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Datum  
2018-06-01  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2018-06-19 kl. 13.15 i Kommunhuset, 
Sfären för att behandla följande ärenden: 
Under beredningstid: 
Kl 13.15-13.45 Näringslivsutvecklare Gabriela Kloth om NKI och Svenskt 
Näringslivs ranking. 
13.45-15.00 Kommunchef Tommy Henningsson om GDPR och 
medarbetarenkät 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Finansiering av arbete, beläggning och skyltning för att iordningställa 

parkering i Grythyttan, dnr KS 18/00125 
 
6 Dokumenthanteringsplan för HR-enheten, dnr KS 18/00118 
 
7 Fördelning av statliga medel avsedda att stötta kommuner som har anställt 

personer som står långt från arbetsmarknaden i så kallade extratjänster, 
dnr KS 18/00144 

 
8 Interkommunal ersättning/bidragsbelopp för verksamheten 2018 

(skolpeng), dnr KS 18/00107 
 
9 Förvärv av Gillershöjden 3:1 
 
10 Återrapport utskottsinitiativ kring förskolan, dnr KS 18/00060 
 
11 Gemensam vision och viljeinriktning för skolorna i Hällefors kommun, 

slutrapport, dnr KS 18/00084 
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12  Valärenden 
 
Informationsärenden 
 
13 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, 

dnr KS 15/00357 
 

14 Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 

15 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 18/00028 
 
16 Ärendehantering från slutenvården till och med april 2018, dnr KS 

18/00029 
 
17 Ny redovisningslag, dnr KS 18/00141 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
18 A) Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen: Dom gällande åtgärder i 

delar av Nittälvens vattensystem 
 
B) SKL: Cirkulär 18:19 - 18:20 
 
C) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2018-05-17 § 24, 
årsredovisning för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
D) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Investeringsuppföljning tom 
2018-03-31; driftuppföljning tom 2018-03-31 
 
E) Kommunförvaltningen: Upphandling kemteknik mm, dnr KS 
18/00053; upphandling skolmoduler, dnr KS 18/00065; upphandling 
tvättservice, dnr KS 18/00036; upphandling säkerhetsbesiktning av 
gymnastik- och sporthallsinredningar, dnr KS 18/00096; upphandling 
grönyteskötsel, dnr KS 18/00056; avtal för pappershämtning; 
direktupphandling av kompaktarkiv, dnr KS 18/00086; uppdaterade 
attestförteckningar 
 
F) Protokoll samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2018-05-16 
 
G) Ludvika kommun: yttrande över förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 
 
H) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2018-05-16 
 
I) Region Örebro län: Överenskommelse om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

 
J) Hällefors bostads AB: Protokoll 2018-04-17 
 

Delegeringsbeslut 
 
19 A) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 

2018-04-30 
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B) KSO Annalena Järnberg enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-05-
28 
 
C) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 
2018-05-29 
 
D) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med 
anmälningsdatum 2018-05-28; beslut om lönetillägg för samordnare 
POSOM. 
 
E) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-05-28 
 
F) Enhetschef Marjo Engström enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-
05-16 
 
G) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-05-
29 
 
H) Kanslichef Mathias Brandt: beslut om minoritetsspråkmedel för 
litteratur till Hällefors bibliotek, dnr KS 18/00004 

 
 
Gruppmöte för majoriteten kl 9.00 samma dag och lokal. 
 
 
Annalena Järnberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 
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HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
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Finansiering av arbete, beläggning och skyltning för att 
iordningställa parkering i Grythyttan, dnr KS 18/00125 
 
Beslutsunderlag 
_ 
 
Ärendet 
Iordningsställande av parkeringen med fastighetsbeteckning Grythyttan 6:142 
i Grythyttan är en del i arbetet med att förbättra kommunens attraktionskraft 
för invånare och för besökare. 
 
Grythyttan har ett stort antal besökare och parkeringen är i dåligt skick. 
Belysningen är restaurerad men beläggning och iordningsställande av två 
platser för husbilsparkering kvarstår.  
Hela parkeringen ska skrapas av, kantskäras, vältas och nytt grus ska läggas 
på. Skyltning för två husbilsplatser ska beställas och monteras. 
Goda parkeringsmöjligheter och ett bra skick på parkeringen bidrar till att öka 
attraktiviteten och förbättrar tillgängligheten till Grythyttans bycentrum.  
 

Ekonomi 
Iordningsställandet av parkeringsplatsen kommer att innebära en 
investering i arbete och material av entreprenör om ca 75 000 kronor 
inklusive skyltning av husbilsparkering.  
Kommunförvaltningen förslår att dessa åtgärder finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2018. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Genom att besökare parkerar på den stora besöksparkeringen, Grythyttan 
6:142  så minskar antalet bilar i centrum. Att på sikt skylta från Lokavägen 
till besöksparkeringen kan minska trafikbelastningen i Grythyttans 
bycentrum 
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Medborgarperspektiv 
Tillgänglighet till bra parkering nära centrum. 
 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att uppdra åt Kommunförvaltningen att rusta nuvarande parkering och 

iordningställa två platser för husbilsparkering i Grythyttan. 
 
- Att iordningsställandet på maximalt 75 000 kronor finansieras med 

kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2018.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson.  
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om typ av skyltning för husbil, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande 
Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att uppdra åt Kommunförvaltningen att rusta nuvarande parkering och 
iordningställa två platser för husbilsparkering i Grythyttan. 
 
Att iordningsställandet på maximalt 75 000 kronor finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2018.  
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Dokumenthanteringsplan för HR-enheten, dnr KS 
18/00118 
 
Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för HR-enheten 
 
Ärendet 
HR-enheten har tillsammans med arkivpersonalen gått igenom förekommande 
handlingar i verksamheten. Utifrån deras vikt och betydelse har de lämnat 
bifogat förslag till dokumenthanteringsplan. 
 
Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att hålla en god ordning och ge 
en överblick över förvaltningens allmänna handlingar inom HR-området. 
 
Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras 
(arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår 
också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Dokumenthanteringsplanen tydliggör vilka handlingar som finns inom 
verksamheten och hur de förvaras. Förmågan att lämna ut och i 
förekommande fall avslå begäran om utlämnande inom kort tid är 
grundläggande för alla offentliga aktörer i Sverige och avgörande för 
medborgarnas möjlighet att följa och granska myndigheternas arbete. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Dokumenthanteringsplan för HR-enheten antas. 
 
Tidigare gällande dokumenthanteringsplan för HR-området, kallad 
dokumenthanteringsplan för personalenheten, upphör att gälla. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 
samt ekonomichef Jessica Jansson tillför i ärendet. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om hur handlingar rörande pension till 
politiker hanteras vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Svar leder 
till yttrande från ordförande Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) 
och Ritha Sörling (V) samt kompletterande svar från ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur personalakter bevaras vilket besvaras 
av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Dokumenthanteringsplan för HR-enheten antas. 
 
Tidigare gällande dokumenthanteringsplan för HR-området, kallad 
dokumenthanteringsplan för personalenheten, upphör att gälla. 



 

 

Dokumenttitel 

Dokumenthanteringsplan 
HR-enheten  

 
Sida 
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Typ av styrdokument 

Riktlinjer 
Ansvarig utgivare 

Hällefors kommun 
Kanslienheten 

Ansvarig författare 

Kanslichef 
Giltighetsdatum 

2018-07-01 

Dokumentförteckning 

B-A-0001 
Organisation 

Kommunförvaltningen 
Enhet 

Kanslienheten 
Datum nästa revision 

2020-01-01 
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4 Leverans till arkivet ................................................................... 3 

5 Information av tillfällig eller ringa betydelse ............................ 4 
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1  Syfte 
Dokumenthanteringsplanen redovisar vilka allmänna handlingar som hanteras inom 

verksamheten. Den innehåller anvisningar var handlingar förvaras, om de bevaras eller 

gallras, samt när de levereras till kommunarkivet för slutarkivering.  

Dokumenthanteringsplanen ses över vid behov och i januari månad varje år för eventuell 

revidering och uppdatering. 

Det är ansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, efter samråd 

med handläggare inom verksamheten samt med arkivpersonal.  

2  Gallring 
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Detta får endast ske om beslut har fattats av 

myndigheten, d v s den nämnd som producerat handlingen. Dokumenthanteringsplanen är 

nämndens gallringsbeslut.  

Om en handlingstyp inte finns med i dokumenthanteringsplanen bevaras den till dess att 

nämnden fattat ett eventuellt gallringsbeslut. Gallring gäller oavsett mediebärare och gäller 

även därför digitala handlingar. 

Gallring sker i samband med att gallringsfristen har löpt ut. Om någon begär att få ta del av en 

handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, får gallring inte 

verkställas innan eventuellt utlämnande. 

Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska förstöras under 

kontrollerade former – brännas, strimlas, tuggas eller liknande. 

3 Rensning 
Rensning är inte någon gallringsåtgärd och kräver därför inget särskilt beslut. Rensas bort 

görs handlingar som inte är allmänna och sådant som inte tillför ärendet sakuppgift.  

Rensning innefattar även skräp som plastfickor, häftklamrar, pappersbindare, gem, tejp, 

gummisnoddar och annat som kan skada handlingarna på sikt.  

Rensning ska alltid ske innan leverans till kommunarkivet.  

4 Leverans till arkivet 
Tidpunkt för leverans sker enligt dokumenthanteringsplan. Kommunarkivet tar endast emot 

handlingar som ska bevaras. De ska vara rensade och logiskt ordnade. Kontakta alltid 

arkivansvarig personal innan leverans till kommunarkivet. 
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5 Information av tillfällig eller ringa betydelse 
Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse får gallras under förutsättning att de inte 

medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för 

rättsskipning, förvaltning och forskning.   

Handlingstyp Förvaring Bevaras/gallras 

Upprättade, inkomna och utskickade handlingar av 

tillfällig eller rutinmässig karaktär, t ex 

 Skrivelser för kännedom 

 Föreskrifter, cirkulär, meddelanden och liknande 

 Inbjudningar och anmälningar till externa kurser 

och konferenser 

 Reklam och broschyrer 

Valfri Vid inaktualitet 
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 Arbetsmiljö 

Ärende-/handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet 

Arbetsmiljöutredningar Närarkiv Bevaras  2 år 

Arbetskador Pärm HR-konsult 
pågående år, till 
personalakt efter 
sammanställning 

Bevaras Till personalakt fr o m 2018-01-
01 

Se personalakt 

Organisation för 
arbetsmiljöarbetet med delegering 
av arbetsmiljöarbetsuppgifter/ 
ansvar 

Pärm närarkiv Bevaras  När ny har upprättats 

Protokoll, skyddsrond Pågående år hos HR-
konsult, sedan 
närarkiv 

Bevaras  2 år 

Riskbedömning av arbetsmiljön 
vid till exempel 
verksamhetsförändring inklusive 
handlingsplan  

Pärm närarkiv Bevaras Diarieförs av ansvarig chef. 
Original till HR-enheten 

2 år 

Tillbud Pågående år pärm 
hos HR-konsult, 
sedan närarkiv 

Bevaras Finns på varje 
verksamhetsområde 

2 år 
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 Avveckling 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Arbetsgivarintyg G:/Kommunförvalt- 
ningen/Personal/ 
Gemensam  
sparmapp intyg/ 
Arbetsgivarintyg 

2 år  Arkiveras ej 

Avgång/entledigande, anmälan om Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Avgångsvederlag, beslut om Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Dödsfall Personalakt Bevaras  Se personalakt 

LAS-varsel, handlingar som 
resulterar i avslut 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

LAS-varsel, handlingar som ej 
resulterar i avslut 

Pärm kontor 2 år  Arkiveras ej 

Tjänstgöringsbetyg 
 

Kopia i personalakt Original till anställde, 
kopia till personalakt 

 Se personalakt 

Tjänstgöringsintyg Kopia i personalakt Original till anställde, 
kopia till personalakt 

 Se personalakt 
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 Bemanning och personaluppföljning 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Personalakter Närarkiv Bevaras  1 år efter avslut 

Personalstatistik (årsvis) - - Finns i personalbokslut - 

Semesteravstämning Lönesystem Vid inaktualitet  Arkiveras ej 

Systematiskt förda uppgifter om 
den anställdes tjänstgöring och lön 

Lönesystemet Bevaras Matrikelkort finns i personalakt. Bevaras digitalt i väntan på 
digital arkivlösning 

Övertidsjournal R:/Produktion 3 år Enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Tas ut på PDF och 
sparas på G:/ i slutet av varje år. 

Arkiveras ej 

Övertidsrapporter Lönesystem 2 år  Arkiveras ej 

 

 Facklig samverkan, förhandling 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Pärm HR-
löneadministratör 

2 år  Arkiveras ej 

Förhandlingsprotokoll, löner/ 
löneöversyn/revisionsförhandling
ar med bilagor 

Pärm närarkiv Bevaras  Efter 1 år 

Lokala överenskommelser och 
avtal 

Pärm närarkiv Bevaras Diarieförs av ansvarig chef Vid behov – när den inte 
längre behövs i 
verksamheten. 

Protokoll från förhandlingar enligt Pärm närarkiv Bevaras Diarieförs av ansvarig chef Vid behov – när den inte 
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medbestämmandelagen (MBL) längre behövs i 
verksamheten. 

Protokoll med bilagor från 
samverkan på förvaltningsnivå 

Pärm närarkiv Bevaras  Vid behov – när den inte 
längre behövs i 
verksamheten. 

Protokoll/anteckningar, 
arbetsplatsträffar eller 
motsvarande samverkan på 
arbetsplatsnivå 

G:/Kommunförvalt-
ningen/Personal/ 
Enheten/Arbetsplats- 
möte 

Vid inaktualitet  Arkiveras ej 

 

 Kompetensutveckling 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Behörighetsgivande utbildning, 
bevis/intyg på 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Kursinbjudningar Valfri Vid inaktualitet Om där inte ingår handlingar 
som hör till den ekonomiska 
redovisningen 

Arkiveras ej 

Utvecklingsplaner, individuella Ansvarig chef Bevaras när 
anställningen upphör, 
se anmärkning 

Följer medarbetaren inom 
organisationen 

Se personalakt 

Utvecklingssamtal, 
dokumenterade 
överenskommelser 

Ansvarig chef Bevaras när 
anställningen upphör, 
se anmärkning 

Följer medarbetaren inom 
organisationen 

Se personalakt 

Utvecklingssamtal, övriga 
anteckningar 

Ansvarig chef Vid inaktualitet  Arkiveras ej 
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 Lönebildning  

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Befattningsbeskrivningar/ 
uppdragsbeskrivningar 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Lönekartläggningar Pärm närarkiv Bevaras Diarieförs 2 år 

 

 Löneadministration 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Arvoden (konsulter m fl), 
uppdragstagare 

Pärm HR-
löneadministratör 

2 år om utbetalning 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år 

 Arkiveras ej 

Ersättningar Pärm HR-
löneadministratör, 
lönesystem 

2 år om utbetalningen 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år 

Till exempel Bilersättningar 
(inkl. körjournal om grund för 
bilersättning), reseräkningar, 
traktamenten. 

Arkiveras ej 

Facklig ledighet med eller utan lön Lönesystem 2 år  Arkiveras ej 

Jour, handlingar rörande Lönesystem 2 år  Arkiveras ej  

Kvitton Pågående år HR-
löneadministratör, 
sedan närarkiv gamla 
kommunhuset 

2 år om utbetalningen 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år 

 Arkiveras ej  

Kontrolluppgifter På fil på 
R:/Produktion 

Bevaras Skickas för deklaration till 
Skatteverket 

Arkiveras ej  
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Ledighetsansökningar: barn-, 
studie- och tjänstledigheter över 6 
månader 

Personalakt 
 
 
 

Bevaras  Se personalakt 

Läkarintyg Arkivskåp HR-
konsult 

2 år Jfr Rehabilitering  Arkiveras ej 

Läkarintyg, chefer och HR-
personal 

Arkivskåp HR-chef 2 år  Arkiveras ej 

Löne- eller anställningsstyrande 
meddelade i personalärende,  
t.ex. lönetillägg 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Löneavdrag Pärm HR- 
löneadministratör 

2 år om utbetalning 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år 

Till exempel hyra parkering, 
lunchkuponger, privata 
telefonsamtal, övriga. avdrag 

Arkiveras ej 

Lönespecifikationer Lönesystem Bevaras Bevaras då de kan vara 
nödvändiga för 
pensionsutredningar, 
pensionsberäkningar 

Exporteras vid eventuellt 
byte av lönesystem eller e-
arkiv. 

Löneunderlag, handlingar rörande Lönesystem 2 år om utbetalning 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år – 
underlag för beräkning 
av lön 

Till exempel semester-
/timlistor, ob-listor, 
timrapporter, sjukanmälningar, 
försäkran för sjuklön, 
ledighetsansökningar, 
semesterväxling 

Arkiveras ej 

Reseräkning inklusive traktamente 
med kvitto 

Lönesystemet, pärm 
om det gäller 
utomlandsresa, 
kvitton i egen pärm 

2 år om utbetalningen 
skett via lönesystemet, 
annars 10 år 

 Arkiveras ej 

Retroaktiv lön Lönesystem 2 år  Arkiveras ej 

Sjukanmälningar Lönesystem 2 år  Arkiveras ej 
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Skatter (jämkningar m m) På fil / Lönesystemet 10 år  Arkiveras ej 

Tillfällig föräldrapenning, sjuk-
/friskanmälan 

Lönesystemet 2 år  Arkiveras ej 

Tjänstgöringsrapporter T 2 Pågående år HR-
konsult, sedan 
närarkiv 

2 år  Arkiveras ej 

Tjänstgöringsrapporter T 3 Pärm HR-
löneadministratör 
pågående år 

Bevaras  1 år 

Tjänstgöringsschema Lönesystem 2 år  Arkiveras ej 

Uppdragstillägg Pärm HR-
löneadministratör 

2 år Till exempel handledartillägg Arkiveras ej 

Utmätning i lön (beslut om) Pärm HR-konsult 2 år  Arkiveras ej 

 

 Omplacering 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Omplacering, handlingar ang. Personalakt Bevaras  Se personalakt 
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 Pension  

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Lärarmatriklar för statlig tid Närarkiv, så länge 
SPP begär ut och alla 
lärare med statlig tid 
finns kvar i 
organisationen 

Bevaras  Vid avslutad anställning 

Pensionsbrev med bilagor, 
godkännande 

Personalakt, se 
anmärkning 

Bevaras, se 
anmärkning 

Skickas till den anställde, kopia i 
personalakt 

Se personalakt 

Pensionsansökan, särskild 
ålderspension (garantipension) 
med beslut och överenskommelse 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Pensionsunderlag, 
pensionstidsunderlag/aktualiserin
gar 

- Gallras vid inaktualitet Skickas till och bevaras av KPA Arkiveras ej 

Pension, förhandsberäkningar Förvaras på KPA Gallras vid inaktualitet  Arkiveras ej 

Premier rapporterade till PV På fil på 
R:/Produktion 

2 år Filen skickas till KPA Arkiveras ej 

Signallistor/rättelselistor KPA:s 
administrationsverkt
yg 

Vid inaktualitet  Arkiveras ej 

Särskild avtalspension Personalakt Bevaras  Arkiveras tillsammans med 
personalakt 

Utbetalningsunderlag för låga 
pensionsavgifter 

Pärm närarkiv 2 år  Arkiveras ej 
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 Personalvård 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Disciplinärenden Personalakt Bevaras Diarieförs Se personalakt 

Företagshälsovård, avtal om Förvaras i slutarkivet Bevaras Diarieförs  

Försäkringar, avtal om Förvaras i slutarkivet Bevaras Diarieförs  

Personalenkäter Närarkiv Bevaras  2 år 

 

 Policy-/styrdokument 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Handlingsplaner Diariet Bevaras Diarieförs 
Ej individuella handlingsplaner 

Enligt rutin för diarieförda 
handlingar 

Policys Diariet Bevaras Diarieförs Enligt rutin för diarieförda 
handlingar 

Riktlinjer Diariet Bevaras Diarieförs Enligt rutin för diarieförda 
handlingar 
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 Rehabilitering  

Handlingarna från arbetsgivarens rehabiliteringsutredning bevaras 

väsentligen utan undantag, i Personalakt, med beaktande av sekretessen. 

Pågående rehabiliteringsärenden förvaras inlåsta i skåp hos HR-

konsult/chef. Avslutade i slutet kuvert personalakt. 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Arbetsanpassning, dokumentation 
av behov och ev. åtgärder 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Arbetsförmågebedömning, 
underlag för (lista över samtliga 
arbetsuppgifter som ingår i 
ordinarie arbete) 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Arbetsträning, dokumentation av Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Arbetsskada (till exempel 
anmälan, läkarintyg, utrednings-
dokumentation, beslut om 
skadeersättning, ansökan om 
ersättning från AGS, TGA m.fl.) 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Besked till anställd enligt AB att 
anställningsvillkoren skall 
omregleras på grund av att den 
anställde har rätt till partiell 
sjukersättning som inte är 
tidsbegränsad 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Företagshälsovårdens bedömning 
av arbetsförmåga 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Försäkringskassans anteckningar 
från avstämnings-

Personalakt Bevaras  Se personalakt 
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/uppföljningsmöten 

Försäkringskassans beslut 
avseende rehabiliteringsersättning 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Försäkringskassans beslut 
avseende sjukersättning 
(sjukpenning) 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Svar till Försäkringskassan 
angående anställds inkomst och 
årsarbetstid 

Pärm HR-
löneadministratör 

Vid inaktualitet  Arkiveras ej 

Handlingsplan, individuell (rehab-
plan) 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Livränta Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Läkarintyg, som ingår i rehab-
utredning 

Personalakt Bevaras Jfr Löneadministration ovan Se personalakt 

Missbruk av alkohol eller andra 
droger, handlingsprogram för 
hantering av 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Rehabiliteringsmöten (samtal), 
dokumentation och anteckningar 

Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Sjukanmälan Lönesystem Bevaras Jfr Löneadministration ovan Bevaras i lönesystem tills e-
arkivslösning finns 
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 Rekrytering och introduktion av nya medarbetare 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Annonser (kungörelser), 
innehållande kravprofil 

Personalakt Bevaras Diarieförs Se Personalakt 

Ansökningshandlingar och 
betygshandlingar, erhållen tjänst 
 

Personalakt Bevaras 
 
 

 Se Personalakt 

Ansökningshandlingar, ej erhållen 
tjänst 

Rekryteringssystem 2 år, se anmärkning P.g.a. möjligheten att överklaga 
enligt § 23 i lag om förbud mot 
diskriminering 

Arkiveras ej 

Anställningsavtal/-information Personalakt Bevaras  Se Personalakt 

PuL, information samt samtycken/ 
återtaganden av samtycken till 
behandling av personuppgifter 

- - ingår i Anställningsavtal  
- 

Sekretessförbindelse Personalakt Bevaras  Se personalakt 

Utdrag ur belastningsregistret, 
kopia 

- Se anmärkning Original lämnas åter personen. 
Kopia skickas till HR-enheten 
och gallras efter anteckning 
förts i aktuellt system. 
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 Särskilda anställningsformer  

Här avses till exempel 

 

 arbetsmarknadspolitiska åtgärder (lönebidrag, handledarbidrag, stöd 

till personligt biträde, trygghetsanställningsbidrag, förstärkt 

anställningsstöd och andra anställningsstöd som instegsjobb, 

nystartsjobb, plusjobb) 

 externfinansierade tjänster (ibland annat Assess-projekt) 

 platser i traineeprogram och praktikplatser 

 feriejobb 

 

Mycket av administrationen följer den vanliga gången. Viss handläggning  

kan ske centralt till exempel rekrytering till feriejobb eller hantering av  

eventuell central finansiering av nettolönekostnad för äldre lönebidrag. 

 

Ärende-/handlingstyp Förvaring  Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till 
kommunarkivet  

Beslut från Arbetsförmedlingen 
avseende bidrag (nytt eller 
omprövning) 

Pärm hos HR-
löneadministratör, till 
personalakt vid 
inaktualitet 
 

Bevaras 
 
 
 

 Se personalakt 

Beslut till Arbetsförmedlingen för 
bidrag (nytt eller omprövning) 
inklusive handlingsplan, kopia 

Personalakt Bevaras Kopia bevaras i personalakt, 
original till Arbetsförmedlingen 

Se personalakt 
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Fördelning av Statliga medel avsedda att stötta 
kommuner som har anställt personer som står långt från 
arbetsmarknaden i så kallade extratjänster,  

dnr KS 18/00144 

 
Ärendet 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 för 
att stötta kommuner och landsting som har anställt eller anställer personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting har 
kunnat ta del av stödet. Stödet är planerat att betalas ut även 2019 och 2020. 
 
 

Ekonomi 
Antalet extratjänster (beting) är fördelade utifrån antal invånare i respektive 
kommun/landsting. Om en kommun/landsting når sitt beting vid angivet 
datum erhålls en förutbestämd summa i statsbidrag. För Hällefors del 
motsvarar den förväntade ersättningen 283 522 kronor utifrån betinget 4 
extratjänster. De medel som eventuellt inte betalas ut till följd av att vissa 
kommuner/landsting understiger sina beting (restpost) fördelas till de 
kommuner/landsting som överskjuter sina beting. Hällefors kommun har 
överstigit sitt beting om fyra extratjänster med trettionio extratjänster (totalt 
43 extratjänster vid årsskiftet) och har därför i stället fördelats ytterligare 
medel, totalt 861 000 kronor.  

 
Rådet för kommunal redovisning bedömer att bidraget ska redovisas som 
en intäkt 2018 och bedöms vara ett generellt statsbidrag. Detta innebär att 
medlen anses vara ett generellt statsbidrag som inte är riktat till någon 
särskild verksamhet.   

 
Arbetsmarknadsenheten i Hällefors har en organisation bestående av en 
samordnare samt en enhetschef, som även har ansvar för individ- och 
familjeomsorgens (IFO) verksamhet vuxen och försörjningsstöd. 
Samordnaren har till uppgift att planera arbetsmarknadsinsatser i 
samverkan med respektive enhetschef och utvald handledare på den 
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arbetsplats där arbetsmarknadsinsatsen genomförs.  Samordnaren skall 
också genomföra en kartläggning av varje enskild brukares 
arbetsmarknadsmeriter och behov samt följa upp dessa under den pågående 
insatsen. I nuläget har samordnaren 62 arbetsmarknadsåtgärder att planera 
och följa upp vilket är ett omöjligt uppdrag tidsmässigt, detta har resulterat 
i att enhetschefen fått göra kartläggningarna på arbetsmarknadsenheten. 
Enhetschefen har även ansvar för 15,5 handläggare på IFO som handlägger 
omkring 500 ärenden samt planerar administrerar och hanterar omkring 80 
feriearbeten. En förstärkning av samordnarfunktionen på 
arbetsmarknadsenheten är nödvändig. 
Budgeten för arbetsmarknadsdelen är baserad på generera intäkter från 
arbetsmarknadsstyrelsen för praktikplatser.  Behovet av praktikplatser är 
idag lågt hos arbetsförmedlingen, fokus är istället olika former av 
stödanställningar vilket inte genererar i intäkter för kommunen. Detta gör 
att det är det svårt att nå en budget i balans. I 2018 års budget är 
kommunens arbetsmarknadsenhet underbalanserad med 400 kkr.  

 
Utifrån underbalanseringen och behovet av en förstärkning av 
samordningsfunktionen föreslår förvaltningens att kommunstyrelsen 
tilläggsbudgeteras 861 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som 
kommunen erhållit i generellt bidrag för verksamhetsåret 2018.   
 
Att fördela de utbetalade statsbidragen till arbetsmarknadsenheten skulle 
leda till ökad möjlighet till sysselsättning vid arbetsmarknadsenheten, 
förhöjd kvalitet i verksamheten samt minskade kostnader i 
försörjningsstöd. Detta ger ekonomiskt gynnsamma effekter för kommunen 
både på kort och lång sikt.  
 

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

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

Medborgarperspektiv 
Att fler medborgare ges möjlighet till sysselsättning samt att närma sig den 
öppna arbetsmarknaden bedöms positivt ur ett medborgarperspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett i ärendet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Generella stadsbidragen som Hällefors kommun erhållit för 

extratjänsterna motsvarande 861 000 kr används till förstärkning av 
samordningsfunktionen på arbetsmarknadsenheten. 
 

- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 861 tkr för år 2018. 
 
- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 861 tkr för år 2018. 
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Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om budgethöjning vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om vad den föreslagna förstärkningen 
innebär i praktiken vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
--- 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen 
 
- Generella stadsbidragen som Hällefors kommun erhållit för 

extratjänsterna motsvarande 861 000 kr används till förstärkning av 
samordningsfunktionen på arbetsmarknadsenheten. 
 

- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 861 tkr för år 2018. 
 
- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 861 tkr för år 2018. 
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Interkommunal ersättning/Bidragsbelopp för 
verksamheten 2018 (skolpeng), dnr KS 18/00107 

 
Skollagen kap.10 § 34 
Bidragsbelopp för förskoleklass, bilaga 1, 2018-05-02 
Bidragsbelopp för grundskola 1-3, bilaga 2, 2018-05-02 
Bidragsbelopp för grundskola 4-6, bilaga 3, 2018-05-02 
Bidragsbelopp för grundskola 7-9, bilaga 4, 2018-05-02 
Bidragsbelopp skolbarnomsorg, bilaga 5, 2018-05-02 

 Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll 2017-11-28, § 276  
 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram underlag för beslut om bidragsbelopp 
för verksamheten för år 2018 i enlighet med kraven i Skollagen kap.10 § 34. 
Bidragsbelopp är framtaget för verksamheterna enligt bilagor.  
 
Bidragsbeloppet betalas ut från och med 2018-01-01. 
Preliminära bidragsbelopp fastställdes på sammanträde i kommunstyrelsen 
2017-11-28, och de verksamheter som debiterat kommunen enligt det 
preliminära bidragsbeloppet kommer vid höjt belopp att kompenseras 
retroaktivt.  
 

Ekonomi 
Bidragsbeloppet är den sammantagna kostnaden kommunen har per individ 
i den egna verksamheten, och det belopp kommunen ska betala till privata 
aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för de av 
kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos dem. 
 
Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elev förutsätter att 
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa 
mot grundbeloppet.  
 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       49 203 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  74 039 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 89 068 kr 
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Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  102 045 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  28 724 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. 
 
Samverkan 
Information har skett vid facklig samverkan. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Upphäva preliminära bidragsbeloppen: 

 
Preliminärt grundbelopp per elev i förskoleklass    52 412 kr 
Preliminärt  grundbelopp för grundskola 1-3   77 783 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 4-6   94 477 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 7-9   95 277 kr 
Preliminärt grundbelopp för skolbarnomsorg   30 806 kr 

 
 
Godkänna bidragsbeloppen: 
 

Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       49 203 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  74 039 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 89 068 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  102 045 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  28 724 kr 

 
 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord. 
 
 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket 
bifalls. 
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Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 

-Upphäva preliminära bidragsbeloppen: 
 
Preliminärt grundbelopp per elev i förskoleklass    52 412 kr 
Preliminärt  grundbelopp för grundskola 1-3   77 783 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 4-6   94 477 kr 
Preliminärt grundbelopp för grundskola 7-9   95 277 kr 
Preliminärt grundbelopp för skolbarnomsorg   30 806 kr 

 
 
-Godkänna bidragsbeloppen: 
 

Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       49 203 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  74 039 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 89 068 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  102 045 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  28 724 kr 
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Datum  
2018-06-05  

Kommunförvaltningen 
   
Tommy Henningsson   
   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Förvärv av Gillershöjden 3:1 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hällefors Bostads AB, inkommen 2018-05-03 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB (BoAB) har inkommit med en skrivelse som anger att 
de önskar förvärva fastigheten Gillershöjden 3:1 med adressen Sikforsvägen 
31 (Alexanders hus). 
 
Argumentet till att bolaget vill förvärva fastigheten är att bolaget äger 
närliggande fastighet och att fastigheten Gillershöjden 3:1 har betydelse för 
pågående centrumutveckling. Dessutom vill bolaget skapa rådighet över 
angränsande fastighet som bolaget äger.  
 
Enligt bolagets ägardirektiv ska samråd göras med kommunstyrelsen om det 
råder delade meningar i bolagets styrelse om ärendet ska hanteras av 
kommunfullmäktige eller inte. Kommunförvaltningen har stämt av med 
bolagets VD och fått svaret att bolaget önskar få ett yttrande från kommunen 
vilket gör att samråd inte blir aktuellt.   
 
I bolagets ägardirektiv framgår att fullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. 
Bolaget ska se till att fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av 
fullmäktige såvitt avser övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt.  
 
Förvaltning ser inte att ett förvärv av nämnda fastighet har betydelse för en 
centrumutveckling enligt plan. Förvaltningen rekommenderar inte att bolaget 
förvarar fastigheten Gillershöjden 3:1 utifrån gjord motivering. Däremot ser 
förvaltningen att det i första hand finns ett behov av att bolaget söker ett 
bygglov som omfattar ICA:s framtida lokalbehov, som kan ligga som grund 
för en framtida centrumutveckling.  
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Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att inte rekommendera att Hällefors Bostads AB förvärvar fastigheten 

Gillershöjden 3:1 utifrån gjord motivering. 
 

 
 
Tommy Henningsson Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Utskottsinitiativ kring förskolan, KS 18/00060 

 
Beslutsunderlag 
Bildningsutskottet Sammanträdesprotokoll 2018-02-06, § 15 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-02-27, § 18 
Kommunförvaltningen Förskolan – Behov, lokaler och organisation 2018  
Kommunförvaltningen (2014-09-15) Behov i lokaler i Förskolan 2015 PM 
Kommunförvaltningen (2015-01-20). Uppdaterade behov av framtida 
lokaler i bildningsförvaltningen. PM 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-04-03, § 17 

 
Ärendet 
Efter ett utskottsinitiativ fick kommunförvaltningen efter beslut i 
kommunstyrelsen den 27:e februari 2018 i uppdrag att utreda organisation och 
barnantal i förskolan inför budget 2019. Förvaltningen fick uppdraget efter att 
förskolechef under temaföredragning varslat om en ökande arbetsbelastning 
på ledningsfunktioner och pedagoger, främst beroende på den fortsatta 
tillströmningen av barn till verksamheten. Tidigare utredningar, inte minst 
lokalresursplanen, har också pekat ut organisatoriska frågor ur ett 
lokalperspektiv som prioriterade. Frågor kring lokaler i förskolan har under 
2017-18 fått vila eftersom förvaltningen inte har kapacitet att på samma gång 
arbeta med produktion av förskolelokaler och skollokaler, och därför valde att 
prioritera en ny lösning för skolan.  
 
Kommunförvaltningen lämnar härmed redovisning över uppdraget. 
 
I ett tidigt skede i arbetet identifierade kommunförvaltningen en omedelbar 
åtgärd som både kunde minska de akuta behoven och som dessutom inte 
påverkar det långsiktiga arbetet i verksamheten. Åtgärden berörde förskolan 
Smultronstället, och kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2018-04-09 
om en utveckling där. 
 
Utredningen i övrigt lämnar förslag på hur verksamheten utifrån lokaler och 
organisation kan utvecklas för att behålla både kvalitet och flexibilitet. I 
huvudsak pekar utredningen mot ett behov av att projektera en ny 
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förskoleenhet med 3-5 avdelningar, att tillsätta ytterligare en förskolechef 
(och därmed öka ledningsgruppen i förskolan med 60 %), samt att utreda 
villkoren för 15-timmarsbarnen ytterligare. 
Förvaltningen föreslår att uppdrag lämnas kring projektering av 3 nya 
avdelningar vid Lärkans förskoleområde. Projekteringen ska ta hänsyn till 
utredningen och dessutom vidare bearbeta önskemål om till exempel 
tillagningskök, arbetsrum och liknande. Förskoleavdelningen bör vara klar 
inför hösten -19. 
 
Förvaltningen föreslår också att bildningschef får i uppdrag att ge förslag på 
och finansiering av organisationsförändringar i enlighet med utredningens 
förslag. Organisationsförändringen kan vara klar under hösten -19.  
   
Förvaltningen föreslår slutligen att förskolechef får i uppdrag att lämna 
förslag på hur valfriheten för 15-timmarsbarnen ska lösas. Åtgärden bör vara 
genomförd till höstterminens start.    

 
Ekonomi 
Det är svårt att i nuläget bedöma kostnaderna för ytterligare en 
förskoleavdelning. Investeringen bedöms till 8-10 miljoner, men den årliga 
driftskostnaden för kommunen beror av antalet barn, hanteringen av andra 
avdelningar, måltidskostnader och annat.  
 
60 % ytterligare tjänst i ledningsgrupp bedöms öka driftskostnaderna med 
omkring 400 tkr. 
 
Folkhälsa 
En fungerande förskola har stor inverkan på folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utifrån utredningen projektera en 

förskoleenhet med 3-5 avdelningar vid Lärkan, med målsättningen att 
starta verksamhet i denna inför hösten 2019. 

 
- Ge Bildningschef i uppdrag att ta fram förslag på den 

organisationsförändring som utredningen föreslår. 
 

- Ge Förskolechef i uppdrag att lämna förslag på hur valfriheten för 15-
timmarsbarnen ska hanteras. 

 
--- 

 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord. 
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Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga angående 15-timmarsbarn vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga om antal 15-timmarsbarn vilket besvaras av 
bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer en fråga om tidsaspekten för 
förändringarna, vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga om sammansättningen av barn vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utifrån utredningen projektera en 

förskoleenhet med 3-5 avdelningar vid Lärkan, med målsättningen att 
starta verksamhet i denna inför hösten 2019. 

 
- Ge Bildningschef i uppdrag att ta fram förslag på den 

organisationsförändring som utredningen föreslår. 
 

- Ge Förskolechef i uppdrag att lämna förslag på hur valfriheten för 15-
timmarsbarnen ska hanteras. 

 



















 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kanslienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2018-06-08  

Kanslienheten 
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Slutrapport, gemensam vision och viljeinriktning för 
skolorna i Hällefors kommun, dnr KS 18/00084 
 
Beslutsunderlag 
Vision och viljeinriktning, skolan i Hällefors 
KS 2017-06-20 § 164 
KS 2017-08-29 § 186 
KS 2018-04-03 § 96 
 
Ärendet 
Den grupp med kommunstyrelsens ordförande som sammankallande som 
kommunstyrelsen tillsatt för visionsarbete kring kommunens skolor, lämnar 
nu en slutrapport. 
 
Till gruppen har alla partier med representation i kommunfullmäktige 
inbjudits att delta. Till stöd har gruppen haft konsulten Richard Kennett från 
Bright Blue AB. 
 
Arbetsgruppen lämnar med detta slutrapporten till kommunstyrelsen och 
föreslår att den ska godkännas, att rapporten ska utgöra underlag i fortsatt 
arbete med skolutveckling i Hällefors kommun och att gruppen entledigas. 
 

Ekonomi 
Finansieringen av visionsarbetet har hanterats i kommunstyrelsen genom 
beslut 2018-04-03 § 96. I rapporten finns enskilda delar som kan vara 
kostnadsdrivande vid ett genomförande, men åtgärder som kräver politiska 
beslut till följd av föreliggande rapport ska behandlas som separata 
ärenden. 
 
Folkhälsa 
En väl fungerande skola är en viktig komponent för förbättrad folkhälsa. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Arbetsgruppens förslag till beslut 
 
Slutrapporten godkänns och utgör underlag för fortsatt arbete med 
skolutveckling i Hällefors kommun. 
 
Arbetsgruppen för gemensam vision och viljeinriktning för skolorna i 
Hällefors kommun entledigas. 
 

 
 
För arbetsgruppen 
 
 
Annalena Järnberg (S),  
sammankallande 
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Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kort kring kommunstyrelsens 
balanslista, fokus är processen med att överta lokalvården från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Under punkten informerar kommunchef Tommy Henningsson även kring 
helgens invigning av det nya kommunhuset med bl.a. guidningar i huset samt 
i Mästarnas park.  
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.  
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Behov av vård- och omsorgsboende april månad 2018,  

 dnr KS 18/00028  

Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  

Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under april månad hade 9 personer behov av vård och omsorgsboende  
- 4 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 2 person tackat ja till erbjuden plats 
• 1 person har ej lämnat besked   
• 1 person har tackat nej till erbjuden plats 

- 2 personer vistas på korttidsboende i avvaktan om erbjudande av plats i VoB 
- 3 personer har hemtjänst i avvaktan på erbjudande om plats 
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Riktlinjer för korttidsplatser 
har reviderats. De nya rutinerna samt riktlinjerna 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 februari riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
Folkhälsa 
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Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
 
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. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om kortbo vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren.  
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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Information om ärendehantering från slutenvården april 
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 april månad har kommunen hanterat 126 ärenden från 
slutenvården. Sju ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till 
nästkommande månad. 
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Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
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 kalenderdagar 
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. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
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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Ny redovisningslag, dnr KS 18/00141 
 
Informationsunderlag 
En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24) 
Lag om kommunal redovisning (1997:614) 
Lag om kommunal bokföring och redovisning, proposition 2017/18:149 
 
Ärendet 
Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och 
redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal 
redovisning” (SOU 2016:24). 
 

Ekonomi 
Sammanfattningsvis så kvarstår lagens karaktär som ramlag och den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på 
kommunala redovisningslagen (KRL) även om vissa nya bestämmelser 
föreslås och delar av nuvarande normering förs in i lagtexten. I översynen 
av lagtexten har språket också moderniserats. Det finns även flera nya 
paragrafer och rubriker.  
 
Arkiveringstiden för räkenskapsinformation kortas från tio till sju år. 
Hänvisning till arkivlagen tas bort, då arkivlagen ändå gäller.  
 
Ansvaret för upprättande av årsredovisningen regleras i Kommunallagen 
(KL). Principer om överskådlighet och rättvisande bild samt andra 
grundläggande principer vid upprättande av årsredovisningen skrivs in i 
lagen. Noter ingår som en del i årsredovisningen och drift- och 
investeringsredovisning blir självständiga delar i årsredovisningen.  
 
En ny resultatnivå införs efter skatteintäkter och generella statsbidrag; 
”Verksamhetens resultat” i resultaträkningen. 
 
Delårsrapporten ska upprättas för verksamheten och nu även ekonomin. 
För resultaträkningen ska belopp för motsvarande period föregående år, 
prognos och budget för räkenskapsåret redovisas. Styrelsen ska överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige och revisorer inom två månader efter 
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utgången av den period delårsrapporten omfattar (ändring i KL). Detta 
kommer att innebära att kommunens tidplan för ekonomiprocessen måste 
snabbas upp för att kunna uppfylla lagkravet.  
 
Det finns reglerat vilka kommunala koncernföretag som inte behöver 
omfattas av de sammanställda räkenskaperna. Ett kommunalt 
koncernföretag behöver inte omfattas av de sammanställda räkenskaperna 
om företaget är utan väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget. 
Om två eller flera av dessa kommunala koncernföretag tillsammans 
bedöms ha väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget, ska de dock 
ingå i de sammanställda räkenskaperna. Detta innebär att kommunens 
sammanställda räkenskaper från och med verksamhetsåret 2019 kan 
omfattas av gemensamma nämnder och förbund som idag inte ingår 
kommunens koncernbokslut.  
 
Lagen införs från och med 2019-01-01 med tillämpning från och med 
räkenskapsåret 2019. 
 
Utredningen föreslog att pensionsförpliktelser skulle redovisas enligt 
fullfonderingsmodellen, d v s att samtliga pensionsförpliktelser ska tas upp 
i balansräkningen som skuld eller avsättning. I propositionen föreslår 
regeringen istället att nuvarande modell för redovisning, den s.k. 
blandmodellen kvarstår i avvaktan på vidare utredning vilket också 
beslutades i riksdagen.  Regeringen bedömer att: ”Det bör utredas vidare 
vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för kommunala 
pensionsförpliktelser får för den kommunala ekonomin samt hur en sådan 
ändring påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning.” 
Det innebär att blandmodellen kvarstår i väntan på vidare utredning. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

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

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför i 
ärendet. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johansson (M) och 
Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.  
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