.
Redogörelsen i sin helhet publiceras under presentationer i välfärdsutskottets
mapp på politikersidan.
Prognos för driftbudget

För april månad redovisas ett underskott på 19.0 miljoner, fördelade på
områdena Individ och familj, Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
Åtgärdsplanen

Arbetet med åtgärdsplanen som är fastställd av kommunstyrelsen pågår i
verksamheten. Åtgärder som vidtas avser:
Nya rutiner vid biståndshandläggning
Hyresavgifter för korttidsboende,
Boendestöd,
Tolkkostnader,
Gästis Milan,
Utredning ökad beläggningsgrad VoB,
Nya utredningar.
Aktuellt inom omsorgen

Chefer inom omsorg, schemaadministratörer/planerare och personal från HR
har utbildats i bemanningsakademi och resursplanering TimeCare.
En arbetsgrupp har från och med hösten 2018 arbetat med att ta fram rutiner
och processer för kommande semesterperiod.
Arbetsmiljöverket genomför en inspektion av IFOs verksamhet den 2 juli.
Medicinskt ansvariga (MA) sjuksköterskor i norra länsdelen har skrivit en
avvikelserapport avseende omfattande driftstörning i IT-stödet LifeCare SP.
Rapporten i sin helhet läggs upp på politikersidan i välfärdsutskottets mapp
under presentationer.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om Milan och maten för äldre på
Sörgården vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående boendestöd, vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och MA Ann-Louise Eriksson.
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-05-29

§ 79

Information skolchef, dnr KS 19/00012
Skolchef Tina Lanefjord redogör för ärenden inom sitt verksamhetsområde
Projekt Lärkan ny förskola

Ärendet bereds i AU. Upphandlingsförfrågan ligger ute på 4 avd. med
tillagningskök för hela Lärkan och option på öppen förskola. Anbudstiden
utgår 16 juni, anbudsöppning hålls den 17 juni och beslut tas i KS den 18 juni.
Grundskolans skolavslutning

Den 11 juni hålls avslutningsmiddag för åk 9 och vårdnadshavare i Folkets
hus.
Pihlskolan

Den 10 juni hålls studentbal. Den 12 juni är det studentavslutning och
den 13 juni är det skolavslutning.
Kulturskolan

Kulturskolan anordnar skolavslutningsevenemang den 13 juni samt
lägerverksamhet vid Björskogsnäs.
Aktuellt inom skolchefens ansvarsområde

En förlängd överenskommelse mellan Skolverket och Hällefors kommun är
undertecknad. Avtalet med kompetensutvecklingsinsatsen SKUA via
Nationellt centrum är undertecknat.
Den yrkesintegrerade lärarutbildningen via Karlstad universitet startar inte
upp på grund av för få anmälda.
Titeln förskolechef tas bort från den 1 juli 2019 och ersätts med rektor.
Rekrytering av rektor till förskolan pågår.
En ny tjänst som IT pedagog för grundskolan söks och finansieras med
statsbidrag för likvärdig skola.
Med anledning av utskottsinitiativet för att utveckla Restaurang- och
livsmedelsutbildningar, har ett möte hållits för samverkan med destination
Saxå Bruk, Campus Grythyttan och Spångbergsgymnasiet i Filipstad.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om antal sökande till den
yrkesintegrerade lärarutbildningen, vilket besvaras av skolchef Tina
Lanefjord.
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Balanslista välfärdsutskottet, dnr KS 19/00014
Socialchef Ingrid Holmgren och skolchef Tina Lanefjord redogör för en
uppdaterad balanslista.
Välfärdsutskottet konstaterar att uppdragen med Statsbidrag för
Habiliteringsersättning, All-in projektet samt Intraprenad nu kan tas bort från
balanslistan.

--Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Övrigt, dnr KS 19/00036
Tobias Nygren (C) yttrar sig angående att simskola borde lyftas till
kommunstyrelsen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående simskola i
kommunstyrelsens åtgärdsplan, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.

--Ordförande Johan Stolpen föreslår välfärdsutskottet besluta att lyfta till
kommunstyrelsen ett förslag om att utreda möjligheterna för att anordna
frivillig simskola för barn och unga i Hällefors kommun under sommaren
2019, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Utreda möjligheter för att anordna frivillig simskola för barn och unga i
Hällefors kommun under sommaren 2019.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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