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KALLELSE
Datum

2018-02-12

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2018-02-27 kl. 13.00 i Kommunhuset, lokal
Sfären för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid
Kl 13.00-13.45 Projektledare Hans Karlsson och Mats Larsson, analytiker, om
kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun.
Kl 13.45-14.15 Projekt All In.
Kl 14.15-14.30 Kommunchefen informerar.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Socialfondsprojektet All In, dnr KS 16/00307
6 Övertagande av lokalvård, dnr KS 17/00163
7 Yttrande över revisorernas grundläggande granskning, dnr KS 17/00272
8 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2018, dnr
KS 17/00284
9 Försäljning av industrimark Grythyttan, dnr KS 18/00038
10 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 18/00033
11 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF gällande omställningsstöd
för förtroendevalda, dnr KS 17/000164
12 Yttrande över remiss SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en
stärkt minoritetspolitik, dnr KS 18/00027
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13 Medborgarlöften för Hällefors kommun 2018-2019
14 Digital signering HSL, dnr KS 18/00048
15 Revidering av riktlinjer för biståndsbeslut, dnr KS 18/00050
16 Utredning för att effektivisera processen inom försörjningsstöd genom
ökad digitalisering, dnr KS 18/00051
17 Ansökan om föreningsbidrag, Reumatikerföreningen 2018, dnr KS
18/00039
18 Utskottsinitiativ organisation och barnantal i förskolan, dnr KS 18/00060
19 Utskottsinitiativ skalskydd för skolan, dnr KS 18/00061
20 Valärenden, ej bilaga
Informationsärenden

21 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag,
dnr KS 15/00357, ej bilaga
22 Aktuella remisser, den KS 15/00187, ej bilaga
23 Slutrapport, kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun, dnr
KS 16/00202
24 Information yrkesvux, dnr KS 17/00004
25 Tillbuds- och olycksfallsrapport för elever i skola och förskola läsåret
2016-2017, dnr KS 18/00025
26 Sammanställning av kränkningar läsåret 2016-2017, dnr KS 18/00026
27 Behov av vård- och omsorgsboende januari 2018, dnr KS 18/00028
28 Ärendehantering från slutenvården till och med januari 2018, dnr KS
18/00029
29 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4 2017, dnr KS 17/00045
30 Lönekartläggning 2017, dnr KS 18/00040
31 Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009
32 Information – utfall efter ändring av äldreomsorgs- och
funktionshindersavgifter, dnr KS 17/00228
Delgivningsärenden
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33 A) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2018-02-07 § 7,
Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i
Örebro län 2018-2023
B) BRT: Protokoll 2018-01-31
C) SKL: Cirkulär 17:66-18:04
D) Miljö- och energidepartementet: regeringsbeslut om att inte ta upp
överklaganden gällande ett flertal naturreservat i Hällefors kommun
E) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2018-01-17
F) Trafikverket: Beslut om ändrat väghållaransvar, väg 785.01
G) Minnesanteckningar BRÅ 2017-12-12
Delegeringsbeslut

A) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 201801-31
B) Kommunchef Tommy Henningsson: Avtal mellan Hällefors kommun och
Region Örebro län om samverkan avseende läsplattor, dnr KS 18/00075;
enligt bilagor med anmälningsdatum 2017-11-30 och 2018-02-13
C) KSO Annalena Järnberg: Enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-0213
D) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-02-12

Gruppmöte för majoriteten, lokal Sfären, kl 9-12

Annalena Järnberg
ordförande
Mathias Brandt
kanslichef

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2018-02-07
Kommunförvaltningen

Kommunstyrelsen

Socialfondprojektet All In
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 150
Kommunstyrelsen 2017-02-28 § 53

Ärendet
Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och
minska kostnaderna för försörjningsstöd.
Projektet har beviljats 26 mnkr från ESF för att arbeta med målgruppen
långtidsarbetslösa som finns inom kommunernas försörjningsstöd.
Detta ska ske i fördjupad samverkan mellan de nio kommuner som ingår i
projektet och med regionen och arbetsförmedlingen.
Hällefors Kommun är dels projektägare och dels ingår som ett av övriga nio
delprojekt i länet.
Projektet startade upp 2017-09-01, med en planerings och analysfas, i
samverkan med övriga aktörer, inkl ESF kontoret. Detta har dels skett i en
länsgemensam styrgrupp, som har lett av undertecknad och projektledning.
Dels genom det lokala delprojektarbetet via projektledningsstöd.
Analys och planeringsfasen avslutas nu 2017-02-28, för att gå in i en
genomförandefas fram tom maj 2020-05-31.
För det krävs, utifrån tidigare KS beslut, att kommunstyrelsen, som
projektägare, fattar beslut om att gå vidare i gen genomförande fas.
Ekonomi

Förvaltningen har funnit att med projektets ambition och målsättningar bör
den ekonomiska effekten vara positiv för Hällefors kommun. Förvaltningen
förutsätter att ekonomiska konsekvenser hanteras inom projektet och att
medfinansiering i projektet finansieras inom kommunstyrelsens budget vad
gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Några andra medel
finns inte avsatta inom kommunstyrelsens budgetram.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress
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212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Folkhälsa

Förvaltningen har funnit att projektets aktiviteter och mål bör leda till
positiva effekter på folkhälsan.
Miljö

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

Integrationsarbetet leder till att fler involveras i vår samhällsutveckling
Förvaltningens förslag till beslut
Att Hällefors kommun, som ägare av projektet och ett av nio delprojekt i
länet, beslutar att gå vidare i planerad genomförandefas.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2018-02-06
Kommunförvaltningen
Tommy Henningsson

Kommunstyrelsen

Övertagande av lokalvård
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-11-14 § 179
Kommunstyrelse 2018-09-20 § 20
Kommunfullmäktig 2017-09-19 § 131
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-20 § 151
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 94
Förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande från
2017-01-01
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22 § 79
Yttrande gällande utvärdering av lokalvården i egen regi i Hällefors kommun,
daterad 2016-01-28

Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare erhållit i uppdrag att utreda
vart ansvaret för lokalvård ska finnas för att på sikt få en mer effektiv och
optimal verksamhet.
Förvaltningen presenterade ett förslag till KS om övertagande av
Samhällsbyggnads ansvar för vår lokalvård. Beslut togs 2017-06-20
Förvaltningen fick då i uppdrag att påbörja processen att återta lokalvården
från Samhällssbyggnadsförbundet Bergslagen enl antagen förbundsordning.
Uppdraget var då också att i samband med återtagandet lägga ut det på
entreprenad. Samt att förvaltningen skulle fortlöpande informera KS.
Arbetet med detta har påbörjats dialogmässigt med Förbundet, vad gäller
verksamhetsövergång, förbundsordning etc.
I samband med KF 2017-09-19 § 131 Fick förvaltningen i uppdrag att utreda
bästa alternativ för driften av lokalvård i kommunal regi eller entreprenad.
Förvaltningen har efter analys vägt samman de alternativa lösningarna i
samband med verksamhetsövergång och funnit att en verksamhetsövergång
till kommunal regi är bästa alternativet, eftersom att vi organisatoriskt vill
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knyta lokalvården till nyligen övertagen fastighetsförvaltning från BOAB. Det
blir också enklare att genomföra verksamhetsövergång och överflytt av
personalen.
Övertagande beräknas tidigast ske 2019

Ekonomi

År 2018 beräknas lokalvården kosta 6,5 miljoner kronor för kommunens
verksamheter som utförs av förbundet. I dessa kostnader ingår även
lokalvårdens del i förbundets totala OH-kostnader samt höghöjdstäd,
fönsterputs och hemstädning som kommunen erbjuder äldre. Vid ett
eventuellt återtagande kan kommunen komma att få bekosta merkostnader
eller avvecklingskostnader som uppstår hos förbundet enligt. Däremot har
förbundet köpt in städutrustning som kommunen finansierat som kommer att
tillhöra kommunens lokalvårdsverksamhet.

Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att fortsätta processen med att återta
lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen enligt antagen
förbundsordning och i det planera för ett återtagande i kommunal regi.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Datum

2017-12-27

Revisorerna

Yttrande över revisorernas fördjupning av
grundläggande granskning 2017
Kommunstyrelsen har mottagit rubricerade granskning från revisorerna.
Fördjupningen av den grundläggande granskningen har genomförts dels
genom en enkätundersökning, dels genom en träff med kommunstyrelsen.
Revisorerna konstaterar att svarsfrekvensen på enkäten är 52,4 % vilket de
anser vara uppseendeväckande lågt, och de erinrar också i rapporten om att
ledamöter och ersättare har en skyldighet att lämna uppgifter till revisionen.
Kommunstyrelsen kan bara instämma i revisionens kritik i denna del.
Under året har omsättningen på förtroendevalda i kommunstyrelsen varit
betydande; under den period som revisionens enkät var ute bland ledamöter
och ersättare fanns exempelvis vakanser i styrelsen. Till en del kan detta
förklara den låga svarsfrekvensen och de svar som lämnats, men det är
uppenbart att det i styrelsen som helhet finns luckor i kunskapen kring
uppdraget.
Kommunstyrelsen har, vilket revisorerna också påpekar, under hela 2017 haft
olika utbildningsinsatser under sammanträdenas beredningstider. Detta anser
kommunstyrelsen har lyft medvetandegraden och kunskapen kring centrala
områden inom styrelsens ansvarsområde.
I förhållande till uppsiktsplikten, som varit ett av utbildningsområdena under
2017, har kommunstyrelsen under året agerat kraftfullt gentemot såväl
bostadsbolaget som samhällsbyggnad Bergslagen. På så sätt anser styrelsen
att den kritik som riktas mot hur uppsiktsplikten sköts, inte är befogad.
Kommunstyrelsen tror liksom revisorerna att det är av vikt att fortsätta med
utbildningsinsatser under 2018. En ingång i detta kan vara att utgå från de
kommentarer som revisionen lämnat i denna rapport, då det är frågor som
lyfts av ledamöterna själva.
I fråga om näringslivsarbetet, är det kommunstyrelsens mening att också
kortsiktiga insatser för att etablera, utveckla och fördjupa relationer gentemot
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näringslivet är viktiga. Samtidigt instämmer kommunstyrelsen naturligtvis i
att det långsiktiga strukturella arbetet måste stå i fokus.
Revisionen poängterar att Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat kan
vara problematiskt som resultatmått eftersom kommunen bara i begränsad
utsträckning kan påverka detta. Kommunstyrelsen instämmer till del med
detta. Delar av kommunstyrelsen deltog under hösten i SKL:s utbildning
”Leda för resultat” där den här typen av frågor diskuterades, och det finns
problem med mått där kommunstyrelsens beslut bara delvis eller indirekt kan
påverka utfallet. Samtidigt måste poängteras att Svenskt Näringslivs ranking
har en stark ställning och ges betydande utrymme medialt och på andra sätt.
Därför kan kommunstyrelsen, vilket revisionen också påpekar, inte välja att
bortse från resultaten.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2018, dnr KS 17/00284
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § 214
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-24 § 235
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 98
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2018 för investeringar
inom gator och vägar.
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 20 970 000 kronor
för verksamhetsåret 2018. Eftersom alla investeringsprojekt som
planaterats för år 2017 ännu inte är slutförda önskar förbundet en
tilläggsbudgetering med totalt 1 570 000 kronor för verksamhetsåret 2018.
Begäran avser genomförandet av Stationsvägens första etapp som
påbörjades under december 2017 och har inte slutförts samt projektering av
Stationsvägens andra etapp som inte påbörjats. Detaljprojekteringskostnaden för etapp II uppgår till cirka 70 000 kronor.
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom gata på totalt 1 520 000
kronor från förbundet godkänns, efter avdrag för vissa initiala kostnader år
2017, och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen
nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000
kronor för år 2018 godkänns.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor
för år 2018 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för slutförande av etapp I av Stationsvägen på 1 450 000 kronor
för år 2018 godkänns.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av
investering för projektering av etapp II Stationsvägen på 70 000 kronor för år
2018 godkänns.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1 520 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Försäljning av industrifastighet i Grythyttan, dnr KS
18/00038
Beslutsunderlag
Näringslivspolicy§ 2.4
Ärendet
Till kommunförvaltningen har förfrågan inkommit angående möjligheten att
få köpa mark i Grythyttan. Det gäller Hällefors kommuns fastighet Grythyttan
6:432 samt del av Grythyttan 6:358 (Norr campus i Grythyttan). Tomten är på
totalt 10279 kvm. Tänkt användning av marken är åkeriverksamhet och
uppställningsplats för entreprenadmaskiner.
Fastigheten Grythyttan 6:432 är detaljplanerad som industritomt. Fastigheten
Grythyttan 6:358 är detaljplanerad som delvis prickad mark, natur samt icke
planlagd mark. Denna mark kan tack vare Lake Resort projektet samt den
planerade gång och cykelvägen mellan Hällefors-Grythyttan vara av
strategisk betydelse att behålla i Hällefors kommuns ägo till dess att projekten
är slutförda. Fastigheterna ligger även anslutning till det tänkta Jordan
reservatet.
Ekonomi

Försäljningen bör ske på sådant sätt så att Hällefors kommun för högsta
möjliga ersättning för marken. Därför bör marken säljas via mäklare och
till högstbjudande.
Folkhälsa

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

Den planerade verksamheten kan öka trafiken samt ljudnivån i området.
Medborgarperspektiv
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Genom att inte föreslå försäljning av del av fastighet Grythyttan 6:358 så
har hänsyn tagits till planerade infrastruktursatsningar som skulle gynna
alla medborgare.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att ge kommunförvaltningen i uppdrag att försälja fastigheten Grythyttan
6:432.
Att inte försälja del av fastigheten Grythyttan 6:358 i dagsläget då den är
av betydelse för planerad infrastruktur.
Att försäljningen sker på öppen marknad till högstbjudande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas en uppdaterad
kartbilaga ut.
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen föredrar ärendet och kommunchef Tommy
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför.
Ordförande Christina Johansson (M) och Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga
kring tänkta transportvägar till fastigheten vilka besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina (M) ställer fråga om förvaltningens handlingsutrymme
vid förfrågan om försäljning av mark, vilket besvaras av samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen ska ges i
uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljning av mark.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M), Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V), Kent Grängstedt
(S), Annalena Järnberg (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om Jordanreservatet, vilket besvaras av
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om andra möjligheter än
försäljning, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson yrkar att förvaltningen får i uppdrag att
erbjuda möjligheten till nyttjanderättavtal eller annan tillfällig lösning med
reservation att vägtillförseln norrifrån ska lösas.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först förvaltningens förslag mot
sitt eget yrkande och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på sitt
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda möjligheten till nyttjanderättavtal eller
annan tillfällig lösning med reservation att vägtillförseln norrifrån ska lösas.
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljning av mark.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS
18/00033
Beslutsunderlag
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun
Ärendet
I samband med att kommunförvaltningen reviderat riktlinjerna för torghandel
i Hällefors kommun, föreslås att taxan för påbörjat utnyttjande av saluplats
om 3 x 3,3 meter förändras.
Förvaltningen föreslår vidare att skolklasser ska undantas från avgift vid
försäljning på samma sätt som sedan tidigare gäller för ideella föreningar.
Anledningen är huvudsakligen att förenkla administrationen av torghandeln,
men förslaget kan också leda till ett ökat intresse för att utnyttja torgdagarna
för försäljning. Vidare handlar det om att skapa förutsättningar för att torget i
Hällefors tätort ska fungera som en arena för möten som engagerar och
stimulerar i enlighet med antagna inriktningsmål för mandatperioden.
Ekonomi

Förvaltningens förslag innebär en sänkning av taxan för varje påbörjad
saluplats omfattande 3 x 3,3 meter från dagens 120 kronor till 100 kronor.
Dessutom föreslås att skolklasser, liksom ideella föreningar inte ska
omfattas av taxan.
Sammantaget kan förändringen innebära en något minskad intäkt från
torghandeln, men detta kan eventuellt kompenseras av ett ökat utnyttjande
av torgdagarna.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö
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Förslaget är en del i att skapa en attraktiv centrummiljö i Hällefors tätort
och att i enlighet med fullmäktiges antagna inriktningsmål bidra till att
skapa ett torg som inbjuder till engagerande och stimulerande möten.
Förvaltningens förslag till beslut
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Heningsson.
Ordförande Christina Johansson (M), Annalena Järnberg (S) och Allan
Myrtenkvist (S), Vivianne Pettersson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig
utan att yrka.
Kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist förtydligar vad beslutet avser.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att kommunstyrelsen får en sammanställning av
2017 års utfall av torgavgifterna.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på Allan
Myrtenkvists (S) yrkande vilket bifalls.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Kommunstyrelsen får en sammanställning av 2017 års utfall av
torgavgifterna.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel antas.
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2018-01-11
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se

Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun.
Taxa för torghandel i Hällefors kommun.
1. Taxa för torghandel i Hällefors tätort, tisdagar och fredagar:
Tillfällig saluplats 3,0 x 3,3 meter
100 kr/dag inkl. el
2. I inget fall ska avgift utgå från ideella föreningar eller skolklasser.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF gällande
omställningsstöd för förtroendevalda, dnr KS 17/00164
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 17/00164
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14 § 167.
Ärendet
2017-11-14 antog Kommunfullmäktige bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet och upphävde därmed
tidigare beslut att inte införa övergångsbestämmelse från och med 2017-0701. För förtroendevalda som före detta datum omfattats av PBF
(Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda)
fortsätter PBF att gälla i stället. Aktuellt ärende gäller tillämpningsanvisningar
för OPF-KL samt PBF som kommunstyrelsens som pensionsmyndighet har
till uppgift att tolka och tillämpa.
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen
av PBF och OPF-KL i Hällefors kommun. De innehåller även en
sammanfattning av förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga PBF eller OPF-KL, gäller
bestämmelserna enligt respektive reglemente före anvisningarna.
Ekonomi

Förvaltningen förslag innebär inga obudgeterade kostnader, då avsättningar
till pensioner och omställningsstöd görs kontinuerligt enligt SKL:s
rekommendationer.
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.
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Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Medborgarperspektiv

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

Information och samverkan har inte skett i centrala samverkansgruppen, då
ärendet rör de förtroendevalda.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Hällefors kommun
antas.

--Annalena Järnberg (S) deltar ej i beslut och lämnar rummet under ärendets
behandling.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF för Hällefors kommun antas.

Tillämpningsanvisningar för
OPF-KL och PBF
Hällefors kommun
2018-xx-xx
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1. Allmänt
OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda)
har antagits av kommunfullmäktige i Hällefors att gälla från och med den 1 januari
2015. För förtroendevalda som före detta datum omfattats av PBF (Bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) fortsätter PBF att gälla i
stället. För dessa tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av
kommunstyrelsen den XX 2018
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av
PBF och OPF-KL i Hällefors kommun. De innehåller även en sammanfattning av
förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga PBF eller OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt
respektive reglemente före anvisningarna.

1.1. Definitioner
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40
procent av heltid.
Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar
mer än 40 procent av heltid.
Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid.
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag.

1.2. Pensionsmyndighet
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har till uppgift att tolka och tillämpa
PBFs och OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar.

1.3. Ansökan om förmåner
Ansökan om förmåner enligt PBF och OPF-KL görs hos kommunens
pensionsmyndighet på det sätt som pensionsmyndigheten bestämmer. Ansökan
ska vara skriftlig.

1.4. Uppgiftsskyldighet
Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och som
behövs för att kunna bedöma rätten till, samt beräkna förmåner.
Utebliven uppgift enligt kommunens anvisningar medför att utbetalning inte sker
eller att pågående utbetalning stoppas.
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1.5. Omfattning
PBF och OPF-KL gäller endast för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag i Hällefors kommun. Bestämmelserna är
alltså inte tillämpliga på personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag
hos andra juridiska personer, som till exempel bolag eller samverkansorgan.

2. Information
Kommunens förtroendevalda kan kontakta KPA Pensions service Pensionshjälpen vid frågor om sina pensions- och omställningsförmåner i uppdraget.
I samband med hel- eller deltidspolitikers avgång från sitt uppdrag, lämnas
särskild information om rutiner för ansökan om pensions- och omställningsförmåner.
Minst en gång per mandatperiod arrangeras ett informationsmöte för kommunens
förtroendevalda.

3. Omställningsstöd enligt OPF-KL
Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan komma ifråga
för hel- och deltidspolitiker som omfattas av OPF-KL. Omställningsbestämmelserna syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska kunna kombineras med
aktiva omställningsinsatser.
När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte
föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden.

3.1. Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången:
 innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Hällefors kommun.
 har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller
deltidspolitiker i kommunen.
 inte har fyllt 65 år.
3.1.1.
Riktlinjer för aktiva omställningsinsatser
Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande
sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Hällefors kommun.
Insatserna kan som längst pågå tolv månader efter avgången från uppdraget.
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

3

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

3.1.2.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka om aktiv omställningsinsats senast tre månader
efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja
undantag från denna tidsgräns.
3.1.3.
Beslut
Kommunen anlitar efter ansökan en extern utförare för att ta fram förslag till
aktiva omställningsinsatser.
Kommunstyrelsens ordförande beviljar omställningsinsatserna i varje enskilt fall.

3.2. Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:
 innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Hällefors kommun.
 har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller
deltidspolitiker i kommunen.
 inte har fyllt 65 år.
Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per
fullgjort år i uppdraget. Under de två första åren är stödet 85 procent av tidigare
arvode, och det tredje året 60 procent. Ekonomiskt omställningsstöd kan som
längst betalas ut till och med kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller
65 år.
Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Det
utbetalade beloppet är preliminärt och avräkning kan komma att ske vid senare
utbetalningstillfälle.
3.2.1.
Starttidpunkt för ekonomiskt omställningsstöd
Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd
börjar löpa dagen efter avgången från det uppdrag som gett rätt till förmånen.
Uttaget av det ekonomiska omställningsstödet kan inte skjutas upp.
3.2.2.
Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning
Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med
ekonomiskt omställningsstöd. Pensionsmyndigheten kan för en viss period bevilja
undantag från kravet på egen aktivitet om kravet i det enskilda fallet framstår som
oskäligt.
För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda
 är inskriven på arbetsförmedlingen, är arbetsför och oförhindrad att åta
sig arbete
eller
 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen
eller
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har ett nytt arbete
eller
har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan
huvudman.

På anmodan från kommunstyrelsens ordförande ska den förtroendevalda
skriftligen styrka att hen uppfyllt kravet på egen aktivitet.
Om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, kan hen bli
skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet.
Beslut om återbetalning fattas av pensionsmyndigheten.
3.2.3.
Samordning
Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt
förtroendevald ska hänsyn tas till detta.
Den förtroendevalda ska från och med den trettonde månaden med ekonomiskt
omställningsstöd lämna inkomstuppgift. Detta ska göras skriftligt på det sätt som
kommunen bestämmer senast den 10:e i månaden efter det att inkomsten betalats
ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll
kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd
ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning
förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.
3.2.4.
Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd
Om den förtroendevalda under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför
arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än
förvärvsinkomst, kan pensionsmyndigheten besluta att minska pensionen med ett
uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig.
Utgångspunkt för uppskattningen av skälig inkomst ska vara medianheltidslönen
för anställda i Hällefors kommun den 1 november innevarande år, eller, om den
uppgiften ännu inte finns tillgänglig, föregående år.
Kommunfullmäktige kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om
den förtroendevalda inte beviljats ansvarsfrihet, dömts för brott som medfört att
hen skilts från förtroendeuppdraget i Hällefors kommun, eller dömts för brott av
sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från
uppdraget om hen fortfarande innehaft det.
3.2.5.
Retroaktiv utbetalning
Maximalt tre månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt,
räknat från ansökningstillfället.
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3.3. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:
 har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Hällefors kommun,
 har minst åtta års sammanhängande uppdragstid kommunen,
 inte har fyllt 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan som tidigast betalas ut från 61 års ålder
och i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Stödet är 60
procent av tidigare arvode. Som längst kan det betalas ut till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år.
3.3.1.
Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Samma regler som för ekonomiskt omställningsstöd gäller även för förlängt
ekonomiskt omställningsstöd, med följande undantag:
 Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett år i taget.
 Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid
den förtroendevalda har rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
 Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst.
3.3.2.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast två
månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder.
För fortsatt utbetalning efter en beviljad period med förlängt ekonomiskt
omställningsstöd krävs förnyad ansökan senast en månad innan den nya
utbetalningsperioden ska påbörjas.
3.3.3.
Retroaktiv utbetalning
Samma regler gäller som beträffande retroaktiv utbetalning av ekonomiskt
omställningsstöd.

Pensionsbestämmelser enligt OPF-KL
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda med undantag
av dem som vid tillträdet av uppdrag i Hällefors kommun:
 har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning.
 har rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat motsvarande
regelverk, på grund av uppdrag hos Hällefors kommun
 har uppnått 67 års ålder.
Kommunfullmäktige kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla, och
bestämmer i så fall villkoren för detta.
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Med egenpension på grund av anställning avses egenpension enligt PA-KL eller
andra motsvarande äldre kommunala pensionsbestämmelser från anställning i
Hällfors kommun.

3.4. Ålderspension
Kommunen sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldas
pensionsgrundande årsinkomst, till en pensionsbehållning i kommunens balansräkning. Pensionsbehållningens värde ökas årligen med inkomstbasbeloppets
utveckling.
3.4.1.
Små pensionsavgifter
Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 1,5 procent av
inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet i stället för
att sättas av till en pensionsbehållning. Ersättningen betalas inte ut om beloppet
understiger 200 kronor avseende ett kalenderår. Från och med år 2019 uppräknas
nivån 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
3.4.2.
Pensionsinformation
Den förtroendevalda får information från KPA Pension om sin ålderspension
enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och
pensionsbehållning.
3.4.3.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av ålderspension
senast tre månader före önskad utbetalning. Utbetalningen görs av KPA Pension.

3.5. Efterlevandeskydd
Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att pensionsbehållningen betalas ut till efterlevande. Efterlevandeskyddet kan väljas bort i samband
med ansökan om ålderspension.
Ersättning enligt efterlevandeskyddet beräknas och betalas ut av KPA Pension
efter begäran från kommunen.
3.5.1.
Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd
Den förtroendevalda ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension
ange om efterlevandeskyddet ska upphöra.
3.5.2.
Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos
kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre
månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från
denna tidsgräns.
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3.6. Sjukpension
Sjukpension enligt OPF-KL betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt
till sjuk- eller aktivitetsersättning.
En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till
sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden.
Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller
anställning med pensionsrätt.
Under tid med sjukpension ska kommunen fortsätta att sätta av pensionsavgifter
för ålderspension.
Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.
3.6.1.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension
senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

3.7. Familjeskydd
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas
dödsfall.
Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller
därför PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall.
Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter
begäran från kommunen
3.7.1.
Ansökan
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos
kommunen om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska
ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i
särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

4. Pensions- och avgångsförmåner enligt PBF
Pensions- och avgångsförmåner enligt PBF kan bara vara aktuella för den som
före valet 2014 tillträtt ett uppdrag som hel- eller deltidspolitiker i Hällefors
kommun.
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4.1. Ålderspension
Rätt till ålderspension har den som:
 avgår tidigast månaden hen fyller 65 år,
eller
 fram till samma tidpunkt haft rätt till visstidspension eller sjukpension
enligt PBF.
Ålderspensionen kan tas ut först efter avgång från det pensionsgrundande
uppdraget. Inga pensionsavgifter sätts av, utan förmånens storlek beräknas utifrån
den pensionsgrundande inkomsten åren före avgången. Pensionen beräknas och
betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.
En förtroendevald som omfattas av PBF men inte har fyllt 50 vid avgången, kan i
stället ha rätt till livränta från 65 års ålder. Se avsnitt 4.5 Livränta för information
om detta.
4.1.1.
Samordningsbestämmelser
Ålderspensionen ska samordnas (minskas) med allmän pension och nettofixeras
vid beräkningen. Vid nettofixering av ålderspension för deltidspolitiker ska hänsyn
tas till uppdragets omfattning vid samordning med allmän pension.
4.1.2.
Pensionsinformation
Den förtroendevalda får information av kommunen om sin ålderspension.
4.1.3.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av ålderspension
senast tre månader före önskad utbetalning.

4.2. Sjukpension
Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även
rätten till sjukpension, om inte kommunfullmäktige beslutar annat i det enskilda
fallet.
En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till
sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden.
Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller
anställning med pensionsrätt.
Tid med sjukpension anses som pensionsgrundande tid vid beräkning av
ålderspension/livränta och visstidspension.
Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.
9
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4.2.1.
Samordningsbestämmelser
Sjukpensionen ska samordnas (minskas) med socialförsäkringsförmåner och
förvärvsinkomst. En tolftedel av ett prisbasbelopp per månad undantas från
förvärvsinkomsten vid samordning.
Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets
instruktioner.
4.2.2.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension
senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

4.3. Visstidspension
Rätt till visstidspension har den som vid avgången:
 har fyllt 50 men inte 65 år
och
 avgår vid mandatperiodens slut,
eller
 har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på
varandra följande mandatperioder.
Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.
4.3.1.
Samordning
Visstidspensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av
förvärvsinkomsten undantas en tolftedel av ett prisbasbelopp per månad från
samordning. Vid samordning av visstidspension som beviljats deltidssysselsatt
förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.
Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets
instruktioner.
4.3.2.
Information
Kommunen ska informera om de regler som gäller för visstidspension i samband
med att en förtroendevald med rätt till sådan förmån avgår från uppdraget.

4.4. Efterlevandepension
Efterlevandepension kan betalas ut i form av efterlevandepension till vuxen,
kompletterande änkepension och barnpension i samband med den
förtroendevaldas dödsfall.
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Rätten till efterlevandepension finns både under tiden den förtroendevalda
innehar sitt uppdrag och under tid med rätt till ålderspension, sjukpension eller
visstidspension enligt PBF.
Efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.
4.4.1.
Ansökan
I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos
kommunen om utbetalning av efterlevandepension. Ansökan ska ske senast tre
månader efter inträffat dödsfall.

4.5. Livränta
Rätt till livränta har den som vid avgången:
 har innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag i minst tre år
och
 inte har fyllt 50 år.
Efter ansökan kan från en förtroendevald som har rätt till ålderspension enligt
PBF kan pensionsmyndigheten besluta att hen i stället ska få denna omvandlad till
en livränta.
Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.
4.5.1.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av livränta senast
tre månader före önskad utbetalning. Samma sak gäller för den förtroendevalda
som önskar få sin ålderspension omvandlad till en livränta.

4.6. Avgångsersättning
Rätt till avgångsersättning har den som vid avgången:
 Inte har fyllt 50
och
 avgår vid mandatperiodens slut,
eller
 har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på
varandra följande mandatperioder.
Avgångsersättning beräknas och utbetalas av kommunen.
4.6.1.
Samordning
Avgångsersättningen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av
förvärvsinkomsten undantas en tolftedel av ett prisbasbelopp per månad från
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samordning. Vid samordning av avgångsersättning som beviljats deltidssysselsatt
förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.
Den förtroendevalda ska varje månad med avgångsersättning lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 7:e i månaden efter det att inkomsten betalats
ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll
kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att avgångsersättning ska betalas
ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän
inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.
4.6.2.
Retroaktiv utbetalning
Maximalt tre månaders avgångsersättning kan betalas ut retroaktivt, räknat från
ansökningstillfället.
4.6.3.
Information
Kommunen ska informera om de regler som gäller för avgångsersättning i
samband med att en förtroendevald med rätt till sådant stöd avgår från uppdraget.
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Datum

2018-02-14
Kommunförvaltningen

Yttrande över remiss SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2.
Förslag för en stärkt minoritetspolitik, dnr KS 18/00027
Beslutsunderlag
SOU 2017:88
Utredningen i sin helhet finns att ladda ner på www.regeringen.se
Ärendet
Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)
samt en sammanhållen analys av minoritetspolitiken. Utredningen redovisade
delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:60) i juni 2017. I samband med detta förlängdes utredningens uppdrag
till mitten av november 2017. Utredningen fick i nytt uppdrag att analysera
vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga
om den ska erkännas som nationell minoritet.
Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två
frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan
om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget
att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de
nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande,
valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta
utredningstiden.
Utredningens förslag:
• Sverige bör inte erkänna finlandssvenskar som nationell minoritet
Även om finlandssvenskar inte bör erkännas som nationell minoritet
konstaterar utredningen att de är en del av den svenskspråkiga kultursfären,
och det borde i högre grad avspeglas i skolans historieundervisning. Dessutom
borde finlandssvensk kultur i högre utsträckning kunna ges utrymme inom det
ordinarie svenskspråkiga public service-utbudet.
•

Det är möjligt att utvidga Sveriges internationella åtaganden avseende
minoritetsspråk.
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Utredningen anser bl.a. att Sverige bör kunna tillämpa åtaganden på en högre
nivå i förhållande till förskola, grund- och gymnasieskola samt högre
utbildning. För förskola samt grund- och gymnasieskola innebär ett utökat
åtagande, jämfört med det nuvarande, att inga krav på efterfrågan från ett
minsta antal barn eller elever kan ställas upp.
Därtill föreslår utredningen att de nationella minoritetsspråken och den kultur
som är förknippad med dem synliggörs i den bild av Sverige som förmedlas
till omvärlden.
Utredningen föreslår också att blanketter och andra förvaltningstexter i rimlig
utsträckning ska tillhandahållas på finska, meänkieli och samiska hos vissa
myndigheter, liksom väsentlig konsumentinformation på språken hos
Konsumentverket.
• Behovet av förbättrade beslutsunderlag
Sverige har av principiella skäl valt att inte använda sig av datainsamlingsmetoder som bygger på registrering av enskildas etnicitet eller språk, eller
insamling av statistik om befolkningens sammansättning, även om det skulle
ske frivilligt. Utredningen konstaterar att någon form av statistik som går att
följa över tid är nödvändig, om det ska vara möjligt att mäta framsteg eller
bakslag för minoritetspolitiken, att göra uppföljningar och att vidta rätt
åtgärder. Samtidigt konstaterar utredningen att det är svårt att åstadkomma
sådan statistik med konventionella metoder, mot bakgrund av Sveriges
inställning till datainsamling på området.
Utredningen föreslår att regeringen ger Sametinget genom Samiskt
språkcentrum i uppdrag att komplettera dess lägesrapporter om det samiska
språket med indikatorer, baserade på annat än personuppgifter, vilka
möjliggör jämförelser över tid. Om språkcentrum eller liknande funktioner
inrättas för andra minoritetsspråk, vilket föreslås i utredningens
delbetänkande, bör motsvarande uppdrag lämnas avseende dem. Utredningen
föreslår även att Skolverket ges i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla
statistik avseende förskola på de nationella minoritetsspråken, samt att se över
inhämtandet av statistik avseende modersmålsundervisning i grund- och
gymnasieskolan.
•

Andra frågor som regeringen bör uppmärksamma

•

Riksarkivet bör ges ett tydligt uppdrag att inkludera de nationella
minoriteterna och deras immateriella kulturarv i sitt uppdrag liksom i
samarbete med Institutet för språk och folkminnen.
Åtgärder bör vidtas för att se till att de nationella minoriteternas
intressen tydligare beaktas inom ramen för statliga utredningar
initierade av och inom regeringskansliet.
Post- och telestyrelsen bör tillse att användning av fastställda ortnamn
på finska, meänkieli eller samiska inte hindras vid postdistribution.
Regeringen bör se över formerna för det nordiska samarbetet på främst
statlig nivå kring nationella minoriteter och minoritetsspråk för att finna
gemensamma nordiska lösningar över landgränserna.
o Kravet på myndigheter att samråda med de nationella
minoriteterna omfattar även organisations- eller
verksamhetsfrågor, om dessa kan få betydelse för minoriteternas
rättigheter.

•
•
•
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o Samer är ett urfolk i Sverige. Däremot har frågan om det kan
finnas ytterligare urfolk i Sverige hittills inte prövats.
o Urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär. Att koppla
frågor rörande urfolk till minoritetspolitiken eller
minoritetslagen kan medföra en olycklig sammanblandning av
två olika politikområden.
Ekonomi

Statsbidrag utgår med 660.000 kr/år för merkostnader som uppkommer i
kommuner inom förvaltningsområde med anledning av de rättigheter som
tillkommer enskilda genom minoritetslagen, samt till åtgärder för att stödja
användningen av finska språket.
Folkhälsa

Minoritetspolitiken omfattar flera politikområden, bland annat
folkhälsopolitiken, och det är därför väsentligt att nationella minoriteters
situation beaktas i samtliga berörda politikområden.
Miljö

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

Utredningens förslag bedöms stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att Hällefors kommun tillstyrker utredningens betänkande i sin helhet.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att Hällefors kommun tillstyrker utredningens betänkande i sin helhet.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Digital Signering HSL, dnr KS 18/00048
Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser
Ärendet
Med en åldrande befolkning ökar trycket på såväl hemtjänsten som kommunens
särskilda boenden. För att få tiden att räcka till för allt mer vård- och
medicinkrävande omsorgstagare gäller det att bygga upp smarta stödprocesser
som förenklar personalens dagliga rutiner.
Inom Hällefors kommun utförs dagligen ett flertal delegerade hälso- och
sjukvårdsuppgifter (HSL-insatser). Exempel kan vara läkemedelsgivning,
såromläggning, träning och behandling. Uppgifterna delegeras av legitimerad
personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster och utförs av
omvårdnadspersonal.
Hälso- och sjukvårdsinsatser ska signeras vid genomförandet. Under ett år blir det
många insatser som ska signeras och hanteras på ett patientsäkert sätt.
Hällefors kommun har mellan 280 - 300 personer med HSL-insatser inom såväl
särskilda boenden som ordinärt boende. Varje omsorgstagare kan ha HSL-insatser
mellan 1- 6 signeringstillfällen per dygn. Det innebär att om de flesta har 3
signeringstillfällen dagligen så är det över 300 000 signeringstillfällen årligen.
En undersköterska som ska ge medicin loggar in via sin surfplatta för att se
tidpunkt och läkemedelsordination för varje enskild omsorgstagare. Om allt går
som planerat signerar personalen att omsorgstagaren tagit sin medicin. Åtkomst
och behörighet styrs av medarbetarens roll.
Den nya tekniken påminner också personalen och hjälper dem att hålla ordning på
att alla omsorgstagare får rätt preparat i rätt dos vid rätt tid. Förutom den ökade
patientsäkerheten frigörs till för sjuksköterskorna genom minskad administration.
Digitaliseringen ligger i linje med kommunens planer till ett strategiskt
förhållningssätt gällande digital teknik.
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Ekonomi

Offert från en leverantör av digitalt signeringssystem innebär en
licenskostnad för ca 150 tkr. Den årliga kostnaden för driften av systemet
är preliminärt satt till 100 tkr. För införandet krävs också vissa
utbildningskostnader som kan beräknas till ca 15 tkr.
Kostnaden för införandet av systemet under år 2018 finansieras i den
befintliga budgeten för HSL. När det gäller den årliga kostnadsökningen i
form av licensavgifter och support som ett digitalt signeringssystem leder
till föreslår förvaltningen att det tas med i budgetberedningen och blir en
del i budgetprocessen för år 2019.
Folkhälsa

Med digitala läkemedelslistor minskar risken för att göra fel eller glömma
ge medicin vilket främjar folkhälsan.
Miljö

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

Digitalsignering ökar säkerheten kring medicinhanteringen samt minskar
risken för felmedicinering och kostsamma vårdskador, digital utveckling
Samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut i KS
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla ett digitalt
signeringssystem och införandet finanserias inom kommunstyrelsens
budgetram 2018.

-

Ökade driftkostnaden från och med år 2019 på cirka 75 tkr tas med i
budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Johan Stolpen (V) ställer frågor om ekonomin vilket besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om det finns avsatta medel för att köpa
in fler ”plattor” vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt (S) yttrar sig att det blir en bra effektiviseringsgrad.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
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Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla ett digitalt
signeringssystem och införandet finanserias inom kommunstyrelsens
budgetram 2018.

-

Ökade driftkostnaden från och med år 2019 på cirka 75 tkr tas med i
budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019.
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Datum

2018-01-11
Kommunförvaltningen
Ann-Louise Eriksson, 64204
ann-louise.eriksson@hellefors.se

Konsekvensbeskrivning
Processbeskrivning nuläge








Utifrån patientens behov och bedömning skrivs en ordination (vårdplan) av
legitimerad personal.
Utifrån ordinationen görs en beställning i verksamhetssystemet (Viva) till berörd
personalgrupp (vårdlag eller hemtjänstgrupp).
Signeringslistor upprättas i ett Worddokument och papperskopia lämnas ut till
omvårdnadspersonalen, dessa förnyas och skrivs ut minst en gång per månad.
Muntlig och skriftlig instruktion ges till berörd personal – kan behöva göras vid
flera tillfällen.
Signeringslistan lämnas in månadsvis för granskning och uppföljning.
Alla eventuella avvikelser (fattas signatur) dokumenteras i journalen.

Riskbedömning nuläge

 Signeringslistor inlämnas i slutet av månaden. Legitimerad personal går då
igenom samtliga listor, ska följa upp där signaturer fattas eller annan oklarhet
upptäcks. Detta innebär att granskningen kan ske så långt som 6 veckor efter
signering. Fattas det en signatur kan det vara svårt att ta reda på varför.
 Signeringslistorna kan vara otydliga – otydliga instruktioner där insatser har
ändrats och strukits på listorna, många olika insatser vilket gör det svår att läsa.
 Personal utan delegering kan utföra delegerade insatser.
 Brist i dokumentation. När det saknas signatur är det oklart varför, beror det på
uteblivna insatser på grund av personalbrist, glömska eller vårdtagaren kanske
inte vill.
 Signaturer svårlästa, går inte att identifiera.
 Under perioden kan ordinationen förändras vilket ger merarbete genom att
signeringslistan samt instruktionen måste ändras. Den gamla listan ska då tas
med till legitimerad personal och en ny ska lämnas hos omsorgstagaren.

Riskbedömning nuläge

Hanteringen av signeringslistor är ett riskmoment som behöver kvalitetssäkras.
Tidskrävande och ineffektiv process med papperssigneringslistor. Dessutom finns
det en mängd risker i processen kring signeringslistorna som kan äventyra
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patientsäkerheten. Omvårdnadspersonalen har inte tillgång till någon form av
påminnelsesystem för att förhindra att insatser glöms bort, vilket resulterat i
många missade signeringar.

Digital utveckling

Teknikutvecklingen pågår och nya tjänster för att kvalitetssäkra och effektivisera
verksamheten dyker ständigt upp.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Styrkor
Alltid tillgängligt.
Säker inloggning med SITHS-kort
Stora möjligheter inom programmet;
Full kontroll på läkemedelsgivningar,
när, var, hur.
Larmfunktion för att motverka
uteblivna hälso- och sjukvårds
insatser. Information om kunden.
Enkelt att följa upp och få statistik.
Styrkor
Ökad patientsäkerhet och
kvalitetssäkring kring delegerade
och ordinerade hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Inga glömda medicingivningar
Inga glömda rehab insatser
Minska avvikelser.
Stöd till omvårdnadspersonal genom
lättläst och tydlig
instruktion/ordination.
Effektiv arbetsmetod för legitimerad
personal att hantera och följa upp
delegerade och ordinerade insatser.
Mer tid för leg. personal att arbeta
förebyggande.

Involverade personalkategorier








Arbetsterapeuter
Sjuksköterskor
Fysioterapeuter/sjukgymnaster
Omvårdnadspersonal
Enhetschefer
Medicinsk ansvarig

Risker
• Verksamheterna behöver
införskaffa fler plattor
• Krävs mobil uppkoppling (klarar
dock uppehåll i uppkopplingen –
information lagras ändå)

Risker
Okunskap inom teknik hos
omvårdnadspersonal.
• Har inte tillgång till plattor inom
alla delar av omsorgen
• Ytterligare ett nytt system att
använda vilket kan skapa stress hos
personalen.
•
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Tidsbesparing

Legitimerad personal kan göra ändringar direkt i systemet, hen behöver inte
be om att byta ut signeringslistor. Hela processen förenklas.
Omvårdnadspersonalen kan få en snabb och bra överblick vad som ska göras
samt vad är gjort. Vid osäkerhet om t.ex. läkemedel har givits till
omsorgstagare ute i hemvården kan omvårdnadspersonalen snabbt se om
signering är gjord.
Informationssäkerhet

Riktlinjer som finns antagna i kommunen avseende informationssäkerhet
kommer att följas i samband med upphandling och införande av systemet.
Samtal med It chef kopplat till den nya dataskyddsförordningen har tagits med
ansvariga för dessa frågor som kommer att vara med i kravspecifikationen vid
upphandling.

Övergripande mål med införandet av digitala signeringslistor









En ökad patientsäkerhet genom att ordinerade hälso- och
sjukvårdsinsatser utförs i rätt tid av rätt person och med rätt kompetens.
Säkerställa utförande av samtliga ordinerade hälso- och
sjukvårdsåtgärder
Mindre risk för vårdskador tack vare att ordinerande hälso- och
sjukvårdsinsatser har utförts på ett korrekt sätt
Enkelt och tydligt stöd för omvårdnadspersonal, vid utförande och
signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Automatisk inhämtning från e-hälsomyndigheten
Bättre förutsättningar för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnast/fysioterapeut att planera, genomföra samt följa upp
ordinerade och delegerade insatser.
Inhämta statistik på ett enkelt och ändamålsenligt sätt

Ingrid Holmgren
Socialchef

Ann-Louise Eriksson
Medicinskt ansvarig
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Kommunstyrelsen

Utredning för att effektivisera processen inom
försörjningsstöd genom ökad digitalisering,
dnr KS 18/00051
Beslutsunderlag
Kundcase: Trelleborgs kommun, digitalisering, ekonomiskt bistånd
Ärendet
I november 2017 var en delegation från Norra länsdelen, bestående av
politiker, chefer, utvecklingsstrateg samt handläggare till Trelleborg för att se
och höra hur de arbetar med försörjningsstödsprocessen. Trelleborgs kommun
har prisats för sitt arbete med att digitalisera och effektivisera
försörjningsstödsprocessen, till gagn för de enskilda som har behov av stöd
och för de anställdas arbetsmiljö. Trelleborgs kommun har gått från ett socialt
perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv vad gäller försörjningsstöd.
Försörjningsstödsprocessen
Den enskilde som söker försörjningsstöd anger samtliga uppgifter om sig själv
och sin situation i en digital ansökan. I stället för att handläggare bedömer och
beslutar om ansökan ska beviljas eller inte, är det ett förinställt program som
tar hand om hela processen. Roboten granskar uppgifterna, stämmer av om
kriterierna är uppfyllda för ansökan om försörjningsstöd samt ger beslut i
ärendet. Senast dagen efter att ansökan skrivits, lämnas ett beslut till den
sökande.
Erfarenheterna från Trelleborgs kommun är positiva både ur den enskilde som
är i behov av stöd samt ur personalens arbetsmiljöperspektiv. Alla fyra
kommunerna i Norra Örebro län är intresserade att djupare undersöka om
Trelleborgs beskrivna positiva erfarenheter också kan översättas till våra
kommuner. Därför föreslås att en fördjupad utredning ska göras som tar hänsyn
till den enskildes behov av stöd, personalens arbetsmiljö, teknik och ekonomi.
Fokus i uppdraget ska utgå ifrån att effektivisera försörjningsstödsprocessen
för att fler människor ska bli självförsörjande. Från ett socialt perspektiv till ett
arbetsmarknadsperspektiv.
Socialt perspektiv

Arbetsmarknadsperspektiv
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Fokus på biståndsrätt
Fördjupad individkartläggning
Omhändertagande
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Långa processer
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Fokus på självförsörjning
Arbetsplats först
Eget ansvar – matchning
Utmanande
Snabba insatser
Bred allmän kompetens

Digitaliseringen ligger i linje med kommunens planer till ett strategiskt
förhållningssätt gällande digital teknik.

Vuxna med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel %
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Hällefors har mindre antal vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd än både Trelleborg och
landet som övrigt, detta tyder på en snabbare gång tillbaka till självförsörjning

Ekonomi

Vinsterna med robotassisterad process och nytt arbetssättet har enligt
Trelleborgs kommun varit:
- rättsäker process, robot följer riktlinjer och regler objektivt
- frigör tid för handläggarnas, tiden kan användas till att hjälpa den
sökande att bli självförsörjande
- andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat
- kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd har minskat
kr/invånare

Högre kostnader i ekonomiskt bistånd/invånare r i Hällefors än i Trelleborg och övriga
landet, biståndshandläggning utifrån ett arbetsmarknadsperspektivkan minska kostnaderna

Kommunerna i Norra länsdelen har samma verksamhetssystem (Viva) och
delar server för denna, servern står i Nora. Detta medför minskade
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kostnader för programmering av robot samtidigt som roboten kan arbeta åt
samtliga kommuner i Norr.
Folkhälsa

Att kunna påverka sin livssituation är en viktig skyddsfaktor som ger
förutsättningar för hälsa.
Miljö

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

Enkel och snabb hantering av försörjningsstöd utifrån ett
arbetsmarknadsperspektiv, ger större förutsättningar för självförsörjning.
Samverkan

Information och samverkan har skett i centrala samverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till digitaliseringen och
införande av ”robot” i försörjningsstödsprocessen samt handlägga
ärende utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren och områdeschef Daniel Åhnberg.
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga hur de som inte har datakunskaper ska göra
vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg.
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig att dataplatser för besökare vore
väl bra antingen vid receptionen/IFO eller biblioteket. Bör vara en avskild plats.
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om vilka personer ska vara behjälpliga med
den pedagogiska biten om det behövs, vilket besvaras av områdeschef Daniel
Åhnberg.

Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om någon i sitt hem kan vara behjälplig
med att fylla i uppgifter på datorn vilket besvaras av socialchef Ingrid
Holmgren.
Kent Grängstedt (S) yttrar sig att det känns bra, ett jättebra instrument.
Vivianne Pettersson (M) instämmer med Kent Grängstedt (S) yttrande.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
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Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
-

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till digitaliseringen och
införande av ”robot” i försörjningsstödsprocessen samt handlägga
ärende utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

Sida
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Datum

2018-02-14
Kommunförvaltningen

Ansökan föreningsbidrag Reumatikerföreningen 2018,
dnr KS 18/00039
Beslutsunderlag
- Ansökan om föreningsbidrag 2018, Reumatikerförening
Hällefors-Grythyttan
- Verksamhetsplan för 2018
Ärendet
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 000 kr för hela år
2018. Förvaltningen har under år 2017 tillsammans med reumatikerföreningen
undersökt om det finns möjligheter för reumatikerföreningen att få tag på
någon annan lokal som är anpassad efter föreningens behov/önskemål, men
detta har inte varit genomförbart.
Bakgrund
Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
föreningsbidrag. Kommunförvaltningen har den 15 dec 2015 beslutat om att
de nya riktlinjerna för föreningsbidrag skulle förskjuts till den 1 januari 2017.
Förslaget i riktlinjerna var att föreningsbidrag skulle utbetalas årligen på
beslut av kommunstyrelsen, på två poster; bidrag till offentligt arrangemang
och aktivitetsbidrag. Att söka bidrag för hyra skulle inte vara möjligt. Under
2016 har förvaltningen dessutom lämnat uppdrag åt KPMG att ta fram
riktlinjer för föreningsbidrag, som beskriver hur bidragen för evenemang och
aktiviteter skall handläggas och beslutas. Dessa riktlinjer är i dags dato ännu
inte antagna.
Under 2016/2017 har omsorgen informerat om förändringarna och
konsekvenser kring detta på samtliga mötet i KHR/KPR. Detta för att
föreningarna skulle ha möjlighet att säga upp hyresavtal. Föreningarna har
lämnat sina ansökningar om föreningsbidrag för hyra som har utbetalats
halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte kunnat erbjuda andra
lokaler. Inga kommunala lokaler har kunnat erbjudas till
reumatikerföreningen, dock har föreningen förhandlat en billigare hyra för
föreningslokal med Hällefors bostadsbolag AB.
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Ekonomi
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 000 kr för hela
år 2018.
Folkhälsa
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Samverkan
Information kommer att ske på central samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot
uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att
ingen annan lokal kan erbjudas.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
-

Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot
uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att
ingen annan lokal kan erbjudas.

TJÄNSTESKRIVELSE
Informationsärende
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Datum

2018-02-05
Kommunförvaltningen

Kommunstyrelsen

Slutrapport Kompetens och kunskapsanalys
Informationsunderlag
Projektet initierades på grund av planer inom OVAKO att lägga ner
valsverket och att därmed skulle 150 personer sägas. Ett omfattande arbete
inleddes såväl lokalt som regionalt, och i de olika organ som aktiveras i
situationer som denna. Inom OVAKO inleddes också en process för att finna
alternativ till nedläggning av valsverket. I maj 2016 kom beskedet från
OVAKO att alternativet med nedläggning av valsverket inte längre var
aktuellt. I samband med det beskedet var också uppdraget från företaget till
kommunen ”vi behöver kommunens stöd för att klara den framtida
arbetskrafts- och kompetensförsörjning”. Det är också signaler som andra
delar av näringslivet skickat till projektet. Av dessa skäl beslutades i
kommunledningen och regionledningen att projektets inriktning
fortsättningsvis skulle ha större fokus på arbetskrafts- och
kompetensförsörjning, såväl i privata näringslivet som i kommunens egen
verksamhet.
I slutrapporten redovisas projektarbetet sedan starten 2016-03-31. Vidare
redovisas de aktiviteter och initiativ som tagits under projektets gång, och
som finns mer detaljerat beskrivna i delrapporterna. Såväl i delrapporterna
som i slutrapporten redovisas de slutsatser och bedömningar som gjorts under
projekttiden. I slutrapporten redovisas också sju olika sakområden med
aktiviteter och effektmål, som projektet bedömt som mest viktiga för en
positiv utveckling i Hällefors kommun. Dessa är: nyproduktion av bostäder,
ökad måluppfyllelse i skolan och fler Hälleforsungdomar som får sin
gymnasieutbildning på Pihlskolan och Rinman Education, ökad
arbetspendling både ut och in, ökad validering, fler utrikesfödda på
arbetsmarknaden och i civilsamhället, en större andel företagare i
populationen, en mer positiv bild av Hällefors kommun såväl internt som
extern.
Projektet har letts av en styrgrupp bestående av Christina Johansson, vice
ordförande i kommunstyrelsen, Tommy Henningsson, kommunchef, Maria
Svensson Hallberg, utvecklingsledare Region Örebro län och Hans Karlsson,
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projektledare för projektet. Projektet har finansierats gemensamt av Hällefors
kommun och Region Örebro län.
Ärendet
Projektets slutrapport överlämnas till Kommunchef Tommy Henningsson.
Projektledare Hans Karlsson och Analytiker Mats Larsson föredrar en
sammanfattning av projektarbetet, slutrapporten och kommunanalysen för
Kommunstyrelsen. Den fortsatta beredningen av projektets operativa förslag
är kommunchefen och kommunförvaltningen uppgift.
Ekonomi

Genomförs projektets förslag är bedömningen att det har en positiv inverkan
på kommunens ekonomi genom att arbetskraften i kommunen ökar i
omfattning.
Folkhälsa

Ett av projektets huvudsyfte är att minska utanförskapet vilkets är positivt för
folkhälsan.

Miljö

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

Information och samverkan kommer att ske.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Hans Karlsson
Projektledare
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Datum

Referens

2018-02-13

Hans Karlsson

Kommunförvaltningen
Hans Karlsson
hans.karlsson@hellefors.se

Slutrapport
Kompetens och kunskapsanalys
Kommunchefen
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Sammanfattning av inledning och förslag under
projekttiden
Den 30 mars 2016 anställde kommunchefen en projektledare för
ett projekt som senare kom att kallas Kompetens och
kunskapsanalys. Den direkta anledningen till projekt var
förhandsinformation om eventuell nedläggning av valsverket vid
OVAKO i Hällefors. En nedläggning som i det omedelbara
perspektivet skulle betyda 150 förlorade jobb, men som på sikt
kunde riskera OVAKOs hela verksamhet i Hällefors, dvs mer än
500 jobb. Alla de åtgärder som samhället aktiverar vid en sådan
tidig varning, sjösattes. Kommunen, facken, arbetsförmedlingen,
Region Örebro län och Länsstyrelsen engagerades. Exempelvis så
bildades ett omställningsråd med representanter för aktörerna.
Hällefors kommun är en av de kommuner som varit utsatta mer än
de flesta för en långtgående strukturomvandling inom tung
industri. En förändring som inneburit befolkningsminskning över
lång tid och därmed en demografisk obalans.
I maj 2016 beslutade OVAKO att fortsätta driften vid valsverket,
men att i gengälld göra andra effektiviseringar, dock inte alls av
den storleksordningen. Samtidigt signalerade företaget att
arbetskrafts och kompetensförsörjningen var den stora
utmaningen. Projektet ändrade därmed fokus till dessa utmaningar.
Projektet finansierades gemensamt av Hällefors kommun och
Region Örebro län.
Under projektarbetet har initiativ tagits till följande aktiviteter:
< Utvecklingsråd för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
< KOMTEK. Kommunal teknikskola i syfte att öka intresset för
teknikyrken bland barn och unga.
< Loka-projektet. Åttondeklassarna erbjuds att under en dag
besöka Loka Brunn, få information om verksamheten och pröva på
att lag mat.
< Jernkontoret. Samarbete med Pihlskolan i syfte öka intresset hos
gymnasieeleverna för eftergymnasial teknikutbildning.
< Mine. Kommunen blir medlem i föreningen Mine. Föreningen
syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikes
födda genom att utbilda mentorer.
< Underlätta att pendla till och från Hällefors kommun.
Opinionsbildning hos Länstrafiken och Trafikverket.
< All in. Socialfondsprojekt tillsammans med åtta kommuner i
Örebro län för att minska utanförskapet och långtidsarbetslösheten.
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< Körkortsutbildning i gymnasieskolan. Hällefors kommun stödjer
körkortsutbildning genom att erbjuda körkortsteori och fem
körlektioner i anslutning till skoldagen vid Pihlskolan.
< IT-guide. Äldre behöver emellanåt stöd och utbildning för den
digitala världen. Det stödet kan ungdomar erbjuda genom
bildningsförbunden.
< Gymnasiesamverkan. Utveckla gymnasiesamverkan med
gymnasieskolorna i Karlskoga och Filipstad, för att fler ungdomar
ska kunna bo hemma under sina gymnasiestudier.
< Kulturskolan. Utveckla samverkan mellan kulturskolorna i
regionen. Detta för att bredda utbudet och göra verksamheten mer
kostnadseffektiv.
< Vision för skolan. Skolan är en av de viktigaste parametrarna för
en orts attraktivitet. En gemensam vision för skolorna i Hällefors
kommun kommer att tas fram i samarbete med alla partier, skolans
profession och representanter för näringslivet.

Sammanfattning av föreslagna effektmål
Bostäder:
År 2020 står sex nyproducerade hyresrätter inflyttningsklara.
Samma år inleds upprustning och modernisering av tio lägenheter i
allmännyttan.
Skola och utbildning:
År 2021 har xx% av niorna uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
xx% är behöriga till gymnasiets nationella program och det
genomsnittsliga meritvärdet är xxx,x
2020 väljer xx% av niorna sin gymnasieutbildning på
Pihlskolan/Rinman Education
År 2021 är andelen elever med gymnasieexamen xx, andelen med
grundläggande högskolebehörighet xx% och den genomsnittsliga
betygspoängen xx,x
( de exakta målen beträffande skola och utbildning formuleras i
den gemensamma visionen)
Pendling:
År 2025 har in- och utpendling för arbete till och från Hällefors
ökat med 10% ( cirka 50 personer).
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Validering:
År 2020 har fler utrikesfödda en godkänd utbildning som
underlättar jobbsökande.
Integration:
År 2020 är en större andelen av de utrikesfödda på
arbetsmarknaden och ingår i det civila samhället t ex inom
föreningslivet.
Kommunikation ( information):
År 2020 är fler nöjda med hur kommunen utvecklas.
Nyföretagande:
År 2022 har andelen företagare av de förvärvsarbetande i Hällefors
kommun ökat till 13%

Projektet Kompetens och kunskapsanalys.
Slutrapport
1:1 Inledning
Hösten 2015 informerade OVAKO kommunledningen i Hällefors
om de effektiviseringsåtgärder som man tvungna vidta för att
verksamheten skulle leva vidare. En av de åtgärder som då
övervägdes var att lägga ner valsverket i Hällefors. Men andra
alternativ skulle också prövas.
Samhällets alla tänkbara verktyg vid en sådan situation
aktiverades. Facken, kommunen, arbetsförmedlingen, Region
Örebro län och Länsstyrelsen. Bland annat så bildades ett
omställningsråd med uppgift att möta de behov som uppstår vid en
sådan dramatisk neddragning. I omställningsrådet ingick företaget,
facken, kommunen, arbetsförmedlingen och Regionen. De företag
som parterna har bildat för omställning engagerades också. En
annan åtgärd var att i projektform arbeta med att stärka
grundstrukturerna i kommunen, det vill säga utbildningsväsendet,
kompetensförsörjningen, pendlingsmöjligheter och företagandet.
Hällefors kommun ansökte om projektmedel hos Region Örebro
län. Regionstyrelsen beslutade om att anslå 600 000kr under två år,

6(33)

under förutsättning att kommunen anslog samma belopp. Ett beslut
som kommunstyrelsen tog senare under våren 2016.
Den 30 mars 2016 anställdes en projektledare till projektet som
senare kom att kallas Kompetens och kunskapsanalys.
Projektledaren anställdes av kommunchefen och
direktrapporterade till kommunchefen. Syftet var att genomföra ett
tvåårigt projekt med uppdraget att undersöka förutsättningarna för
att bättre koordinera befintliga utbildningsverksamheter i Hällefors
kommun, angränsande kommuner och regioner. Vidare skulle
projektet analysera kompetensbehoven i arbetslivet i Hällefors
kommun i vid mening, och bedöma hur utbildningsbehoven bäst
kan tillgodoses.
I projektet har också ingått att i särskild ordning se hur nyanländas
resurser kan tas tillvara. Till projektet kopplades också en
kommunanalys med syfte att klarlägga statusen för kommunen och
dess innevånare utifrån att antal parametrar som är betydelsefulla
för utvecklingen i kommunen i vid mening.
Bakgrunden till projektet var de dramatiska signalerna från
OVAKO men även den sedan lång tid tillbaka pågående
strukturomvandlingen inom järn- och stålhanteringen. En
omstrukturering som lett till en kraftig urbanisering som inneburit
befolkningsminskning sett över tid. En utveckling som Hällefors
kommun delar med många andra bergslagskommuner och
kommuner i Norrlands inland.
Befolkningsminskningen har även inneburit att demografin
förändrats och en ökad obalans mellan olika åldersgrupper blivit
påtaglig. Det vill säga att gruppen äldre än 65 år är kraftigt
överrepresenterad samtidigt som gruppen yngre än 40 år är
underrepresenterad. Det är allvarligt för kommunens möjligheter
att utvecklas, behålla företagen och klara den kommunala servicen
som skola, vård och omsorg. Den växande demografiska
obalansen behöver mötas med åtgärder som vänder utvecklingen.
Det kan ske bland annat genom ökad inflyttning, men också
genom att fler utrikesfödda stannar i kommunen, utbildar sig och
blir en del av arbetskraften lokalt.
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1:2 Projektplaneringen har definierat följande
målformuleringar:
Att ta fram en rapport som beskriver arbetslivet i Hällefors och
dess behov av utbildning och kompetens på kort och medellång
sikt
Att integrationsperspektivet särskilt beaktas och behovet av
validering belyses
Att utifrån rapporten göra en analys för att ta fram en
handlingsplan där individens möjligheter att finna rätt utbildning
som leder till jobb och egen försörjning förbättras.
I uppdraget har ingått att fortlöpande föreslå aktiviteter och
åtgärder som bidrar till projektets måluppfyllelse.

1:3 Metodval
Intervjua berörda intressenter och aktörer. Samtala med personer
som har särskild kännedom om förhållanden och förutsättningar.
Anordna workshops med intressenterna. Ta del av rapporter och
statistik, såväl fakta som åsikter. Bedöma det insamlade materialet
utifrån utmaningar och möjligheter. Lägga förslag och planera
åtgärder fortlöpande. Utvärdera och följa upp. Fortlöpande
rapportera till kommunledning, regionledning och gruppen
kommunchefer och regionchef. Till projektet utses en styrgrupp
bestående av företrädare för projektfinansiärerna med uppdrag att
bistå projektledaren beträffande prioriteringar,
Vidare utses en referensgrupp med uppgift att bistå med idéer
såväl som sakkunskap inom projektets hela perspektiv.
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2:1Initiativ och aktiviteter under projektets gång
2:2 Utvecklingsråd
På projektets initiativ bildads ett utvecklingsråd för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, inklusive Folkhögskolan i Hällefors kommun. Det har
tidigare funnits ett utvecklingsråd för Pihlskolan. Utvecklingsrådet har
sammanträtt fyra gånger. Bland annat har marknadsföring, programutbud,
idrottsprofiler, och en gemensam vision för skolan i kommunen initierats. Idén
med en visionen har förankrats i den politiska ledning. Arbetet inleddes hösten
2017 och beräknas avslutas våren 2018. En processledare har upphandlats som
lett processen

2:3 Vård och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland
förkortas) är ett samarbete mellan gymnasieskolans Vård och
omsorgsprogram, arbetsgivaren i branschen och berörda
fackförbund. Det här samarbetet sker under ”paraplyet” Vårdoch omsorgscollege där frågor som exempelvis APL-platser,
handledare, arbetsmiljö, karriärvägar, utveckling, kompetens och
jämställdhet diskuteras. Vård- och omsorgscollege ger den
kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hällefors kommun
som arbetsgivare är nu ansluten.
Örebro län var tidigt ute när det gäller certifiering till Vård och
omsorgscollege. Verksamheten i länet inleddes med skolorna i
Örebro och sedan har de gymnasieskolor som erbjuder vård och
omsorgsprogrammet i länet certifierats allt eftersom. Samtliga
kommuner och regionen är anslutna som arbetsgivare.
Vuxenutbildningen i Hällefors är inte certifierad.
.

2:4 Komtek
Kommunal teknikskola. Modellen utvecklades i Örebro under tidigt 2000-talet.
Den syftar till att barns intresse för teknisk utbildning och yrken väcks tidigt
genom att man prövar på teknik och materail under trevlig och spännande

9(33)

former. Komtek-konceptetet har sett över tid fått en allt större spridning i länet
och landet. För Hällefors kommun är det viktigt att öka intresset för teknikyrken för att kunna klara arbetskrafts- och kompetensförsörjning till branschföretagen i kommunen. Komtek startade våren 2018 i Hällefors. Starten sker
genom samarbete med Komtek i Örebro och Nora.

Foto: Birgitta Skoglund, NA

2:5 Lokaprojektet
Projektet syftar till att barn och ungdomar ska få kunskap och intresse för
besöksnäringen, på samma sätt som Komtek syftar till att öka teknikintresset.
Lokaprojektet genomfördes i mars 2017 när samtliga åttor i Hällefors kommun
erbjöds att under en dag besöka Lokabrunn, för guidning och måltidskunskap.
Det senare handlade om att under professionell ledning få pröva på att tillaga
en trerätters måltid, servera den och äta den. Syftet med projektet är framför
allt att öka intresset för Pihlskolans Restaurang- och livsmedelsprogram och
besöksnäringen i regionen. En första utvärdering har skett och visat mycket
positiva resultat. Ett flertal av ungdomarna kan tänka sig att jobba i branschen.
Det är särskilt positivt med tanke på den negativa rikstrend som nu råder för
sökanden till Restaurang och livsmedelsprogrammet. Avsikten är projektet
permanentas.
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Åttorna i full aktion i köket på Loka Brunn. Foto Birgitta Skoglund, NA

2:6 Jernkontoret
Jernkontoret är en branschorganisation för Järn- och stålföretagen i landet. De
jobbar med information och utvecklingsarbete för branschen och för att
kunskap om branschen ska spridas utanför de egna leden. För att klara
kompetensförsörjning inom stål- och verkstadsindustrin är bedömningen att
fler Hälleforsungdomar behöver söka sig till akademisk utbildning för
förekommande arbetsuppgifter inom branschen. Ett möte ägde rum den 14
november 2016 när representant för Jernkontoret träffade lärare och ledning
för Pihlskolan för att diskutera ett sammarbete.

2:7 Mine
Mine är en förening och ett koncept som varit i bruk i Sydsverige i mer än tio år.
Konceptet handlar om utbilda mentorer som kan stödja utrikesfödda och deras
inträde i arbetslivet. Med tanke på den stora efterfrågan av arbetskraft både
hos företagen och i kommunen, och en mycket hög arbetslöshet för
utrikesfödda, behöver aktiviteter ske som bygger broar mellan utanförskap och
arbetslivet. Under hösten och vintern etablerades kontakt mellan föreningen
Mine och verksamheter såväl i näringslivet som i kommunen i Hällefors.
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Mentorer kommer att utbildas för att stödja nyanländas väg in i arbetsplatser.
Hösten 2017 är verksamheten i fullgång, andelen företag som ansluter sig till
föreningen ökar och mentorer utbildas.

2:8 Förbättra pendlingsmöjligheterna till och
från Hällefors kommun (Foto Hans Karlsson, text publicerad
på NA debatt).

Projektet Kompetens och kunskapsanalys har i sitt arbete
synliggjort ett antal viktiga frågeställningar för att öka Hällefors
attraktionskraft och att få fler som väljer att bosätta sig och/eller
pendla till/från Hällefors.
Hällefors kommun har stora möjligheter men också en del
utmaningar. Kommunen erbjuder rika naturupplevelser, ett varierat
föreningsliv och ett näringsliv med många branscher och företag i
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varierande storlek. I den kommunala organisationen arbetar
ungefär 600 personer, framför allt inom skola och omsorg. En av
de stora utmaningarna i Hällefors är arbetskraftsförsörjning och
kompetensförsörjning. Idag finns svårigheter inom många
branscher och verksamheter när det handlar om att rekrytera
personal. En viktig del i arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
är pendlingsmöjligheterna. Dessa har blivit bättre under senare år,
men fortfarande finns mycket mer att önska. De trafikslag som
egentligen finns att tillgå är bil och buss. Persontrafiken på
järnvägen är för lågt prioriterad för att den ska vara ett reellt
alternativ. För bilpendlingen behövs bättre vägar, framför allt mot
Kopparberg och Nora. En del är på gång, som ny sträckning vid
Hjulsjö. Men mer behövs.
När det gäller busspendling har framför allt turtäten blivit bättre i
flera riktningar under senare år, men är fortfarande otillräcklig. De
två viktigaste åtgärderna för kompetens- och
arbetskraftsförsörjning är att förbättra möjligheterna till
busspendling till Örebro, men även att på nytt starta busstrafiken
till Kopparberg. Busspendlingen med Örebro har utvecklats
framför allt med expressbussarna. Idag är restiden från
Resecentrum i Örebro till Resecentrum i Hällefors 65 minuter med
expressbussarna. Det är ingen optimal tid men överkomligt.
De stora bristerna med busspendling till och från Örebro är
komforten och arbetsmöjligheterna. När man pendlar drygt två
timmar om dagen är det rimligt att man kan arbeta under resan.
Bussarna som används har inte den komfort som gör det möjligt att
arbeta ur fler aspekter.
Därför bör bussar som är avsedda för längre pendlingsresor, ge
reella arbetsmöjligheter och en datauppkoppling som fungerar hela
vägen
Hans Karlsson
Projektledare
Kunskap och kompetens
Hällefors kommun

2:9 All in – projekt inom ramen för Europeiska socialfonden
Projektet syftar till att minska utanförskapet för långtidsarbetslösa, gäller såväl
inrikes- som utrikesfödda. Det är arbetslinjen som gäller i projektet, dvs till
arbete eller utbildning är prioritet ett! En arbetsgrupp med företrädare för nio
kommuner i länet lämnade in en ansökan till Europeiska Socialfonden, ESF den
9 februari 2017. Den 1 juni kom beskedet från Partnerskapet för Östra
Mellansverige att projektet prioriterats.
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En första Kick Off genomfördes den 7 juni i Grythyttan, när representanter för
intresserade kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen, ESF-rådet,
Örebro Universitet, Alfred Nobel Sience Park, ABF och media. Den 7 september
samlades styrgruppen för en första planering. Även de kommuner som inte är
formella partners erbjöds att samverka med projektet
Det är i förlängningen angeläget att hela länet samverkar i dessa mycket viktiga
utmaningar. Vid arrangemanget i Grythyttan den 7 juni medverkade även
Förvaltningschef Cecilia Lejon och Arbetsmarknadschef Ola Johansson, båda
från Trelleborgs kommun och drivande i Trelleborgsmodellen.
Trelleborgsmodellen handlar om att alla aktiviteter för personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden har fokus på arbete och på reguljär arbetsmarknad.
Örebro Universitet har anmält intresse av att följa projektet i utbildningssyfte
inom programmet Offentlig Förvaltning och Styrning.
Alfred Nobel Science Park har anmält intresse av att till projektet knyta
produktutveckling av mat och bröd för lokalsamhället, och starta eget för
nyanlända inom livsmedelssektorn. Där kan även prövas möjligheten till socialt
företagande.

I det länsomspännande integrationsprojektet "All in" hoppas styrgruppen i
Hällefors kommun att hitta nycklarna till att få nyanlända, framför allt
kvinnor, in på arbetsmarknaden och en självklar del av samhället.
Styrgruppen består av projektets upphovsman Hans Karlsson, ks-politikern
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Christina Johansson (M) och kommunchefen i Hällefors, Tommy
Henningsson. Foto: Birgitta Skoglund, NA

2:10 Körkort för gymnasieelever
Flera kommuner i Sverige, företrädesvis mindre kommuner som ligger långt
ifrån stora befolkningscentra, ser med oro på att det blir allt svårare för
ungdomarna att ta körkort. Ett av skälen är privatekonomiska, men också att
tillgängligheten till utbildning är svårare på mindre orter. En modell för hur
Hällefors kommun ska stödja hälleforsungdomarnas möjligheter till körkort har
lämnas av projektet till kommunchefen. Det går i korthet ut på att kommunen
erbjuder körkortsteori och fem körlektioner kostnadsfritt i anslutning till
gymnasieutbildningen på Pihlskolan.

2:11 IT-guide
På många orter i Sverige har en verksamhet som kallas IT-guide etablerats.
Verksamheter syftar till att nyanlända, oftast elever på gymnasieskolan
introduktionsprogram, erbjuder hjälp till seniorer som har utmaningar med den
digitala världen. I Hällefors har en sådan verksamhet förekommit tidigare. Ett
möte har ägt rum med Susanne Grundström som ordförande i
demokratiberedningen, och Benny Karlsson på arbetsmarknadsenheten, var för
sig. Efter dessa möten togs kontakt med ABF som har erbjudit sig att starta en
verksamhet i kommunen med syfte enligt ovan.

2:12 Gymnasiesamverkan
Överläggningar har skett med Spångberggymnasiet i Filipstad som uttryckt
intresse för ett samverkansavtal. Ett sådant avtal innebär att Hälleforsungdomarna söker på lika villkor som ungdomarna från Filipstads kommun.
Kommunerna i Örebro län har ett länsövergripande samverkansavtal, vilket
innebär att ungdomarna från Hällefors kan söka till vilken skola och vilket
program i hela länet på samma villkor. Skälen till samverkan med Filipstad är att
mycket talar för att ungdomar som väljer gymnasieutbildning relativt nära
bostadsorten, i större grad stannar i kommunen efter genomgången utbildning,
än om man väljer en gymnasieskola långt ifrån bostadsorten.

2:13 Bergslagens kulturskola
Hällefors kommun har en välrenommerad kulturskola som under en följd av år
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har fått utmärkelser för detta i konkurrens med hela Sveriges kulturskolor.
Kulturskolan är ett viktigt varumärke för Hällefors. Men en kulturskola är en
kostsam verksamhet, särskilt för en liten kommun. Genom en ökad samverkan i
Bergslagen eller hela Örebro län, kan verksamheterna bli mer kostnadseffektiva.
Det kan bland annat handla om samverkan kring investeringar. Men också
samverkan kring utbudet. En kulturskola i en lite kommun kan ha svårt att
erbjuda hela bredden i ett utbud. Exempelvis barn och ungdomar som vill spela
i en orkester. Där kan en ökad samverkan i Bergslagen skapa förutsättningar för
ett bredare utbud.

2:14 En gemensam skolvision

Parlamentarisk samsyn om skolan. Skolan är en av de viktigaste faktorerna för
att en ort ska vara attraktiv som bostadsort eller etableringsort. Därför har
projektet föreslaget att ta fram en gemensam vision och samsyn om skolan.

En samsyn när det gäller skolorna, såväl grundskolan som
gymnasiet, ska tas fram. Hösten 2017 inleds arbetet med en
gemensam vision. En grupp med företrädare för samtliga politiska
partier i kommunfullmäktige har etablerats. Processen leds av
Richard Kennett, Brigth Blue Örebro. Även näringslivet kommer
att involveras. Till våren 2018 inbjuds företrädare för elever, lärare
och skolledare till processen
Bild och text: Birgitta Skoglund, NA
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Samsyn för skolverksamheten i Hällefors över längre tid än en
mandatperiod. Det är målet inom kommunstyrelsen som i höst
tillsätter en parlamentarisk grupp där alla partier ingår för att
inleda en diskussion.
– Vi vill stärka skolan totalt sett och skapa trygghet, säger ksordförande Annalena Jernberg (S)
Jernberg förklarar att målet är att stärka skolan i sin helhet.
– Förutsättningarna ska inte ändras beroende på vilken styrning det
är i kommunen. Det är viktigt att vi från politiken har en
gemensam syn, så det inte blir ryckigt i verksamheten. Långsiktiga
mål måste vara formulerade oavsett vad som händer i politiken,
säger Jernberg och fortsätter:
– Vi har diskuterat möjligheterna att nå högre måluppfyllelse med
Skolverket. Det här kan vara en väg.
Jernberg poängterar även vikten av att formulera en vilja kring
gymnasieskolan.
– Att vi värnar om den, ser gymnasiet som en viktig verksamhet,
att den ska finnas kvar. Vi ska hitta vägarna inom politiken, säger
Jernberg.
(Klippt ur NA)

Att öka tryggheten och skapa stabilitet i skolverksamheten över tid
är en viktig pusselbit för att öka måluppfyllelsen bland eleverna
tror ks-ordförande Annalena Jernberg (S) till höger, här med vice
ordförande Christina Johansson (M).
Bild och text: Birgitta Skoglund
– Vi ska formulera vad vi vill med skolan som helhet, vilka mål
som ska sättas upp. Det är inget som ändras över en dag. Det är
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ambitionsnivåerna vi ska fastställa, vad vi vill politiskt, säger
Christina Johansson (M).
Vänsterpartiet välkomnar initiativet.
– Vi har under en längre tid ansett det bör finnas ett helhetsgrepp
över skolan. Här är det viktigt att vi har en bred politisk samsyn.
Att tillsätta en parlamentarisk grupp för detta är en bra idé, säger
Johan Stolpen (V).
Bild och text: Birgitta Skoglund, NA

Resultat Grundskolan
Betygsresultat skolår 9
vårterminen 2017

Klockarhagsskolan

Riket

Andel uppnått kunskapskrav i alla
ämnen

64,6 %

74,1 %

Andel behöriga till yrkesprogram

72,3 %

82,5 %

Genomsnittligt meritvärde

196,5

223,5

Siris databas, Skolverket

Resultat Gymnasieskolan
.
Betygsresultat gymnasieskolan
vårterminen 2017

Pihlskolan

Riket

Andel elever med gymnasieexamen

88,9 %

89,6 %

Andel elever med grundläggande
högskolebehörighet

55,6 %

72 %

Genomsnittlig betygspoäng

14,4

14,1

Sveriges kommuner och landsting Öppna jämförelse; Gymnasieskola 2017

Studieresultat för år 2016 var goda jämfört med riket. Målet är att ytterligare förbättra resultat.
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3:1 En attraktiv plats

Figur 1, Vad karaktäriserar en attraktiv plats. Källa Kairos Future

Vad karaktäriserar en attraktiv plats? Det beror naturligtvis på
många omständigheter. Vilka förväntningar och önskemål man har
på livet. I vilken ålder man befinner sig, mm. Konsultföretaget
Kairos Future har frågat 6 000 svenskar. Resultatet framgår av
bilden ovan. Hällefors kommun uppfyller merparten av de
viktigaste faktorerna som trygghet, nära till naturen, nära till
vatten, gemenskap, och ofta nära till släkt och vänner. Hällefors
utmaningar enligt denna undersökning är bostäder, skolan och
kommunikationerna. Projektet återkommer med bedömningar och
förslag bland annat om dessa särskilda utmaningar för kommunen
när det handlar om att vara en attraktiv plats. Dessutom är det
viktigt för innevånarna i kommunen och för omvärlden, att det är
denna bild som framträder när man hör talas om Hällefors
kommun och inte en kommun i kris. För så är det inte. Projektet
återkommer också till vikten av att kommunicera en korrekt bild
av kommunen.
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4:1 Situationen i Hällefors i slutet av 2017
Statistik som visar på den aktuella situationen i Hällefors i slutet
på 2017 finns i bilagan med kommunanalys.

5:1 Kommentarer till den redovisade statistiken i
bilagan
Den redovisade statistiken visar på betydande variationen över
länet och landet inom många parametrar. Det är ju vare sig nytt
eller anmärkningsvärt, men flera faktorer utgör ett särskilt
observandum för Hällefors framtid. Projektet pekar på och
kommenterar de områden som känns mest angelägna att belysa.
Ett sådant område är demografin. I ovan nämnda statistik
redovisas de demografiska förutsättningarna. Där visas framför allt
en kraftig obalans när det gäller 65+, dvs att andelen fyllda 65 år är
mycket högre i Hällefors än i riket.
Den riktigt stora utmaningen är gruppen 80 år och äldre. Den ökar
kraftig de närmaste 20 åren och kan förväntas innebära behov av
ökade resurser inom äldreomsorgen. Men också när det handlar
människor mitt i den mest aktiva åldern i arbetslivet och
familjebildandet; 25 – 45 år, är obalansen oroande stor.
Anledningen till att det ser bättre ut mellan 20-25 år är sannolikt
det faktum att Hotell och Restauranghögskolan finns i kommunen.
Eleverna som antas där är ofta strax efter gymnasieåldern. Men
man stannar oftast enbart under studietiden. Ser man på spannet 020 år är också obalansen betydande, dvs andelsmässigt färre än i
riket. De stora skillnader som råder jämfört med riket över hela
den demografiska skalan kommer att påverka arbetskrafts- och
kompetensförsörjningen sett över tid. Projektet återkommer till
detta.
Obalansen i demografin leder också till en oroande utveckling när
det handlar om försörjningskvoten. Skillnaden mellan Örebro
kommun och Hällefors kommun innebär att hundra personer i
arbetskraften i Örebrobehöver försörja sjutio personer till medan i
Hällefors behöver hundra personer försörja nittio till, det vill säga
tjugo fler. I dagsläget utjämnas detta till stor del genom den
kommunala skatteutjämningen. Men vad sker på sikt när
försörjningskvoten ökar ytterligare?
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En omständighet som bidrar till ovan beskrivna utmaningar är den
relativ låga utpendlingen till arbete på annan ort. Det betyder att
andelsmässigt färre arbetar i annan kommun och betalar skatt i
Hällefors, än i jämförbara kommuner.
I Hällefors kommun pendlar var femte innevånare i arbetskraften
ut till förvärvsarbete i annan kommun. Det är anmärkningsvärt lågt
med tanke på kommunens befolkningsmässiga storlek. Detta
tydliggörs inte minst med jämförelse med Ljusnarsberg och
Askersund . I Askersund pendlar 35% av ar betskraften till arbete
i annan kommun, och för Ljusnarsberg är motsvarande siffra 34%.
Beträffande Ljusnarsberg kan invändas att där är tågpendling en ett
mycket bra alternativ norr- och söderut. Men den förklaringen
räcker inte vid jämförelse med Askersund som saknar
tågförbindelse, och som på samma sätt som Hällefors är hänvisad
till bil- eller busspendling. Den långa restiden, framför allt till
Örebro och Lindesberg, kan vara en delförklaring men förklarar
inte hela skillnaden.

Arbetslösheten är hög i Hällefors, och det gäller särskilt
långtidsarbetslösheten. En anledning är strukturomvandlingen sett
över tid, där många blivit fast i arbetslöshet, bland annat på grund
av kort utbildning. Men även den stora andelen utrikesfödda är en
bidragande orsak. Det finns också skäl anta att den låga
utpendlingen bidrar till hög långtidsarbetslöshet och begränsad
rörlighet på arbetsmarknaden. Men även den omständigheten att
grannkommunen Ljusnarsberg har en liknande situation för
arbetslösheten, 12-13% vanligtvis, och en stor andel
långtidsarbetslösa, bidrar till att arbetslösheten bitit sig fast i norra
länsdelen på en hög nivå under lång tid. Även
ungdomsarbetslösheten är hög, detta trots den stora efterfrågan på
arbetskraft. Det handlar om kvalificerade jobb men också sådana
som inte kräver eftergymnasial utbildning.

6:1 Nuläge på arbetsmarknaden
Numera är arbetsmarknaden tämlige stabil i Hällefors. Järn och
stål dominerar, men inte lika mycket nu som för ett par tre
decennier sedan. Tillväxten av arbetstillfällen har framför allt skett
inom besöksnäringen, och där dominerar Grythyttan och Loka
Brunn. Även inom måltids- och livsmedelsbranschen har en
tillväxt skett under de senaste decennierna. Logistik har stor
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omfattning i Hällefors kommun. Stål- och verkstadsindustrin
genererar mycket transporter såväl internt som externt. Det gäller
också skogsbruket. Byggbranschen väger tungt på
arbetsmarknaden i Hällefors kommun trots avsaknad av större
företag. De areella näringarna är viktiga i kommunen, men betyder
inte lika mycket andelsmässigt på arbetsmarknaden.

7:1 Arbetskraft- och kompetensförsörjning
Trots det som sagts ovan om en hög arbetslöshet är den långsiktiga
utmaningen fram för allt bristen på arbetskraft och arbetskraft med
rätt kompetens. Av statistiken i bilagan framgår branscherna i
storleksordning grundat på antalet anställda. Arbetskraften i
Hällefor består av ca 3500 personer ( i arbetsför ålder) 2017, det är
ungefär hälften av befolkningen. Då är också de inräknade som
pendlar ut till arbete i annan kommun. Det rör sig om ca 550
personer. Inpendlingen till arbete i Hällefors är ungefär 450
personer. Det betyder att dagbefolkningen är drygt hundra
personer färre än nattbefolkningen.
Vad kan då antas vara rekryteringsbehovet för verksamheter inom
kommunens geografi de närmaste åren. Det är naturligtvis omöjligt
att besvara med exakta siffror eftersom det påverkas av en mängd
variabler som befolkningsutveckling, konjunkturutveckling,
effektiviseringar och rationaliseringar inklusive robotisering,
teknikutveckling, för att nämna några.
Omsorgens behov den närmaste tio-årsperioden på grund av
pensionsavgångar är drygt 100, dvs 11-12 personer årligen. Den är
tämligen precis när det gäller yrken och numerär. Det svårt att få
lika detaljerad bedömning för skolans behov och likadant från
privata näringslivet. Allmänt sett vet vi att besöksnäringen har
betydande behov i allmänhet och i synnerhet yrken med koppling
till restaurangverksamhet. Omsättningen inom besöksnäringen är i
allmänhet mycket hög, därmed också behovet stort av ett
betydande inflöde i branschen. Från industrin så är det yrken med
teknisk utbildning på olika nivåer, inte minst eftergymnasial
utbildning. Därutöver uttrycker man bekymmer med att fylla på
när det gäller industrielektriker. Arbetsförmedlingen listar med
viss intervall bristyrken. Men dessa uppgifter finns oftast på länsoch nationell nivå.
Men om vi utgår ifrån att arbetslivet per person är ungefär 40 år,
blir rekryteringsbehovet per år 85 – 90 personer. Populationen som
fyller 17 år 2017 är 74 personer och den siffran inkluderar då de

22(33)

senaste årens inflyttning av utrikesfödda. Från den siffran ska
räknas ungefär 12% av populationen som av olika skäl inte
kommer att delta i arbetskraften ( 9 personer). Då återstår i
dagsläget 65 personer. Enbart med den matematiken fattas 20-25
personer årligen till arbetslivet inom kommunens gränser. Ser man
i stället till populationen över tid är årsklasserna i stället ca 60 – 65
personer, minus de 7 personer som av olika skäl inte kommer att
delta i arbetskraften, då blir det 53 – 58 i verkligheten och då
saknas drygt 30 personer årligen för att klara pensionsavgångarna.
Det vill säga att ungdomarna som växer upp i Hällefors kommun e
klarar att täcka ca två tredjedelar av arbetskrafts och
kompetensbehovet sett över tid. Sannolikt är bristen än större än
så. Ett inte obetydligt antal ungdomar flyttar från kommunen under
eller strax efter gymnasietiden.
I bilagan framgår flyttnettot i femårsklasser. I början av perioden
är det övervägande minus medan den stora invandringen 2015 och
2016 jämnar ut siffrorna i slutet av persioden. Den största
dramatiken ligger i siffrorna för kvinnor 20-24 år. Dessa år är det
ett flyttminus på 105 personer ( kvinnor). För män är det samma
period är det minus 9. Ålderklassen därefter är det minus 25 för
män och 37 för kvinnor. För för femårsklasserna 55-59 och 60 –
64 är förändringarna små, vilket kan tolkas som att när
pensionsåldern skymtar väljer man att stanna kvar. Av annan
statistik framgår också att i den åldern är arbetslösheten som lägst.
Därmed inte sagt att flyttnettot och arbetslösheten samvarierar.

8:1 Åtgärder för att möta utvecklingen
Långsiktigt finns fyra tydliga sätt att möta utvecklingen; ökat
barnafödande, ökad inflyttning ( inkl invandring), ökad inpendling
och höjd pensionsålder. Men ingen av dessa faktorer är lätt
fångade . Av statistiken framgår att Hällefors har en betydande
utflyttning av personer i yrkesverksam ålder. Så en viktig åtgärd
är att agera så att fler stannar kvar i Hällefors. Det har ibland
hävdats att man flyttar för att studera. Det är många som gör det.
Men ser man på flyttstatistiken så fortsätter utflyttning i betydande
omfattning ända upp i fyrtioårs åldern.
Det är ett viktigt skäl till bristerna i arbetskrafts- och
kompetensförsörjningen. Vad kan då göras? Man måste nog
angripa samtliga stora orsaker till minskningen i yrkesverksam
ålder. Det finns dock skäl notera att höjd pensionsålder i generell
mening kräver förändring i lagstiftningen och överenskommelser
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mellan arbetsmarknaden parter. För att ta tillvara utrikesfödda fullt
ut behöver möjligheterna till validering öka. Projektet återkommer
till vad som enligt projektets bedömning behöver göras för att öka
utbudet av arbetskraft.
Situationen är bekymmersam ur flera perspektiv. Dels handlar det
om att försörja företag och verksamheter med arbetskraft med rätt
kompetens för att kunna producera det som efterfrågas och därmed
ta till vara möjligheten till tillväxt fullt ut och skatteinkomster för
kommunen. Men lika viktigt är att det finns arbetskraft med rätt
kompetens för att företagen ska kunna vara kvar i Hällefors och
utvecklas långsiktigt, för att bidra till arbete, tillväxt, välfärd och
kommunens utveckling.
Därutöver är ju arbetskrafts och kompetensförsörjning till
kommunens egen verksamhet och organisation avgörande för
kommunens framtid. Vård, skola och omsorg är ryggraden i ett
välfärdssamhälle. Men för att upprätthålla dessa verksamheter
krävs personal och med rätt kompetens. Projektet fokuserar
därmed i den avslutande delen på en åtgärdsplan för att stödja en
positiv utveckling.

9:1 Sju områden att ta sig an
Det är sju områden som projektet har bedömts som mest angeläget
för att nå en långsiktig positiv utveckling. Det är bostäder, skolan,
pendling, integration, validering, kommunikation och
nyföretagande.
Motiven för att välja just dessa sju områden är att de utifrån
Hällefors situation och förutsättningar kan anses vara avgörande
för att klara att möta de behov som finns när det handlar om
kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Hällefors kommuns
geografi.

9:2 Modernare bostäder
Bostadsmarknaden i Hällefors kommun domineras av äldre villor
och flerfamiljshus. Så ser det ut i många kommuner runt om i
landet, inte minst på orter som varit utsatt för en kraftig
strukturomvandling och befolkningsminskning sett över tid.
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Flerfamiljsbostäderna är till betydande del från
miljonprogramstiden, dvs från 1965 – 1975. Det innebär att de
flesta lägenheter, framför allt i allmännyttan, är med dagens mått
omoderna och håller inte dagens standard i flera avseende. Det
innebär att den familj som överväger att flytta till Hällefors inte
hittar något attraktivt boende om man inte väljer att bygga en egen
villa. Att man bygger en ny villa på en ny bostadsort är inte
särskilt sannolikt. Dels vill man naturligtvis pröva om man trivs på
en ny ort, och dessutom är det en stor investering som man inte
kan räkna med att få full täckning för vid en försäljning efter några
få år.
Tar man fasta på bilden om attraktiva platser tidigare i rapporten så
är bostadsfrågan grundläggande. Det innebär att tillgången på
moderna bostäder är en nödvändighet för en ort eller kommun som
vill utvecklas. Ofta har nedskrivningskraven av nyproduktion på
mindre orter varit ett tungt argument för att inte nyproducera
hyresrätter. Under hösten 2017 har därför överläggningar ägt rum
mellan berörda departement i regeringskansliet,
Bokföringsnämnden, branschorganisation för revisorer och
redovisningskonsulter, skatterådgivare, Rådet för kommunal
redovisning, Kommuninvest, Fastighetsägarna, SABO och SKL.
Slutsatser och ståndpunkter finns återgivna i PM från
Näringsdepartementet 2017-09-08. Sammanfattningsvis är det
faktiska ekonomiska resultatet för nyproduktionen som avgör
behovet och graden av nedskrivning. Kan man hyra ut till en hyra
som täcker kostnaden över tid för nyproduktionen, bör inte behov
av särskilda nedskrivningar föreligga. Med detta förändrade
synsätt bör möjligheterna till nyproduktion av hyresrätter
förbättras avsevärt. Ett alternativ till hyresrätter i flerbostadshus
kan vara att prefabricerade enbostadshus. Det innebär större
flexibilitet, och kan även kombineras med hyrköp-konceptet.

9:3 Skolan viktig
Skolan är en av viktigaste parametrarna för människor som
överväger att flytta till en ny ort, eller att stannar kvar där man bor.
Naturligtvis spelar arbetsmarknaden stor roll, men där finns ofta
alternativet att pendla. Men åtminstone om man förhåller sig till
förskola och grundskola är kopplingen till bostadsorten stark. Det
innebär också att skolans anseende, arbetsmiljö, attraktivitet och
måluppfyllelse, är betydelsefullt för en ort och en kommuns
utvecklingsmöjligheter. Det handlar om att attrahera såväl
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människor som verksamheter. Framtidsstudier indikerar att skolans
betydelse för en ort kommer att bli ännu viktigare framöver. Men
ytterligare en faktor som kopplar till skolan är möjligheten till
gymnasieutbildning inom pendlingsavstånd.
Kommunerna i Örebro län har enats om ett samverkansavtal som
innebär att man är överens om programutbud som såväl matchar
arbetslivet behov som elevernas önskemål, inom pendlingsavstånd.
För Hälleforsungdomarna finns också alternativet
Spångbergsgymnasiet i Filipstads. En skola som ett antal
hälleforsungdomar redan valt. Men det skulle kunna vara flera som
alternativ till Karlskoga och Örebro. Restiden till Filipstad är ca 35
minuter, till Karlskoga 45 minuter och till Örebro 75 minuter.
Möjligheten att bo kvar hemma under studietiden avgörs till
betydande del av restiden. Möjligheten att bo hemma under
studietiden är viktig såväl ur ett socialt perspektiv som
studieperspektiv.

9:4 Pendling
Pendling har blivit allt viktigare för den moderna
arbetsmarknaden. Rörligheten har ökat kraftigt sett över de senaste
decennierna. Detta gäller även för traditionella bruksorter.
Pendlingsmöjligheterna är ofta goda på de större orterna där oftast
utbudet på arbetsmarknaden är mer mångfacetterad, avstånden
kortare och kollektivtrafiken mer utbyggd.
Men när man lämnar de större befolkningscentra är
pendlingsmöjligheterna ofta mer begränsade. Det kräver en
noggrannare samhällsplanering i stort för att kunna möta de
utmaningar det innebär att behöva pendla långa sträckor, som
dessutom tar mycket tid i anspråk. Även om tidsaspekten inte alltid
är till den mindre ortens nackdel. Men förutsättningarna för
pendling har stor påverkan på en orts utvecklingsmöjligheter. Inte
minst handlar det om möjligheter att få tillgång till
specialistkompetens av det mest varierande slag.
All arbetskrafts- och kompetensförsörjning förutsätter goda
pendlingsmöjligheter, men för den med kvalificerad utbildning är
jobb-möjligheterna oftast fler i närområdet, och då betyder tidsoch komfortaspekterna än mer.
Detta innebär ökade utmaningar för mindre orter och orter längre
ifrån befolkningscentra. Kraven på kollektivtrafik och vägstandard
överskrider ofta vad som är möjligt utifrån samhällsekonomiska
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avvägningar andelsmässigt. Då krävs en prioritering av
medelsanvändningen som i någon mån kompenserar den mindre
orten eller kommunen. Det finns skäl tro att andelen av
arbetskraften som pendlar påverkar ett antal parametrar som;
arbetslösheten, sysselsättningsgraden, kompetensförsörjning,
tillväxten, utvecklingsmöjligheter, osv. Pendling handlar
naturligtvis om avstånd, komfort och utbud. Men andelen som
pendlar är också beroende av inställningen till att pendla. Andelen
pendlare är mycket större i storstadsregionerna än i glesbygden.
Utbudet av arbetsplatser är större, kollektivtrafiken mer utbyggd,
utbildningsnivån högre, men också inställningen till att pendla är
ofta mer positiv i och i anslutning till befolkningscentra.

9:5 Validera fler
Validering. En betydande andel av utrikes födda som kommit till
Sverige för att söka asyl har en kvalificerad utbildning i bagaget.
Men den utbildningen behöver ofta styrkas värderas och
synliggöras. Validering är en effektiv metod där individens
kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en
validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens
i form av kompetensbevis/intyg. Att utforska och ta till vara
individers kompetens ökar förutsättningarna för att anpassa studier,
studietid, vägen till arbete eller yrkesväxling.

9:6 Integration
Hällefors har för närvarande en stor andel utrikesfödda som
kommit som asylsökanden, och till det kommer
anhöriginvandringen. I den gruppen finns en hög andel som står
utanför arbetsmarknaden, och i betydande grad också utanför
civilsamhället. Av långtidsarbetslösheten i Hällefors utgör
utrikesfödda en stor andel. Det betyder också att det är en möjlig
resurs för de behov och utmaningar som arbetsmarknaden i
Hällefors står inför. Men då är det viktigt att bryta utanförskapet
och att dessa människor blir en del av arbetsmarknaden och det
civila samhället.
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9:7 Bilden av Hällefors
Den bild av kommunen som finns såväl hos innevånarna i den
egna kommunen som i omvärlden, spelar en viktig roll för
utvecklingen. Det är inte rimligt förvänta sig att nyhetsmedia på ett
heltäckande sätt klarar att förmedla bilden av en
samhällsutveckling sett över tid. Deras roll är också att granska
och lyfta fram sådant som är konfliktfullt, och dessutom handlar
det om att matcha all annan media. Av dessa skäl behöver en
kommun aktivt och medvetet arbeta med kommunikation, att
berätta om vad som händer i kommunen, i den egna verksamheten,
men också i stort. Det kan invändas att detta inte är ett
kärnområde för en kommuns verksamhet, men lika fullt en
verksamhet som kan bidra till fler jobb och ökade skatteintäkter i
en kommun. I Hällefors kommun finns mycket att berätta om och
sådant som kan påverka bilden av Hällefors, attraktionskraften och
intresset för vad naturen har att bjuda. Besöksnäringen har en
viktig betydelse för Hällefors kommun, både vad gäller
arbetstillfällen och företagens utvecklingsmöjligheter. Det finns
starka varumärken som Loka Brunn och Grythyttan, men också
inom stål- och teknikbranscherna. Men kommunen är ju så
mycket mer än detta. Det behöver berättas målmedvetet och
uthålligt.

9:8 Nyföretagande
När det handlar om nyföretagande utmärker sig dock inte Hällefors
på samma sätt som många andra liknade kommuner och
bruksorter. Ofta är nyföretagande mer begränsats på orter som
under lång tid dominerats av tung industri. Men det är inte lika
utmärkande i Hällefors kommun. Ett skäl till det är besöksnäringen
i allmänhet och måltidssatsningen i synnerhet har lett till ett
mera mångfacetterat näringsliv. Men trots detta behöver
nyföretagandet öka.
Nyföretagande hos utrikesfödda är antalsmässigt större än hos
inrikes födda, men sysselsättningsmässigt är andelen lägre. Utrikes
föddas företagande präglas av lågtröskebranscher, enkel
produktion, billiga insatsvaror och småskalighet. Branscher med
hög andel utrikesfödda handlar ofta om handel, serviceyrken och
restauranger. Utrikesföddas företag präglas ofta av låg lönsamhet,
hård konkurrens och är arbetsintensiva. Många gånger har de
etablerats som ett sätt att ta sig ur arbetslöshet och för att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden, men också grundat på en
familjetradition som företagare.
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Vi fokuserar här på andelen företagare av hela populationen
förvärvsarbetande. Andelen företagare i Hällefors kommun hela
populationen förvärvsarbetande är 10,3%. Högst i länet ligger
Lekeberg och Askersund med 15% respektive 14,2%. Lägst ligger
Karlskoga och Örebro med 6,8% respektive 7,2%. Nyföretagande
är en viktig del av en kommuns utveckling. Hällefors ligger
ungefär i mitten när det gäller andelen företagare av populationen
förvärvsarbetande, i länet. Det är bra med tanke på
brukstraditionen. Men ändå torde det vara möjligt att bli ännu
bättre. Det finns en potential både inom industrin och
tjänstesektorn. Sannolikt är potentialen störst inom
besöksnäringen. En näring som växer mest i landet, och där
möjligheterna torde vara särskilt goda inom kommuner som
Hällefors.

10:1 Åtgärdsplan med förslag på aktiviteter och
effektmål
10:2 Moderna bostäder
Människor som överväger att byta bostadsort gör det i hälften av
fallen för en bättre bostad och eller för en bättre bostadsort. Så
därför är attraktiva bostäder en mycket viktig förutsättning för att
människor ska överväga att flytta till Hällerfors kommun. Det kan
ske genom upprustning och modernisering i befintligt bestånd,
men nyproduktion bör prioriteras. Då bör man även se på
lokalisering utifrån yttre miljön. Det vill säga att det är viktigt att
välja natursköna lägen, gärna vid vatten. Men nyproduktion
handlar inte bara om behovet av bostäder, det har även en
psykologisk effekt på samhället. Det händer något, det finns
människor som är beredda att satsa och ta ansvar på orten.
Nyproduktion skapar också nya jobb.
Nya försättningar för nyproduktion i Hällefors kommun och
motsvarande kommuner gäller enligt PM från
näringsdepartementet, 2017-09-08 . Det handlar om att det inte
orten som sätter värdet på den nyproducerade fastigheten, utan
dess ekonomi. Det vill säga intäkterna i förhållande till
produktionskostnaden.
Aktiviteter
Såväl översiktsplaner som detaljplaner upprättas utifrån det behov
som föreligger. Näringslivet i kommunen involveras i planeringen.
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Bygglov och upphandling för byggnation genomförs. Planering
sker för modernisering av delar av hyresrätterna som finns i
kommunens ägo.
Effektmål
År 2020 står 6 nyproducerade hyresrätter inflyttningsklara. Samma
år inleds upprustning och modernisering av 10 hyresrätter i
allmännyttans bestånd.

10:3 Skola och utbildning
Projektet har i det föregående beskrivit hur betydelsefull skolan är
för ett samhälles attraktionskraft såväl hos innevånarna som
potentiella inflyttare. Ett sätt att förändra bilden över tid är en
gemensam vision – tvärs över partigränserna – med långsiktiga
och hållbara ambitioner, som ligger fast oavsett politisk majoritet.
Det ger också bättre förutsättningar för ett långsiktigt
utvecklingsarbete. En utvecklad samverkan med gymnasieskolor
inom rimligt pendlingsavstånd ger bättre förutsättningar att fler
gymnasieungdomar bor kvar hemma under gymnasietiden. Det är
bra socialt, det ger mer tid för studier och läxor, och därmed
sannolikt ett bättre studieresultat. I detta arbete behöver också
näringslivet i kommunen involveras för att beskriva vilka
förväntningar och behov som näringslivet ser framför sig när det
gäller kompetensbehov och arbetskraftsförsörjning. Där är det
också angeläget att få kunskap om i vilka yrken de olika
branscherna ser störst behov de närmaste åren.
Aktiviteter
Ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse och för att
fler ska bli behöriga till gymnasieskolan. Genomförande av en
gemensam vision som tidigare beskrivits. Permanenta
utvecklingsrådet för gymnasieskolan. Kommunen utvecklar
samverkan inom gymnasieskolan med Spångbergsgymnasiet i
Filipstad och Möckelngymnasiet i Karlskoga. Kommunen
utvecklar en ömsesidig marknadsföring mellan Pihlskolan och
dessa två gymnasier, och ökar marknadsföringen till niorna i
Ljusnarsberg.
Programutbudet utvecklas vid Pihlskolan /Rinman Education . Sex
nationella program erbjuds ; Naturvetenskapliga programmet,
samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet,
teknikprogrammet, industritekniska programmet och restaurang-
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och livsmedelsprogrammet. Verksamheten med idrottsprofiler
utvecklas, exempelvis mountainbike.
Effektmål
Efter avslutad grundskola vårterminen 2021 har xx % uppnått
kunskapskrav i alla ämnen, xx% är behöriga till gymnasiets
nationella program, och det genomsnittliga meritvärdet är xxx,x
År 2020 väljer xx% av 16-åringarna i Hällefors kommun
gymnasiestudier på Pihlskolan/Rinman Education.
År 2021 är andelen elever med gymnasieexamen xx%, andelen
med grundläggande högskolebehörighet xx% och den
genomsnittsliga betygspoängen är xx,x
( ovanstående effektmål konkretiseras i samband med arbetet med
visionen)

10:4 Pendling
Kollektivtrafiken har byggts ut såväl i Örebro som Värmlands län
under senare år. Det innebär ökad turtäthet på många linjer och
dessutom går expressbussar bl a mellan Hällefors och Örebro.
Expressbussarna har en restid på ca 70 minuter. Projektet bedömer
att när det gäller kollektivtrafiken är det framför allt ökad turtäthet
med expressbussarna fram och åter Örebro, som kan leda till ökade
möjligheter för pendling. Där borde det vara möjligt att även
minska restiden något genom att rutten och stoppen förändras .
Förslagsvis utgår expressbussarna från Resecentrum i Örebro, och
inte från USÖ. Det bör innebära att det i ökad utsträckning går att
undvika att bussarna är sena redan från Örebro. Stoppet vid Nya
kyrkogården bör slopas för att tjäna restid. Antalet stop i Hällefors
bör dessutom minskas, av samma skäl. Det bör räcka med två
stopp i Hällefors; Resecentrum och OVAKO.
Biljettköp på bussarna bör inte tillåtas, det också för att minska
restiden. Färre stopp kan ju upplevas som försämringar, men man
ska ju se expressbussarna som ersättning för tåg, och då är det ju
naturligt att man tar sig till stationen för att utgå därifrån.
Det är dessutom viktigt att expressbussarna håller hög komfort och
erbjuder goda arbetsmöjligheter inklusive uppkoppling under hela
resan.
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Men pendling handlar också om vägnätets status, säker trafikmiljö
och rätt hastighet. Så en fortsatt upprustning av vägarna till och
från Hällefors, liksom dess anslutande vägar är viktigt.
Aktiviteter
Hällefors kommun bjuder in Region Örebro län ( Regional
utveckling och Länstrafiken), Trafikverket och näringslivet i
Hällefors kommun, till ett seminarium för bättre
pendlingsmöjligheter till och från Hällefors kommun, och därmed
ökade möjligheter att klara kompetensförsörjningen
Effektmål
År 2025 har in- och utpendling för arbete till och från Hällefors
ökat med 10%.

10:5 Validering
Under en följd av år har inflyttningen av utrikesfödda varit stor till
Hällefors kommun. En del har ganska snabbt kommit i utbildning
eller jobb, men många är arbetslösa. En del av dem har en
utbildning med sig från hemlandet, men har haft svårt att visa eller
styrka den utbildningen. Men för att komma tillrätta med en del av
arbetslösheten är validering en beprövad metod. Validering
innebär att synliggöra kompetens som inte kan dokumenteras på
annat sätt. Det är Skolverket som har det nationella ansvaret, där
har en delegation utsetts med uppdrag att utveckla metoderna.
Validering kan ske på olika nivåer, och handlar om såväl
yrkeskunskaper som teoretiska kunskaper. Det finns också skäl
tro att socialfondsprojektet All in kommer att skapa ett ökat behov
av validering, när människor som stått långt från arbetsmarknaden
synliggörs
Aktiviteter
Öka resurserna för validering
Effektmål
År 2020 kan fler utrikes födda erhålla den kompletterande
utbildning som erfordras för att underlätta jobbsökandet.

10:6 Integration
En betydande andel av de utrikesfödda står utanför såväl
arbetsmarknaden som det civila samhället. Det är negativt för det
sociala välbefinnandet, och en brist för arbetsmarknaden att ett
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betydande antal människor inte står till arbetsmarknaden
förfogande. Arbetsmarknaden i Hällefors och regionen kommer
att få det allt svårare att fylla de lediga jobben, och med efterfrågad
kompetens.
Aktiviteter
Utveckla samverkan i integrationsarbetet. Mobilisera det civila
samhällets för integration. Ta tillvara All in; ESF-projektet som
tidigare är omnämnt.
Effektmål
År 2020 är större andel av de utrikesfödda på arbetsmarknaden och
ingår i det civila samhället, till exempel föreningslivet.

10:7 Kommunikation
Alla verksamheter behöver informera om det man gör och vad
man planerar att göra i framtiden. Det gäller också den kommunala
verksamheten. Kommunens aktiviteter och verksamheter är av
många olika slag och det kan vara svårt för såväl de egna
medborgarna som omvärlden att förstå vad som händer och sker,
och varför det ser ut som det gör

Aktiviteter
Inrätta en funktion i kommunen som kommunikationsstrateg, med
ansvara såväl för den interna som externa kommunikationen, med
tyngdpunkt på bilden av Hällefors
Effektmål
År 2020 har nöjdhetsindex ökat och bilden av Hällefors i
omvärlden förändrats i positiv riktning.

10:8 Nyföretagande
I Hällefors kommun finns några få stora och medelstora företag,
med nationell och internationell räckvidd. Men det finns väldigt
många små företag med varierande omfattning på sin verksamhet.
Det vore värdefullt för samhällets utveckling med en större grad av
nyföretagande. Det finns säkert lust, idéer och engagemang för att
starta nya företag. Ur ett sådant nyföretagande kan även företag
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startas som med tiden kan få förutsättningar att växa.
Nyföretagarcentrum har etablerats i kommunen och kan ge råd och
stöd i en etableringsfas.
Tidigare i rapporten framgår att vi önskar fokusera på hela
populationen när det gäller företagande. Därför är ambitionerna att
öka nyföretagandet i såväl bland inrikes- som utrikes födda.
Aktiviteter
Entreprenörskapsutbildning som riktar sig till hela populationen
vuxna, med sikte på hur man utvecklar idéer och omvandlar dem
till företagande. Men också utbildning om regelverket för
företagare ; skyldigheter och rättigheter. Hur finanssektorn
fungerar är också en viktig kunskap för potentiella nya företagare.
Effektmål
År 2022 har andelen företagare bland de förvärvsarbetande i
kommunen ökat till 13 %

Källhänvisning
Nerikes Allehanda, foto och text
Kairos Future, Vad är en attraktiv plats
Statiska Centralbyrån
Skolverket

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan
Hällefors kommun och Region Örebro län.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Behov av vård- och omsorgsboende januari, 2018,
dnr KS 18/00028
Beslutsunderlag
Dnr KS 15/00379
Sammanfattning
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.
Informationsunderlag
Se bilaga
Ärendet
Under januari månad hade 8 personer behov av vård och omsorgsboende, av
dessa har:
- 5 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa har:
• 3 person tackat ja till erbjuden plats
• 2 person har ej lämnat besked (erbjudna i slutet av jan)
-

3 personer vistas i ordinärt boende i avvaktan om erbjudande av plats i VoB

För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats
på VoB enligt framtagen rutin. Rutinen skapar bättre förutsättningar för att
korttidsplatserna inte ska användas under för lång tid utan vara ändamålsenliga.
Ekonomi

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för
sanktionsavgifter.
Under januari riskerar kommunen inga sanktionsavgifter.
Folkhälsa

Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.
Miljö

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Samverkan

Information kommer att ske innan KS.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren.
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Ärendehantering från slutenvården tom januari,
2018, dnr KS 18/00029
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten
vård. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och
Region Örebro län är framtagen.
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. För
utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk
reglering under 2018.
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i
ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i
hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid
inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas
utifrån den enskildes behov. Kommunerna ansvarar för att personer
folkbokförda i aktuell kommun, eller där kommunen har beslutat om vistelse i
en annan kommun, kan lämna sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara
och är hemgångsklara samt att utskrivningsplanering har skett för nödvändiga
insatser under den första tiden hemma utifrån patientens behov.
Fram till och med januari månad har kommunen hanterat 39 ärenden från
slutenvården. Ett ärende är i dagsläget inte utskrivningsklar utan flyttas till
nästkommande månad.
Ekonomi

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018
lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
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hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter
inom somatisk och psykiatrisk vård.
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar13
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar
retroaktivt på individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som
vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15
kalenderdagar under en månad.
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda
budgeten för betalningsansvar till slutenvården.
Folkhälsa

En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information kommer att ske innan KS.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren.
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2018
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Datum

2018-02-16
Kommunstyrelsen

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4,
dnr KS 17/00045
Beslutsunderlag
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader.
Information från IVO 20171109 - Nya rapporteringsperioder för ej verkställda
beslut
Ärendet
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
Rapporterna sker per kvartal. Finns ingen brukare att rapportera som under
fjärde kvartalet 2017, inte har fått sina beviljade insatser verkställda inom 3
månader efter beslut.
Rapportering av kvartalsrapporter upphör
Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 upphör
rapporteringen av kvartalsrapporter. Det innebär att kommunen inte längre
ska skicka in kvartalsrapporter till IVO om ni har, eller inte har, några ej
verkställda beslut för den aktuella perioden.
Ekonomi

Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens utfall, vid
utdömande av sanktionsavgift. Inga ärende finns att rapportera under
20170101 – 20171231.
Folkhälsa

I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. Behovet ska
tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att beslut verkställs
inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att upprätthålla god hälsa.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
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Förvaltningens förslag till beslut
- Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger Kommunstyrelsen.
--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till
Kommunstyrelsen.
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Lönekartläggning 2017, dnr KS 18/00040
Informationsunderlag
Lönekartläggning 2017, Rapport för jämställda löner
Lönekartläggning 2017, Värderingsresultat
Lönekartläggning 2017, Nyckeltal, bilaga 1
Ärendet
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort årliga lönekartläggningar i
stort sett varje år från 2004. I vart fall 2016 och 2017 års lönekartläggningar
är baserade på lönen året innan. Förvaltningen kommer att från hösten 2018
göra årets lönekartläggning på 2018 års löner för att komma ”i fas” och för att
ha ett mer korrekt underlag inför 2019 års lönerörelse.
Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral lönepolitik.
Vi i arbetsgruppen har inte funnit några osakliga löneskillnader som beror på
könstillhörighet.
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns skillnader
både i relation till marknad och till individers kompetens och uppdrag som
kommunen behöver utreda ytterligare för att säkerställa ovanstående.
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras på
kommunens olika verksamhetsområden och användas i lönesamtalen. Det bör
finnas en god lönespridning i de olika yrkesgrupperna.
Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten bland
lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en befattning
utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets komplexitet.
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning under året
av medarbetarens individuella resultat och prestation vilket påverkar vilken
löneutveckling individen får. Föräldraledigas och sjukskrivnas löneutveckling
ska inte påverkas av ledighet utan skall lönesättas som om de varit arbetsföra.
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Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en
process som ständigt pågår. Trots att Hällefors kommun inte har hittat några
direkt osakliga löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all
anledning att fortsätta att arbeta strategiskt och övergripande med frågor om
lönesättning, lönebildning och lönestruktur.
När den här rapporten skrivs har vi genomgått ytterligare en lönerevision
(2017 års) där vissa framkomna skillnader har blivit åtgärdade som så kallade
snedsitsar. Distriktsköterskor har fått ett lönepåslag utanför ordinarie revision
för att höja befattningsgruppen i sin helhet. Vissa specialistfunktioner inom
ekonomi, IT och HR har fått en justering.
Ekonomi

Löner är en av kommunens stora utgiftsposter. Rapporten som sådan
påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
Folkhälsa

Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den
upplevda hälsan hos kommunens anställda.
Miljö

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

Information och samverkan har skett/kommer att ske i centrala
samverkansgruppen
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson kortfattat.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga vilka specialistfunktioner inom HR och IT
som avses, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har allmänna utskotet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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1

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen

Lönekartläggning handlar om att arbetsgivaren regelbundet ska säkerställa att
alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Samtliga
arbetsgivare med fler än 25 anställda är enligt lag ålagda att göra en
kartläggning årligen. Kontrollmyndighet är diskrimineringsombudsmannen,
DO.
Denna rapport utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan
kvinnor och män som går under begreppet lönekartläggning (vilket regleras i
diskrimineringslagen 3 kap § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att
kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och
män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns
andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön. Detta dokument
sammanfattar resultatet av ett omfattande arbete i syfte att säkerställa att
samtliga medarbetare oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om
arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa
skillnader justeras enligt lagtexten.
1.1

Bakgrund och syfte

I Hällefors kommun har lönekartläggning gjorts i stort sett årligen sedan 2004
och från 2017 är det ett lagkrav att göra årliga lönekartläggningar. 2004
gjordes en arbetsvärdering och den var i stort behov av revidering. 2016
gjordes en ny arbetsvärdering och 2017 har en viss revidering gjorts, Under
hösten 2018 kommer en ny lönekartläggning att göras. Denna kartläggning
kommer att innebära, att vi är i fas med att kartlägga lönerna efter årets utfall.
2016 och 2017 års lönekartläggningar har avsett löner för året innan, dvs.
2015 och 2016.
Nya yrken tillkommer löpande och Hällefors kommun vill ha en
arbetsvärdering i linje med andra kommuner i Sverige utan att bortse från de
speciella förutsättningar som finns för Hällefors. Konkurrerande företag i
kommunen är bland annat stål- och verkstadsindustri, Örebro universitet och
Spendrups vilket kan påverka lönesättningen för vissa befattningar.
Uppdraget att se till att en lönekartläggning genomförs ligger hos
arbetsgivaren. Dock finns det krav på öppenhet och samverkan med de
fackliga organisationerna vilken arbetsgivaren har kollektivavtal med.
I en lönekartläggning ska arbetsgivaren genomföra en bedömning om vilka
arbeten som är likvärdiga med varandra. För att hantera en så stor mängd
arbeten som finns i en kommun, behövs ett systematiskt arbetssätt. För
ändamålet valde kommunen att anlita konsultstöd från Sysarb AB som har
stor erfarenhet av arbetsvärdering i företag och kommuner. Kommunen har
sedan tidigare använt Sysarbs verktyg MIA för analys och kartläggning.
Efter arbetsvärdering och kartläggning får arbetsgivaren ett strukturerat
underlag avseende framtida lönebildning och hantering av eventuella osakliga
löneskillnader. Lönesättande chef får struktur och överblick som underlättar
att analysera och åtgärda ej önskvärda lönestrukturer.
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2

Processen

Kommunens arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning har 2017 varit
indelade i olika steg.
1. Genomgång av lönepolicy. Granskning av skrivningar och Kommunens tillämpning
av avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra anställningsvillkor
som gäller i Kommunen.
2. Arbetsvärdering
3. Analys av 2016 års löner
4. Resultat och redovisning
2.1

Arbetsvärdering

En arbetsvärdering krävs för att arbetsgivaren skall kunna få veta vilka
arbeten som är att betrakta som lika respektive vilka arbeten som är att
betrakta som likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt i analysen.
Arbetsgruppen som genomförde arbetsvärderingen bestod av HR-chef samt
två HR-konsulter från HR-enheten samt konsult från företaget Sysarb AB.
Kommunen har använt sig av ett arbetsvärderingssystem framtaget av Sysarb
AB och som har Jämos analysverktyg lönelots som utgångspunkt. Utifrån ett
antal faktorer skall varje arbete värderas och jämföras med alla arbeten i
kommunen. Dessa faktorer skall också viktas utifrån hur mycket de skall
påverka slutresultatet. Hällefors kommun har valt att vikta de olika faktorerna
enligt rekommendation från Sysarb AB, vilket är i linje med andra kommuner
i riket.
Faktorer
1. Teoretisk utbildning
2. Arbetsrelaterad erfarenhet
3. Sociala färdigheter
4. Intellektuella färdigheter
5. Ansvar för arbetsledning
6. Ansvar för verksamhet
7. Ansvar för människor
8. Ansvar för resurser
9. Fysiska förhållanden
10. Psykiska förhållanden
Slutresultatet av arbetsvärderingen blir ett antal värderingsboxar. Inför 2017
års lönekartläggning gjordes en översyn beträffande administratörsgruppen.
Någon befattning har lyfts ut för en egen värdering. Nytillkomna yrken har
värderats samt att några justeringar gjordes av HR-chef sedan föregående år.
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2.2
2.2.1

Analysarbete
Lika arbete

Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras på medarbetare
som utför lika eller likvärdiga arbeten. Totalt ingår 663 medarbetare i årets
lönekartläggning. Det första steget i lönekartläggningen är att identifiera vilka
av organisationens medarbetare som utför lika, eller åtminstone väsentligt lika
arbetsuppgifter. Syftet med detta är att säkerställa att det inte finns
löneskillnader mellan kvinnor och män som har samma arbetsuppgifter som
inte går att motivera med andra faktorer.
I detta moment utgick processen från organisationens befintliga
befattningsbenämningar och statistikkoder för att i första skedet bestämma
vad som är att betrakta som lika arbete. Totalt landande vi på att det finns 69
grupper av medarbetare vars arbeten är att betrakta som lika.
Som stöd i analysen har nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram
använts som tydliggör skillnaden i lönesättning mellan medarbetarna. Dessa
nyckeltal och diagram skapar bilder av nuläget som sedan måste analyseras
djupare utifrån frågan varför det är skillnad i lönesättning mellan kvinnor och
män.
Exempel på diagram som använts i analysen:

Utifrån dessa diagram görs en analys om löneskillnaderna beror på kön eller
om det kan motiveras på annat sätt. Det kan finnas förklaringar som
omplaceringar där en medarbetare fått behålla sin tidigare lön, individuella
faktorer samt marknaden vid rekrytering eller för att behålla personal.
I årets analys fanns det 69 lika arbeten och av dessa var det 23 arbeten där det
fanns både kvinnor och män. Män tjänade mer i 3 av dessa arbeten och
kvinnorna tjänade mer i 20 av dessa arbeten. Kvinnor har i Hällefors
Kommun 99,7% av männens löner vilket jämförelsevis är ett mycket bra
värde.
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När det gäller lika arbeten har skillnaderna i lön inte berott på kön utan det
finns andra förklaringar. Det finns ändå anledning att utreda vissa skillnader
vidare.
2.2.2

Likvärdiga arbeten

Lönekartläggningen ska dessutom genomföras mellan kvinnor och män som
har likvärdiga arbeten. Syftet med detta moment är att säkerställa att
arbetsgivaren inte nedvärderar traditionellt sett kvinnodominerade arbeten
vare sig vad gäller bedömning av arbetsuppgiften eller i lönesättningen. Ett
sådant argument handlar om bedömning av arbetsuppgiftens komplexitet och
ansvar. Resultatet utifrån den arbetsvärdering som görs resulterar i ett antal
värderingsboxar där olika arbeten kan bedömas som likvärdiga. Totalt blev
antalet värderingsboxar i 2017 års lönekartläggning 17 stycken.
Det är i denna del av analysen fortfarande en fråga om könsperspektivet där
analys sker om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten som är
kvinnodominerade och de som inte är kvinnodominerade. En
kvinnodominerad yrkesgrupp är ett arbete där kvinnorna utgör minst 60 % av
gruppens medarbetare. I de fall där en kvinnodominerad grupp tjänar mindre
än en likvärdig icke kvinnodominerad yrkesgrupp måste detta således
förklaras med könsneutrala argument.
Det förekommer också löneanalyser mellan värderingsboxarna. Om det finns
ett icke kvinnodominerat arbete med lägre krav men med högre lön än ett
kvinnodominerat arbete ska detta naturligtvis kunna förklaras.
2.2.2.1

Analys och förklaringar till löneskillnader vid likvärdiga arbeten

Befattningsgrupper inom vissa specialistfunktioner påverkas av Hällefors
kommuns behov av att rekrytera utbildad personal och behålla medarbetare
med speciell kompetens. I dessa arbeten förväntas lönenivåer som är
jämförbar med konkurrerande kommuner och företag. Det kan till exempel
handla om tekniker, upphandlare och andra specialistfunktioner.
Det finns även medarbetare inom vissa befattningsgrupper där uppdrag och
ansvar är mycket varierat. Medarbetare som har lång erfarenhet och
skicklighet vilket resulterar i ett högre löneläge.
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2.3

Resultat och presentation av lönekartläggning

Se bilaga: Lönekartläggning 2017 värderingsresultat
Bilaga 1: Nyckeltal

3

Slutsatser lönekartläggning 2017

Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral lönepolitik.
Vi i arbetsgruppen har inte funnit några osakliga löneskillnader som beror på
könstillhörighet.
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns skillnader
både i relation till marknad och till individers kompetens och uppdrag som
kommunen behöver utreda ytterligare för att säkerställa ovanstående.
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras på
kommunens olika verksamhetsområden och användas i lönesamtalen. Det bör
finnas en god lönespridning i de olika yrkesgrupperna.
Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten bland
lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en befattning
utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets komplexitet.
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning under året
av medarbetarens individuella resultat och prestation vilket påverkar vilken
löneutveckling individen får. Föräldraledigas och sjukskrivnas löneutveckling
ska inte påverkas av ledighet utan skall lönesättas som om de varit arbetsföra.
Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en
process som ständigt pågår. Trots att Hällefors kommun inte har hittat några
direkt osakliga löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all
anledning att fortsätta att arbeta strategiskt och övergripande med frågor om
lönesättning, lönebildning och lönestruktur.
När den här rapporten skrivs har vi genomgått ytterligare en lönerevision där
vissa framkomna skillnader har blivit åtgärdade som så kallade snedsitsar.
Distriktsköterskor har fått ett lönepåslag utanför ordinarie revision för att höja
befattningsgruppen i sin helhet. Controller, ekonom och en HR-konsult har
fått en justering.

4

Förslag till fortsatt arbete och handlingsplan för
jämställda löner

Se över kraven i nya och eventuella förändringar i befintliga befattningar
inom organisationen. Tydlighet med vad vi förväntar oss av befattningarna
redan vid rekryteringsförfarandet.
Fördjupa sig i analysen för att se över andra faktorer som skulle kunna
hanteras olika med anledning av könstillhörighet. Till exempel möjligheter till
byte av arbete, tillägg för utökat ansvarsområde, möjlighet till
kompetensutveckling i tjänsten.
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Med utgångspunkt från årets kartläggning bör gruppen barnskötare ses över. De två lägst
betalda drar ned medellönen för gruppen. Finns det sakliga skäl?
Gruppen förskollärare/fritidspedagog bör delas upp i två befattningar.
Befattningen biträdande rektor kommer inte längre att finnas kvar efter den planerade
omorganisationen med fler rektorsområden. Verksamheten kommer att ha kvar en
kombinationstjänst rektor/bitr. rektor, som lönesätts som rektor.
Förskolechef skall inte ligga i gruppen rektor vilket rättas till nästa år.
Arbetsvärdering för måltidschef och enhetschef kultur och fritid behöver ses
över ytterligare.
Lägst betald i gruppen kurator drar ned medellönen och det finns anledning
att se över lönesättningen.
Det har även framkommit i analysarbetet att modermålslärarna borde ha en
annan aid-etikett för att kunna jämföras rättvist med andra kommuner. Det
finns inget behörighetskrav enligt skollagen på modermålslärare.
Det är önskvärt att involvera cheferna i betydligt högre grad i kommande
lönekartläggningsarbete. Detta för att alla skall få en samsyn på lönesättning
och en större förståelse för varandras arbeten i värderingen.
Inför kommande års lönekartläggningar föreslås en workshop med stöd av Sysarb AB för
chefer och fack kring lönesättning och prestationsbedömning med utgångspunkt från
lönekartläggningen i kommunen. Vi kommer att göra nästa lönekartläggning under hösten
2018 för att ”komma i fas” att kartlägga årets löner och inte lönerna för året innan, som
tidigare gjorts. Detta ger ett mer korrekt underlag inför 2019 års lönesättning.
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HR-enheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Värderingsresultat 2017

Box: 1
Arbete

Administrativ assistent
Receptionist, telefonist

Box: 2
Arbete
Elevassistent
Måltidspersonal
Stödbiträde
Vaktmästare
Vårdbiträde

Ny

Box: 3
Arbete
Administratör
Arbetsledare AME
Barnskötare
Boendestödjare
Personlig assistent
Stödassistent
Undersköterska

Ny

Box: 4
Arbete
Arbetsledning/samordnare
Boendestödjare HVB
Fritidsledare
IT-tekniker
Kock

Box: 5
Arbete
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Ekonomi-/Löneadministratör
Ny
IT-systemadministratör, tekniker
Kökschef/ 1:e Kock

Box: 6
Arbete
Handläggare
Upphandlare

Box: 7
Arbete
Biståndshandläggare

Ekonom
Fastighetsstrateg
Förskollärare/Fritidspedagog
Kommunsekreterare
Lärare gymnasium, yrkesämnen
Lärare, kulturskolan
Näringslivssamordnare
Studie- och yrkesvägledare

Ny

Ändrad från box 8 till 7

Box: 8
Arbete
Arbetsterapeut
IT-Systemutvecklare
Kurator
Lärare grundskola, senare år
Lärare grundskola, tidigare år
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
Lärare, praktiska/estetiska ämnen
Lärare-SFI
Personalkonsult
Höjd värdering Ändrad från box 7 till 8

Box: 9
Arbete
Controller
Distriktssjuksköterska
Lönekamrer
Personalstrateg
Sjuksköterska
Skolsköterska
Speciallärare
Specialpedagog

Höjd värdering Ändrad från box 8
Höjd värdering Ändrad från box 8

Box: 10
Arbete
Biträdande Rektor
Enhetschef Kultur & Fritid
Enhetschef Måltid
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Skolpsykolog
Socialsekreterare
Höjd värdering Ändrad från box 9 till 10
Utvecklingsstrateg (skola)

Box: 11
Arbete
Enhetschef äldreomsorg, funktionshinder
IT-chef

Box: 12

Arbete
Enhetschef IFO/Soc

Box: 13
Arbete
Chef, Områdeschef IFO
Chef, områdeschef Äldreomsorg, funktionshinder
Rektor

Box: 14
Arbete
Chef Ekonomi
Personalchef

Box: 15
Arbete
Bildningschef
Socialchef

Box: 16
Arbete
Kommunchef/Förvaltningschef

Sida
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delar kommunchef Tommy
Henningsson ut ett underlag daterat 2018-02-06 samt föredrar det. Tanken är
att balanslistan löpande ska uppdateras och återkomma till utskottets samt
kommunstyrelsen. Utskottet önskar att förändringar i balanslistan tydligt
markeras.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skogsbruksplan vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

TJÄNSTESKRIVELSE
Informationsärende
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Datum

2018-02-12
Kommunförvaltningen
Raija Sundin
raija.sundin@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2018, dnr KS 17/00228
Informationsunderlag
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2017
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2018
• Taxor och avgifter, ersättningar 2018
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).
Efter kommunfullmäktige 2017-11-14 bestämdes det att när förvaltningen
hade gjort de justeringar som behövdes för avgifterna, skulle förvaltningen
återkomma med en information om hur utfallet blev.
Ekonomi

I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2018.
Prisbasbeloppet för år 2017 var 44 800 kr
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr
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.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Raija Sundin
Nämndsekreterare
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Datum

2018-02-14
Kommunstyrelsen

Heltidsresan, dnr KS 18/00045
Informationsunderlag
Heltidsplan för Hällefors
Ärendet
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i
förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till
ökad jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i
dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin
egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för
yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om tre mål:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Förvaltningen i Hällefors kommun har under hösten fått uppdraget att
strategiskt arbeta fram förslag på en åtgärdsplan för att bli en attraktivare
arbetsgivare. Där ingår arbetet med att erbjuda tryggare anställningsformer,
höja frisknärvaron, säkerställa rätten till heltid och framtidens
kompetensförsörjning. Detta finns med i 2018 års verksamhetsplan.
Årlig avstämning kommer att ske av heltidsplan och mål för denna.
Kommunal och representanter för arbetsgivaren har under hösten arbetat med
heltidsplanen för Hällefors. Planen färdigställs slutligt i januari efter
överenskommelse med Kommunal.
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193-8950
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Ekonomi

Förvaltningen har i nuläget svårt att överblicka eventuella ekonomiska
konsekvenser. Heltidsmodellerna kan förenklat beskrivas som en
omfördelning av tid som redan finns i systemet. Tanken är att en större del
av arbetet ska utföras av tillsvidareanställd personal som arbetar heltid. Det
innebär att det kommer att behövas färre vikarier och att kostnaderna för
fyllnadstids- och övertidsersättning minskar.
Under en införandetid kommer det att behövas extraresurser för
projektledning och samverkan. Den långsiktiga tanken är att heltider inte
ska leda till ökade kostnader.
Förvaltningen mål är att heltidsplanen inte skall vara kostnadsdrivande utan
skall mötas upp av minskade timvikarier. Beviljande hemtjänsttjänsttimmar
samt arbetade timmar är mått som förvaltningen löpande följer.
Folkhälsa

Att erbjuda tillsvidareanställningar på heltid ger en trygghet, vilket främjar
den upplevda hälsan hos kommunens anställda.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgare
Höjda sysselsättningsgrader innebär att det behövs färre anställda, vilket innebär
bättre kontinuitet, som troligtvis leder till nöjdare medborgare.
Samverkan

Information och samverkan har skett i arbetsgruppen ”Heltidsresan” samt
kommer att ske i central samverkan 13 februari
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet förtydligar socialchef
Ingrid Holmgren hur reviderad tjänsteskrivelse skiljer sig från utskickad
och föredrar sedan ärendet utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson
tillför också.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om hur
sysselsättningsgraden mäts i överenskommelsen, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig och ställer fråga om rimligheten i
målsättningen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och
ordförande Christina Johansson (M).
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om alla nyanställda kontra alla
nyanställda inom omsorgen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren
och ordförande Christina Johansson (M).
Under ärendets behandling yttrar sig även Annalena Järnberg (S), Allan
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Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) utan att yrka.
Med detta har allmänna utskotet informerats. Informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.

HELTIDSPLAN
Hällefors
Kommunal + SKL

1

Fler ska arbeta heltid i framtiden
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda
attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av
visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda
medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska
oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom
positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om tre mål:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag,
ska eftersträva heltidsarbete.
Förvaltningen i Hällefors kommun har under hösten fått uppdraget att strategiskt arbeta fram förslag
på en åtgärdsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare. Där ingår arbetet med att erbjuda
tryggare anställningsformer, höja frisknärvaron, säkerställa rätten till heltid och framtidens
kompetensförsörjning
2

Arbetsgivaren ska planera för heltid
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. Hällefors
kommun och Kommunal har kommit överens om att göra planen klar i
januari 2018. Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska
stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt
för det fortsatta arbetet.
De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen
tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta
Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela organisationen strävar
efter att bli en heltidsorganisation. En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat med
planen.
Som stöd i ert lokala arbete föreslår vi här ett upplägg för hur ni kan ta fram en plan.
Och ni som redan är igång och arbetar med heltidsfrågan: Dra nytta av tidigare
erfarenheter!
3

Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att följande
områden är genomgångna och väl omhändertagna när ni ska införa en
heltidsorganisation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nulägesanalys
Rekryteringsbehov
Organisation och bemanning
Arbetstider och arbetsmiljö
Delaktighet
Beslut och avtal
Mål

4

1. Nulägesanalys
Nedan finns siffror (från 2016) hämtade från den partsgemensamma statistiken.
Komplettera gärna med egna uppgifter.
För att ni ska få en överblick över bemanningen redovisar vi här och på följande sidor
uppgifter om kommunens anställda. Vilken är er slutsats, är ni nöjda eller finns det
något som behöver förändras?
Hela kommunen
2016

2017

Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation
2016
2017

Tillsvidareanställda
månadsavlönade

524 546

268

330

Visstidsanställda
månadsavlönade

136

39

34

Visstidsanställda
timavlönade

141

96

52

5

1. Nulägesanalys, fortsättning
Hel- och deltidsanställda

Hela kommunen

Antal

Andel

Heltidsanställda

438

66,4 %

Deltidsanställda 75–99 procent

170

25,8 %

Deltidsanställda 1–74 procent
Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation

52
Antal

7,9 %
Andel

Heltidsanställda

138

45,0 %

Deltidsanställda 75–99 procent

143

46,6 %

Deltidsanställda 1–74 procent

26

8,5 %

Av de 660 månadsavlönade i Hällefors kommun är 66,4 procent anställda på heltid.
Det placerar Hällefors på plats 128 i rankningen över andelen heltidsanställda i
landets kommuner (se hela rankningslistan här).Gruppen tycker att det är en bra
placering bland landets kommuner, men arbetar med att öka andelen heltidsanställda. Följaktligen innebär det också att vi kommer att arbeta med att minska
andelen deltidsanställda. OBS 2016 års siffror från SKL.
De månadsavlönade i Hällefors kommun utför 88 procent av den arbetade tiden i
kommunen. Resterande 10,6 procent utförs av timavlönade. Genomsnitt för alla
kommuner 2016 var att 8 procent av den arbetade tiden utfördes av timavlönade.
Detta är inte gruppen nöjd med utan vi kommer att fortsätta arbeta med att sänka
andelen timavlönade. OBS 2016 års siffror från SKL.
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1. Nulägesanalys, fortsättning
Hel-och deltidsarbetande

Hela kommunen

Antal

Andel

Heltidsarbetande

385

62,5 %

Deltidsarbetande 75–99 procent

168

27,3 %

Deltidsarbetande 1–74 procent

63

10,2 %

Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation

Antal

Andel

Heltidsarbetande

123

43,5 %

Deltidsarbetande 75–99 procent

130

45,9 %

Deltidsarbetande 1–74 procent

30

10,6 %

Av de månadsavlönade i Hällefors kommun är det i praktiken 62,5 procent som faktiskt arbetar
heltid. Det placerar Hällefors kommun på plats 128 i rankningen över andel heltidsarbetande i
landets kommuner (se hela rankningslistan här). Gruppen tycker att det är en bra rankning för
vår kommun.
Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Hällefors kommun är det i praktiken 43,5
procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Hällefors kommun på plats 127 i rankningen
över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (se hela
rankningslistan här). Gruppen tycker att det är en bra rankning för vår kommun.
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1. Nulägesanalys, fortsättning
I tabellen nedan finns andelen (procent) heltidsarbetande, av de månadsavlönade,
inom olika verksamhetsområden i kommunen. Observera att Kommunal har
medlemmar som arbetar deltid inom samtliga dessa verksamhetsområden.
Gruppen anser att det fortsatta arbetet med heltid kommer att förbättra dessa
siffror.
Verksamhetsområde

Andel heltidsarbetande

Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation

43,5 %

Gymnasium och Komvux

85,2 %

Grundskola & förskoleklass

86,9 %

Förskola och barnomsorg

78,0 %

Individ och familjeomsorg

79,4 %

Kultur och fritid

-%
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1. Nulägesanalys, fortsättning
Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför
övergången till heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut.
Ta själva fram er nuvarande kostnad och/eller antalet timmar för följande:
• Fyllnadstid.
• Övertid.
Mätperiod okt 2016-sept 2017
Omsorgen: 55,93 åa
Måltid: 1,35 åa
Ovanstående siffror visar att vi har finansiering för ytterligare ett antal åa inom
omsorgen. Det går givetvis inte att helt undvika att fyllnadstid och övertid.
Siffrorna borde minska genom fler tillsvidareanställda heltider och optimal
planering.
Ta också fram uppgifter för frånvaro, exempelvis:
Mätperiod okt 2016-sept 2017
• Sjukfrånvaro
• Föräldraledighet
• Ledighet
Omsorgen:
Måltid: Kommunens arbete med att sänka sjukfrånvaron
58,03 åa
5,26 åa kommer att frigöra resurser till verksamheten.
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2. Rekryteringsbehov
De senaste åren har vi rekryterat nya tillsvidareanställda enligt följande:
Antal nyanställda
2014
47
2015
47
2016
51
2017
60
•

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer gruppen 74-84 år öka med 113 personer fram till
2021. Detta kommer att innebära ett ökat behov av omsorgens tjänster.

•

Ca 79 pensionsavgångar beräknas totalt i kommunen. SKL bedömer att behoven ökar med
ytterligare en tredjedel, vilket innebär ett rekryteringsbehov på 105 personer.

•

Hällefors kommun konkurrerar med övrig verksamhet i kommunen, vilket innebär att vissa
medarbetare väljer andra arbetsgivare. Detta skapar ett ökat rekryteringsbehov för
kommunen. Svårt att bedöma framtida behov av denna anledning.
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2. Rekryteringsbehov, fortsättning
Rekryteringsbehov Hällefors kommun

2017

2018

2019

2020

2021

Totalt

5

17

12

20

27

Om alla månadsavlönade i Hällefors kommun skulle gå upp i tid och arbeta heltid, skulle den ökningen motsvara
149 heltidsarbetande.
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3. Organisation och bemanning
Följande bör framgå av er plan:

*Hur tänker ni organisera det framtida arbetet för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning?
Ansvarig är socialchef och bildningschef. Samtliga utredningar ska tidssättas. I
samtliga arbetsgrupper ska chefer, medarbetare och fackliga ingå.
Arbetsgrupper tillsätts för att utreda frågor om:
1. Förhöjd grundbemanning
2. Optimal planering
3. Utreda frågan om kontinuerligt skiftarbete
*Behöver arbetet med bemanning utvecklas när fler ska arbeta heltid? I så fall hur?
Arbetsgrupper tillsätts för att utreda frågor om:
1.
Kombitjänster
2. Förändrade schemagrupper
3. Pooltjänster
4. Planering av insatser
*Behöver bemanningen över verksamhets- och enhetsgränser utvecklas? Hur går ni i så fall vidare
med den frågan?
Arbetsgrupper tillsätts för att utreda frågor om:
1. Central bemanningsenhet
2. Planeringscentral för hemtjänsten
3. Bemanningsstrategier vid frånvaro
4. Samplanering av flera verksamheter eller hela verksamheten
*Behöver bemanningen vid frånvaro organiseras och samordnas på ett annat sätt än i dag?.
Se ovan
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4. Arbetstider och arbetsmiljö
Följande bör framgå av er plan:
*Hur ska införandet av heltid samordnas med det ordinarie arbetsmiljöarbetet?
En arbetsgrupp tillsätts som utreder frågan.
*Scheman ska både tillgodose verksamhetens behov och vara hälsosamma för medarbetarna. Hur
arbetar ni med den frågan?
Samma arbetsgrupp som ovan utreder frågan
*Centrala parter rekommenderar en sammanhållen arbetstid. Behöver ni en strategi för att undvika
delade turer? Hur går ni vidare med den frågan?
Den arbetsgrupp som utreder frågan om kontinuerligt skiftarbete utreder denna fråga vidare.
Hällefors kommun följer gällande avtal, vilket innebär 19 arbetspass på fyra veckor. Vi har inga
delade turer, däremot kan två arbetspass förläggas samma dag.
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5. Delaktighet
Följande bör framgå av er plan:
•

Vilka är berörda av förändringen?
Alla anställda inom kommunen, brukare och elever

•

Hur säkerställs att de får den information och utbildning de behöver?
Husmöten, ledningsgrupper, central samverkansgrupp, APT, medarbetarsamtal, delaktighet i
arbetsgrupper, info på Intranätet. Utskott, KS, och KF. Äldreråd, Kommunala Handikappsrådet,
Kommunala Pensionärsrådet. Elevråd och klassråd. Pressmeddelanden

•

Vilka forum bör finnas för säkerställa delaktighet?
Se ovan
Arbetsgrupper med chefer, medarbetare och fackliga.
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6. Beslut och avtal
Följande bör framgå av er plan:
 Finns det redan ett politiskt beslut kopplat till heltidsfrågan? Behöver det i så
fall uppdateras?
I 2018 års Verksamhetsplan står: Förvaltningen har under hösten fått uppdraget att
strategiskt arbeta fram förslag på en åtgärdsplan för att bli en attraktivare
arbetsgivare. Där ingår arbetet med att erbjuda tryggare anställningsformer, höja
frisknärvaron, säkerställa rätten till heltid och framtidens kompetensförsörjning.
 Saknar ni i dag politiskt beslut eller lokalt avtal men ser att ni kommer att
behöva det framöver?
Politiskt beslut behövs rörande ekonomiska prioriteringar
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7. Mål
Använd den information och det underlag ni har tagit fram på följande
sätt:
•
•

•
•
•

Dra slutsatser utifrån er analys.
Omsorgen behöver utöka med 10 årsarbetare (åa), varav 5 åa för att personal ska få önskad
sysselsättningsgrad och 5 åa för att täcka upp vikariebehovet samt ersättningsrekryteringar.
Formulera ett förslag till plan för att fler ska arbeta heltid utifrån slutsatserna.
Alla nyanställda inom omsorgen erbjuds heltidsanställning från 1 februari 2018.
Alla anställda erbjuds heltid (ökad sysselsättningsgrad) i november månad varje år.
Medarbetare kan under hela året lämna önskemål om ökad sysselsättningsgrad till närmaste chef.

Mål, andel heltidsanställda

2017

2018

2019

2020

2021

I hela kommunen, 2016: 66,4 %

kommer

70 %

80 %

90 %

100 %

Inom vård och omsorg, 2016: 45 %

från SKL

70 %

80 %

90 %

100 %

Mål, andel heltidsarbetande

2017

2018

2019

2020

2021

I hela kommunen, 2016: 62,5%

kommer

65 %

70 %

75 %

80 %

Inom vård och omsorg 2016: 43,5%

från SKL

65 %

70 %

75 %

80 %
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Heltidsplan för Hällefors
•

Alla anställda inom omsorgen erbjuds heltid (ökad sysselsättningsgrad) i november
månad varje år. Flexibilitet inom verksamheten krävs.

•

Alla anställda inom omsorgen får beslut om sysselsättningsgrad i mars 2018 och i
februari från 2019 och framåt.

•

Alla nyanställda inom omsorgen erbjuds heltidsanställning från 1 april 2018.
Flexibilitet inom verksamheten krävs.

•

Medarbetare inom omsorgen kan under hela året lämna önskemål om ökad
sysselsättningsgrad till närmaste chef.

•

Ett antal arbetsgrupper ska tillsättas senast 31 mars för att utreda frågor om
organisation, bemanning, arbetsmiljö och arbetstider. Arbetsgrupperna ska redovisa
sina resultat senast 30 september.
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