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Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2019-10-08 kl. 10.00 i kommunkontoret,
Pyramiden för att behandla följande ärenden:
Ärenden under beredningstid:
Kl 10-12: Tema intern kontroll
Kl 13.15-14.00 Söderberg och partners om pensioner
Kl 14.00-14.30 Kommunchef om kris och beredskapsorganisationen
Kl 14.30-15.00 Kommunchefen informerar
Före sammanträdets öppnande besvarar kommunstyrelsen gemensamt de
frågor som skickats från revisorerna. Underlag biläggs kallelsen.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från cirka klockan 15.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Johan Stolpen (V) och
Fredrik Dahlberg (SD) eller deras respektive ersättare, 14 oktober kl 10.00
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Försäkring av förmånsbestämd ålderspension, dnr KS 19/00070
6 Skattesats 2020, dnr KS 19/00233
7 Delårsrapport för Hällefors kommun per 2019-08-31 2019, handlingar
skickas separat
8 Åtgärdsplan, läggs på bordet
9 Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr
KS 19/00107
10 Avtal om förstudie, ägarstyrning Samhällsbyggnad Bergslagen, handlingar
skickas separat
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11 Omdisponering av strategimedel för projektering av utemiljö vid
Grythyttans skola, dnr KS 19/00252
12 Policy för roller
13 Heltid som norm, dnr KS 18/00045
14 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFR:s förbundsområde hälsooch sjukvård, dnr KS 19/00250
15 Socialchefens handlingsplan gällande ledningsorganisation, ekonomi och
delaktiget utifrån KPMG:s utredning, dnr KS 19/00256
16 Plan för introduktionsprogrammet, dnr KS 19/00253
17 Yttrande över revisorernas granskning av schemaläggning och bemanning
inom vård och omsorg, dnr KS 19/00200
18 Gallring av utrangerad konst, dnr KS 19/00227
19 Sammanträdesdatum 2020
20 Tidplan för ekonomiprocessen 2020
21 Ansökan om bidrag 2019, Örebro läns nämndemannaförening, dnr KS
19/00133
22 Utskottsinitiativ om revidering av jämställdhetsplan, dnr KS 19/00277
23 Utskottsinitiativ om biblioteksutveckling, dnr KS 19/00264
24 Utskottsinitiativ om företagsbesök på kommunstyrelsens beredningstid,
dnr KS 19/00265
25 Remissyttrande Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, dnr KS
19/00197
26 Yttrande över medborgarförslag om välkomstskylt i Grythyttan, dnr KS
17/00117
27 Yttrande över två medborgarförslag om parkeringsmöjligheter längs
riksväg 63, dnr KS 16/00204 och KS 17/00288
28 Medborgarförslag om skapande av industripark/ -museum, dnr KS
19/00199
29 Medborgarförslag om att starta en fritidsbank, dnr KS 19/00204
30 Medborgarförslag om handikapplatser vid sport- och bowlinghall, dnr KS
19/00240
31 Valärenden, ej bilaga
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Informationsärenden

32 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag,
dnr KS 19/00033, ej bilaga
33 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga
34 Myndighetsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige, dnr KS
19/00029
35 Rapport från dataskyddsombudet, dnr KS 19/00209
36 Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners hantering av begäran om
utlämnande av allmänna handlingar, dnr KS 19/00210
37 Utredning av central bemanning för vikarietillsättning, dnr KS 19/00251
38 Handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro, dnr KS 19/00245
39 Medarbetarundersökning, dnr KS 19/00246
40 Väntjänsten, dnr KS 19/00225
41 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Grythyttans skola i
Hällefors kommun, dnr KS 19/00181
42 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Klockarhagsskolan 4-6 i
Hällefors kommun, dnr KS 19/00179
43 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Pihlskolan i Hällefors
kommun, dnr KS 19/00184
44 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällefors kommun,
dnr KS 19/00236
45 Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn i Hällefors kommun, dnr KS
19/00235
46 Patientsäkerhet, dnr KS 19/00259
Delgivningsärenden, ej bilaga

47 A) Kommunförvaltningen: Avslut av IVO:s inspektion av systematiskt
kvalitetsarbete, dnr KS 19/00166; avslut av MINE-projekt, dnr KS
16/00298; upphandling omvårdnadshjälpmedel, dnr KS 19/00242;
upphandling läromedel via SKL, dnr KS 19/00247; upphandling litteratur
via SKL, dnr KS 19/00248; upphandling arbetskläder, dnr KS 19/00244;
ny upphandling/konkurrensutsättning via SKL, fordon kategori A och B
B) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 144/19, revidering av
förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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C) Förvaltningsrätten i Karlstad: Beslut om att avskriva laglighetsprövning
enligt kommunallagen, dnr KS 19/00087
D) Länsstyrelsen Dalarnas län: Tillstånd till tävling på väg för
motionslopp på cykel
E) SKL: Cirkulär 19:30, socialnämndens och kommunens rätt till
ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning; cirkulär 19:12, producentansvar för förpackningar och
returpapper; information till kommuner som antagit SKL:s
rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
F) Länsstyrelsen Örebro län: Information om det nationella projektet säkra
kommunikationer
G) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Beslut om antagande av
detaljplaner; protokoll 2019-09-11
H) BRT: Protokoll 2019-09-11
I)

Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2019-09-20

Delegeringsbeslut

48 A) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-08-13
B) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum
2019-08-30
C) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-0923
D) KSO Annalena Järnberg: Yttrande över förslag till handlingsplan för
hållbara transporter i Örebro län, dnr KS 19/00178; yttrande till
tingsrätten i IFO-ärende
E) Skolchef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-0927

Gruppmöte för majoriteten 2019-10-08 klockan 8.00 i Pyramiden.
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 2019-10-08 klockan 9.00 i
Moderaternas partilokal.

Annalena Järnberg
Ordförande

Johan Stolpen
Vice ordförande

Vivianne Pettersson
2 vice ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Försäkring av förmånsbestämd ålderspension, dnr KS
19/00070
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02 § 79
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29 ärenden under beredningstid
Rapport pensionsanalys, daterad 2019-03-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har genomfört en optionsupphandling gällande
förmånadsbestämd försäkring utifrån uppdraget att utreda effekterna av att
försäkra delar av pensionsskulderna. Som stöd har förvaltningen tagit hjälp av
Söderberg & Partners Securities AB som genomfört själva upphandlingen.
Efter utförd anbudsutvärdering har ett anbud klarat kvalificeringen och avtalet
har tilldelats KPA Pensionsservice AB, samma pensionsbolag som
kommunen har idag gällande all övrig pensionshantering.
Ekonomi

Kommunen har sammantaget en pensionsskuld inom balansräkningen den
s k nya pensionsskulden på totalt 36,7 miljoner kronor och en
ansvarsförbindelse på 168,3 miljoner kronor vid årsskiftet 2018/2019.
Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgår idag till 52,1 miljoner
kronor och alla lån finns hos låneinstitutet Kommuninvest. Under året har
kommunen amorterat 17,5 miljoner kronor. Sedan år 2014 har kommunen
amorterat totalt 67,5 miljoner kronor.
(mkr)

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

107,6
12,0

107,6
0,0

102,6
5,0

84,6
18,0

69,6
15,0

50,0

Utifrån preliminära siffror från KPA kommer kommunen att kunna lösa in
pensionsförmån från den s k nya pensionsskulden på totalt 23,6 miljoner
kronor exklusive särskild löneskatt. I och med att kommunen ska betala
särskild löneskatt på pensionskostnader uppgår möjlig inlösen till totalt
29,3 miljoner kronor. Det innebär att det blir kvar 7,4 miljoner av den
s k nya pensionsskulden.
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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Kommunförvaltningen föreslår att kommunen löser in pensionsförmån
enligt PFA samt KAP-KL och att det finanserias genom nyupplåning. Det
innebär att kommunen flyttar skulden till de anställda till ett låneinstitut. En
nyupplåning på 20 miljoner kronor innebär en ökad räntekostnad för
kommunen utifrån vilka lånevillkor som låneinstituten kan ge kommunen
vid upplåningstillfället. Enligt dagens villkor är räntevillkoren nära noll
men för att få ett perspektiv innebär en räntenivå på 3 procent en ökad
räntekostnad på 0,6 miljoner kronor.
Förvaltningen kan konstatera att de förtidsinlösningar som kommunen gjort
tidigare år har inneburit något minskade kostnader för kommunen, vilket
förvaltningen beräknar även ska kunna ske med dessa över tid.
För att kommunen inte årligen ska fortsätta och bygga upp pensionsskulden
föreslår förvaltningen att kommunen fortlöpande genomför
premiebetalningar till upphandlat pensionsbolag. Det handlar om att
kommunen likvidmässigt kommer att betala ut denna utgift till ett
upphandlat pensionsbolag. Enligt preliminära uppgifter från KPA handlar
den årliga utgiften på cirka 265 tkr inklusive löneskatt, vilket får hanteras i
kommande budgetprocesser.
I kommunens strategiska plan framgår finansiella inriktningsmålet att
Hällefors kommun ska ha försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor.
(mkr)

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALT

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

Försäkring

Om kommunen beslutar att genomföra en förtida inlösen och årlig inlösen
beräknas totala pensionsåtagandet att ändras enligt nedan.
(mkr)
Försäkring

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALT

29,3

0,3

0,3

0,3

0,3

30,5

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.
Medborgarperspektiv

En strategisk bättre hantering av kommunens skulder innebär minskade
kostnader för framtiden vilket skapar utrymme till andra
verksamhetskostnader.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in
pensionsförmån enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat
pensionsbolag.
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-

Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos
låneinstitut med maximalt 20 miljoner kronor.

-

Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra
premiebetalning enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag.

-

Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med
kommunens delårsrapport och årsredovisning.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kvarstående
pensionsskulder, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om årlig premiebetalning till
försäkringen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdra åt kommunförvaltningen att under år 2019 lösa in pensionsförmån
enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat pensionsbolag.
Finansiera 2019 års engångsinlösen genom nyupplåning hos låneinstitut med
maximalt 20 miljoner kronor.
Uppdra åt kommunförvaltningen att fortlöpande genomföra premiebetalning
enligt KAP-KL med upphandlat pensionsbolag.
Redovisa pensionsförsäkringens utveckling i samband med kommunens
delårsrapport och årsredovisning.
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1

Sammanfattning

Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande uppdraget att
leverera en analys av kommunens pensionsskuld, pensionskostnader samt
utreda effekterna av att försäkra delar av pensionsskulderna. Som stöd har
förvaltningen tagit hjälp av Söderberg & Partners Securities AB som
genomfört själva analysen som utgått från fakta från kommunens
pensionsbolag KPA.
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen sammantaget har en
pensionsskuld inom balansräkningen den s k nya pensionsskulden på totalt
36,7 miljoner kronor och en ansvarsförbindelse på 168,3 miljoner kronor vid
årsskiftet 2018/2019. Kommunens totala långfristiga låneskuld uppgår idag
till 52,1 miljoner kronor.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar ett inriktningsbeslut som
innebär att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en optionsupphandling
gällande förmånsbestämd försäkring. Utifrån vad optionsupphandlingen
kommer fram till och vilka låneerbjudanden som kommunen kan erhålla av
Kommuninvest föreslår förvaltningen att det arbetas fram ett nytt ärende
under hösten 2019 för slutgiltigt ställningstagande.
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Lagen om kommunal redovisning

När lagen om kommunal redovisning (1997:614) kom till 1997 var en av
utgångspunkterna att den inte skulle skilja sig nämnvärt från näringslivets
redovisning. Skillnaden mellan verksamhetsformerna tycktes dock så betydande
att det ansågs att en särskild lagstiftning behövdes – lagen om kommunal
redovisning.
Självkostnadsprincipen är en av grunderna i kommunal ekonomi. Den innebär
att kommuner inte får ta mer betalt för sina tjänster än vad de kostar att
producera. Baserat på denna princip ska den kommunala verksamheten redovisa
ett nollresultat. En viss avkastning måste emellertid även genereras för
kommunal verksamhet för att verksamheten inte ska urholkas långsiktigt.
Självkostnadsprincipen är inte till för att förbjuda vinst utan för att förbjuda
vinstsyfte. Den ska skydda medborgarna från monopolprissättning, från
överpriser, förhindra att en kommun exempelvis försöker göra en bra affär av sin
plikt att sköta omsorgen av de gamla. Den förhindrar inte varaktiga solida
finanser.
2.1 Balanskravet
I kommunallagens 8 kapitel 4 § 3 stycket står att ”budgeten skall upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna”. Denna lydelse brukar refereras till det nu
gällande balanskravet vilket trädde i kraft från och med räkenskapsåret 2000.
Den bakomliggande tanken med balanskravet är att varje generation ska bära
kostnaderna för de beslut som fattas. Detta för att förhindra en fortsatt
urgröpning av kommunernas ekonomi då utvecklingen inom den kommunala
sektorn gått mot att bli allt mer lånefinansierad. Om inte balanskravet hålls läggs
ansvar och kostnader över på framtiden.
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Ett balanskrav innebär ett positivt resultat som också innebär att den löpande
verksamheten inte till någon del behöver finansieras med lån. Enligt förarbetena
är det lämpligt att ställa krav på ett positivt resultat då detta kan anses vara den
lägsta godtagbara resultatnivån för att inte strida mot att en generation inte ska
förbruka nyttigheter på senare generationers bekostnad.
2.1.1

God ekonomisk hushållning

I kommunallagens (KL) 8 kapitel 1 § står att ”kommuner och landsting skall ha
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer”. Lagstiftningen om god ekonomisk
hushållning gäller från och med verksamhetsåret 2006. För att detta ska vara
uppfyllt anger förarbetena att det inte räcker med att uppvisa ett nollresultat.
Resultatet bör istället ligga på en nivå som realt konsoliderar den kommunala
sektorns ekonomi. Ett eftersträvande resultatkrav är då att nyinvesteringar på
längre sikt kan göras med egna medel.
Enligt regeringskansliet anges balanskravet som ”kravet på balans kan ses som
ett minimikrav, medan kravet om god ekonomisk hushållning förutsätter
permanenta överskott”.
Enligt lagen är det varje enskild kommun som ska definiera god ekonomisk
hushållning och i 5 § (KL) anges att det för verksamheten skall anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Hällefors kommun har definiterat god ekonomisk hushållning till att
verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk
hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt
sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och
att de utnyttjas på ett effektivt sätt.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella
mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning
att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent,
inklusive kommunens totala pensionsåtagande.
2.1.2

Hällefors kommuns finansiella inriktningsmål 2019-2022

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi.
Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i
goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer.
För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Resultatandel: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en
femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag samma period.
Investeringsandel: Hällefors kommun har investeringar som över en
femårsperiod högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag samma period.
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Pensionsskuld: Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar
20 miljoner kronor.
2.1.3

Hällefors kommuns finansiella resultatmål 2019

Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk
hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella
ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella
förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
Resultatandel: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december.
Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 97,1 procent
31 december.
Investeringsandel: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag är minst 5,8 procent 31 december.
Försäkring av pensionsskuld: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden
är lägst 4,0 miljoner kronor 31 december.
Soliditet: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december.
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Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av en kommuns totala
tillgångar som är finansierade med eget kapital. Den del som inte är finansierad
av eget kapital finansieras med lån. En soliditet på 100 procent innebär att
företaget enbart är finansierat av eget kapital. Är soliditeten 0 procent är det
enbart lånefinansierat. Långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken
finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet en
kommun har, desto mindre känslig är kommunen för kommande
lågkonjunkturer. Ett nyckeltal som påverkar kommunens möjlighet till att betala
framtidens välfärdskostnader är soliditeten – kommunens långsiktiga
betalningsförmåga.
Soliditeten kan enbart påverkas positivt på två sätt:
1. Genom att kommunen genererar vinst och att den återinvesteras
2. Genom amortering av skulder
3.1 Kommunens soliditet
Hällefors kommun hade år 2011 en soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på
-42,7 procent som är det år som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Vid
årsskiftet 2018/2019 uppgår kommunens soliditet till -0,6 procent, vilket är en
förbättring med 42,1 procentenheten som motsvarar en förbättring på 98,6
procent.
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4 Pensionsskuld
En pensionsskuld är värdet av de löften som kommunen har utlovat till sina
nuvarande och tidigare anställda. Beloppet tas upp i redovisningen antingen i
balansräkning eller i ansvarsförbindelse som en skuld till dessa individer.
Skuldens värde fastställs som ett diskonterat nuvärde av ett framtida kassaflöde.
- Kassaflödet beräknas med aktuariella principer rörande dödlighet
- Diskonteringsräntan sätts av RIPS-kommittén och baseras på marknadsläget
- RIPS-räntan är trögrörlig då den grundas på ett rullande 5-årsmedel på
marknadsräntor
Då de flesta av dessa löften är livsvariga har kassaflödena lång löptid (upp mot
60 år innan sista utbetalningen förväntas göras) och duration (kapitalviktad
medellöptid) på 13-18 år. Redovisningsposten är därför känslig för förändringar
i underliggande antaganden (ränta, livslängd etc)
4.1 Redovisning av pensionsskuld
Kommunen ska enligt kommunala redovisningslagens 5 kapitel 4 § redovisa
pensionerna som en förpliktelse. Det betyder att den pensionsförmån som
intjänats före år 1998 inte ska tas upp som en skuld eller avsättning. Däremot ska
utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats efter år 1998 redovisas som
kostnader i resultaträkningen. Det innebär att kommunen ska tillämpa en
kombination av två redovisningssystem och denna kombination benämns
blandmodellen.
4.2 Hur pensionsskulden kan förändras
Kommunen har möjligheter att bygga upp en finansiell beredskap för att hantera
de ökade utbetalningarna av framtidens pensioner. Genom att ha en finansiell
handlingsplan betalar kommunen av på pensionsskulden och därmed skapas
utrymme för framtidens välfärdskostnader. De åtgärder som kommunen kan
vidta är att köpa en tjänstepensionsförsäkring, införa en kapitalförvaltning och
eller bilda en pensionsstiftelse. Om kommunen väljer att inte bygga upp en
finansiell beredskap genom försäkring, stiftelse eller förvaltning kallas det att
kommunen återlånar medlen, d v s att kommunen använder pensionsåtagandet
som finansiering i verksamheten och skuldför detsamma i balansräkningen.
4.2.1

Tjänstepensionsförsäkring

Innebär att kommunen betalar löpande premie eller en engångspremie till ett
försäkringsbolag
Vid tjänstepensionsförsäkring betalas premie till ett försäkringsbolag. Premien
motsvarar kostnaden för den anställdes förmån. Betalningen av särskild
löneskatt sker samma år som premien betalas. Kommunen får en enkel
administration och behöver inte ta fram och underhålla regler för hur
pensionsmedlen ska förvaltas. Risken med att göra kapitalförluster minskar
samtidigt som eventuella överskott tillfaller kommunen. Med en
försäkringslösning minskar kommunen risken att få ökade pensionskostnader,
om livslängden ökar.
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Fördelar:
 Inlåsningseffekt- avsatta medel används till pensionsändamål
 Enkel administration som inkluderar förvaltning och livsvarig
pensionsutbetalning
 Trygg förvaltning av pensionsmedlen – försäkringsbolag står under
tillsyn av Finansinspektionen och Försäkringsrörelselagen
 Inga risker med kapitalförluster tas
 Försäkringen tecknas med överskottsfond som kan användas till andra
pensionsändamål
 Livslängdsrisker avtar
 Risker som att pensionsskulden blir större vid pensionsskuldtekniska
förändringar avtar
Nackdelar:
 Försäkringsbolaget betalar avkastningskatt på försäkringskapitalet
 Kapitalet kan inte användas till andra ändamål än pensioner
 Kommuner kan inte påverka valet eller fördelningen av
kapitalplaceringen
4.2.2

Kapitalförvaltning

Innebär att kommunen särskiljer medel i balansräkningen som
öronmärks för pensionsåtagandet
Kapitalförvaltning är ett sparande och inte ett tryggande. Det finns ingen
inlåsning av sparandet utan medlen kan användas till valfritt ändamål.
Kommunen fonderar omsättningsbara finansiella tillgångar i t ex aktier, räntor
eller fonder. Kapitalförvaltning är lämplig att använda när syftet med sparmålet
inte är bestämt, t ex att medlen kan användas till antingen investeringar, i
verksamheten eller till framtida pensioner. Många gånger är det lönsammare att i
stället för kapitalförvaltning först amortera pensions- och bankskulder eftersom
låneräntan är högre än den riskfria räntan.
Fördelar:
 Bestämmer själv hur medlen ska användas
 Bestämmer själv hur medlen ska placeras
 Betalar inte avkastningsskatt, reavinstskatt eller inkomstskatt
Nackdelar:
 Ingen inlåsningseffekt till pensioner och därmed finns risken att medlen
används till andra ändamål än pensionssyftet
 Risker för kapitalförluster
 Fortsatt risk för:
– längre utbetalningstid och högre pensionskostnad vid lång levnad
– ökad pensionsskuld vid pensionsskuldstekniska förändringar
 Administration och medföljande kostnader för placeringsregler,
kapitalförvaltning, uppföljning, analyser m.m.
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4.2.3

Pensionsstiftelse

Innebär att kommunen avsätter medel till en separat juridisk enhet vars enda
uppgift är att bidra till att trygga pensionsåtagandet
Vid valet av pensionsstiftelse är syftet att trygga hela eller delar av kommunens
pensionsåtagande. Kommunen betalar in kapitalförvaltningsmedel till
pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelsen förvaltar medlen efter särskilda riktlinjer
och policys. Stiftelsen betalar inte ut några pensioner utan det ansvarar
kommunen för. Pensionsstiftelsens uppgift är förvaltning av kommunens
pensionsmedel.
Fördelar:
 Inlåsningseffekt – avsatta medel kan bara användas till pensionsändamål
 Pensionskostnaden betalas när den uppstår och skjuts inte till nästa
generation
 Stiftelsen bestämmer över kapitalförvaltning och placeringar
 Kan använda överskott i stiftelsen till andra pensionslösningar
Nackdelar:
 Ökad administration och kostnader för ny juridisk person och styrelse
 Risk för kapitalförluster
 Stiftelsen betalar avkastningsskatt på kapitalet
 Fortsatt risk för
– längre utbetalningstid och högre pensionskostnad vid lång levnad
– ökad pensionsskuld vid pensionsskuldstekniska förändringar
4.3 Kommunens pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket
i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur
risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under
många decennier.
De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 205,0
miljoner kronor, vilket är en minskning med 14,0 miljoner kronor i förhållande
till året innan. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande
pensionsutbetalningar, kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i
verksamheten. Kommunen har därmed inte satt av medel för skulden utan valt
att använda den till verksamhet i kommunen.
Avsättning till pensioner (ny skuld)
Ansvarsförbindelse (gammal skuld)
SUMMA

36,7 mkr
168,3 mkr
205,0 mkr

Pensionsskulden som finns upptagen i balansräkningen som en avsättning räknas
upp med ränta, inflation och intjänande årligen.
Ansvarsförbindelsen räknas däremot upp med ränta, inflation och aktualisering
samt minskas med utbetalningar.
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Ansvarsförbindelse är:
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen kontroll,
inträffar eller uteblir,
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande
förutsättningar gäller:
 det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen,
 förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
c) en händelse som – p g a etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller
tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande har skapat en välgrundad
förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att
vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men
som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna
rekommendation.
4.3.1

Ålderns påverkan på pensionsskulden

Pensionsskuldens samtliga underliggande förmåner är kopplade till individer.
Pensionsskuldens utveckling och risk beror på hur de underliggande
kassaflödena utvecklas, vilket i sin tur beror på underliggande individers
egenskaper. Det man framför allt kategoriserar på är ålder och kön

Andelen män i beståndet är 25 procent och män förväntas att dö tidigare än
kvinnor och således är också pensionsskulden att vara lägre för dessa
individer, allt annat lika. Medelåldern i beståndet uppgår till 63 år.
I och med A-KAPKL kommer inte individer födda 1986 och senare att
komma in i den förmånsbestämda lösningen och således förväntas
medelåldern i pensionsskulden att öka med tiden.

10(18)

4.3.2

Utveckling pensionsskuld 50 år framåt

Pensionsskulden beräknas att minska årligen och då främst utifrån att
ansvarsförbindelsen minskar. Förändringen av pensionsskulden påverkar
direkt kommunens årliga kostnader.

4.3.3

Utveckling pensionsutbetalningar 50 år framåt

Pensionsskulden består av summan av diskonterade kassaflöden. I grafen
nedan visas de reala kassaflödena uppdelade på balansräkning och
ansvarsförbindelse. Kassaflödena förväntas kvarligga vid ca 10 miljoner
kronor fram till 2022 då de sedan börjar avta. Den nu intjänade skulden består
i allra största grad till underliggande kassaflöden i ansvarsförbindelsen.
Utbetalningarna påverkar direkt kommunens likvidietet.
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4.3.4

Risker i pensionskulden

De störta riskerna i pensionsskulden är dödlighetsrisk, ränterisk samt
inflationsrisk. Övriga mindre risker är koncentrationsrisk, skatterisk samt
avtalsrisk.
För den kommunala verksamheten ligger den största övriga risken i att
avsättningsnivå för avgiftsbestämda delen av KAP-KL samt i AKAP-KL höjs.
En sådan höjning pågår just nu i bland annat ITP, vilket kan innebära framtida
krav på liknande höjning i de kommunala kollektivavtalen. En höjning från
nuvarande 4,5 procent till exempelvis 5,5 procent skulle innebära en direkt
kostnadsökning om 22 procent varje år.
Dödlighetsrisk
Dödlighetsantagandet som används är Finansinspektionens tryggandegrunder
och bygger på dödlighetsundersökningen DUS06. Om dödlighetsantagandet
uppdateras kommer det ge en diskret effekt på pensionsskulden i
balansräkningen.

Ränterisk
Pensionsskulden diskonteras med RIPS-räntan. RIPS-kommittén har mandat att
föreslå förändring av RIPS-räntan om:
5 års medelvärde av realränta faller under 0% eller går över 2%, ”Indikator
RIPS17” i bilden till höger. Skulle RIPS räntan sänkas med 0,5% förväntas
skulden öka enligt tabellen nedan:

Inflationsrisk
Utformningen av de kommunala pensionsutfästelserna innebär att löftena ska
värdesäkras för att individernas pensionsförmån ska ligga i linje med
inkomstutvecklingen. Nedan visas ett exempel på hur en skuld idag om 100 kr
utvecklas över 10 år beroende på om slutlig förmån värdesäkras efter
inkomstbasbeloppsökningen eller inte.

12(18)

4.4 Kommunens pensionskostnader
Utifrån ett nyttjande av blandmodellen består kommunernas kostnader för
pensioner i huvudsak av tre delar.
Pension intjänad fr o m 1998:
1. Avgiftsbestämd del; som består av en bestämd procentandel av lönen, cirka 4
procent och ger inte upphov till någon skuld för kommunen i och med den
delen kostnadförs och betalas ut likvidmässigt till den pensionsförvaltare den
anställde valt. Kostnad som redovisas i kommunens resultaträkning är den
utbetalning som sker till pensionsförvaltaren.
2. Förmånsbestämd pensionsrätt; är en rätt som uppstår för de anställda som har
en lön över 7,5 av inkomstbasbeloppet. Dessa sätter kommunen av i
balansräkningen som en avsättning. Kostnad som redovisas i kommunens
resultaträkning är den skuldförändring som årligen uppstår och avser årets
nyintjänade pension.
Pension intjänad före 1998:
3. Förmånsbestämd pensionsrätt; är en förpliktelse som redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kostnad som redovisas i
kommunens resultaträkning är den faktiska pensionsutbetalningen som görs
till pensionär som intjänats före 1998.
4.4.1

Förväntad utveckling på pensionskostnader 50 år framåt

Övergång till AKAP-KL flyttar kostnad från nyintjänande förmånsbestämd
till avgiftsbestämd. Trots ingen inflation och övergång till ett billigare
pensionsavtal så finns en trend av ökade kostnader kopplade till pensioner.

4.4.2

Förväntat utveckling på likviditet knuten till dessa kostnader 50
år framåt

Likviditeten knuten till pensionskostnaderna belastar kommunen värre än
kostnaderna. Detta då nyintjänad skuld resultatförs när förmånen intjänas,
men utbetalas först när individen pensioneras. Även med inflation 0 procent
får kommunen en markant ökning i likviditetsbelastning.
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4.5 Förmånsbestämd försäkring
Det finns olika sätt en kommun kan trygga sin pensionsskuld på. Vid
försäkring tryggas pensionsskulden genom att en försäkringsgivare övertar
åtagandet.
4.5.1

Genomförda försäkringar

Under ett antal tillfällen har kommunen försäkrat bort delar av
ansvarsförbindelsen hos pensionsbolaget KPA. I samband med att försäkring
genomförs uppstår en s k överskottsfond. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick
Hällefors kommuns överskottsfonds värde till 0,9 miljoner kronor. Värdet i
överskottsfonden kan användas till att göra nya försäkringar, vilket gjorts
under ett par tillfällen. Pensionskapitalet uppgick vid årsskiftet till 10,8
miljoner kronor, d v s det som återstår av inbetalningarna efter gjorda
pensionsutbetalningar för de individer som är bortförsäkrade.
4.5.2

Premien över tid

Vid försäkring garanterar försäkringsbolaget att betala ut den försäkrade
förmånen till individen, oavsett utveckling på livslängd, marknaden eller
andra parametrar. För att de garanterade löftena skall kunna infrias står
livbolagen under direkt översyn av Finansinspektionen och regleras med en
egen lag (Försäkringsrörelselagen) KPA och Skandia har mycket bra solvens
vilket är en garanti i sig. Aktuell garantiränta på KPA och Skandia är 1,25
procent och garantinivå på 80-85 procent. Garantiräntans värde diskonteras i
premien (ju högre garanti desto lägre premie).
I en försäkringslösning finns det ingen garanti likt bankgarantin.
En av Finansinspektionens huvudsakliga uppgifter är att följa upp livbolagens
solvens (tillgångar/skulder) för att därmed säkra att de garanterade åtagandet
infrias, d v s att era anställda får sina pensionsförmåner utbetalda.
Om ett livbolags solvensutrymme krymper ihop har FI livbolagens krav på
rapportering samt kräver att livbolagen sänker sin riskexponering.
Om solvensen kryper ner till 103 procent blir det en tvångsförvaltning för att
inte pensionsutfästelsen skall äventyras. Förvaltningen sker då helt i
räntepapper. Båda kommunala aktörerna KPA och Skandia har väldigt stark
solvens. De ligger båda över 170 procent, vilket gör att de är väldigt fria i sin
riskexponering. De har med andra ord 70 kronor i riskbuffert på varje 100
krona.
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4.5.3

Simulering förväntad avkastning

Kapitalet som försäkras förvaltas av försäkringsbolaget. Avkastning som
överstiger garantiräntan tillfaller kommunen över tid i form av överskott.
KPA har en solvens på 176 procent. KPA fördelar ut faktisk avkastning med
avkastningsränta. Förväntad avkastning på bolagen ligger mellan 3,5-4
procent. Första halvåret 2018 uppgick avkastningen till 4,6 procent.
Genomsnittlig avkastning har varit 6,5 procent mellan åren 2005-2017.

5 Låneskuld
Ett lån är ett avtal mellan en långivare och en låntagare som innebär att
långivaren överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare
återbetalar ett nominellt belopp till långivaren med eller utan ränta.
En kommun som behöver kapital för att kunna bedriva sin verksamhet kan ta
upp lån från banker, andra kreditinstitut, företag och privatpersoner. Ett lån
baseras normalt på ett enkelt eller ett löpande skuldebrev som reglerar de villkor
som gäller för lånet. Innehavaren av ett enkelt skuldebrev får inte överlåta detta
till någon annan medan innehavaren av ett löpande skuldebrev fritt kan överlåta
skuldebrevet till andra.
Ett lån kan vara långfristigt eller kortfristigt. Långfristiga lån är lån med en
löptid som är längre än 1 år och kortfristiga lån är lån med en löptid som är
kortare än 1 år.
Amorteringar som görs på ett lån utgör ingen kostnad och påverkar därmed
enbart balansräkningen medan räntan på ett lån utgör en kostnad som bokförs i
resultaträkningen.
5.1 Kommunens aktuella långfristiga låneskuld
Hällefors kommun har idag en långfristig låneskuld på totalt 52,1 miljoner
kronor fördelat på 13 olika lån hos låneinstitutet Kommuninvest.
Kommunstyrelsens finansförvaltning hanterar lånestocken enligt kommunens
antagna finanspolicy och dess riktlinjer som innebär att tiden för låneförfall ska
spridas över tid för at förhindra risken att alla lån förfaller under samma år.
Nedan följer en redovisning av lånens spridning över förfallotidpunkt vid
årsskiftet 2018/2019.
Låneskuldens struktur - förfallodatum
Andel lån 1-3 år
Andel lån på mellan 4-6 år
Andel lån på mellan 7 år eller längre
SUMMA

45,4%
54,6%
0,0%
100,0%

Vid årsskiftet 2018/2019 har kommunen en andel lån med rörlig ränta som
uppgår till 11,5 procent och en genomsnittlig ränta på 3,14 procent på samtliga
lån. Utifrån den låneskuld på 69,6 miljoner kronor som kommunen uppvisade
vid årsskiftet 2018/2019 uppgick räntekostnaden till 2,5 miljoner kronor.
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5.1.1

Kommunens låneinstitut

Idag har kommunen alla lån hos låneinstitutet Kommuninvest. Kommuninvest
har som regel att alla kommuner som lånar av institutet erhåller ett lånetak som
baseras på kommunens nettokoncernskuld i relation till invånarantalet.
Låneinstitutets styrelse fastställer årligen lånetaket. Hällefors koncern hade
under år 2018 ett lånetak på 134 000 kronor per invånare som motsvarar
935,7 miljoner kronor, mot totala låneskulden för koncernen som uppgick till
28 582 kronor per invånare d v s 199,6 miljoner kronor. Det innebär att vid
årsskiftet 2018/2019 hade kommunkoncern ett kvarvarande låneutrymme på
105 418 kronor per invånare som motsvarar 736,1 miljoner kronor.
Kommuninvest har som arbetssätt att göra en analys utifrån lånetaket vid varje
tillfälle som kommunen väljer att omsätta eller nyupplåna ett lån. Är det så att en
kommun börjar närma sig taket gör Kommuninvest en särskild analys av
kommunens ekonomi för att kunna presentera för dess styrelse. I och med att
lånetaket är i relation med invånarantalet påverkas Hällefors lånetak negativt av
att kommunen invånarantal minskar. Det innebär att kommunens lånetak
kommer att sänkas om invånarantalet fortsätter att sjunka.

6

Finansiering

6.1 Olika skulders egenskaper
Varje kommun är unik avseende vilka tillgångar som finns, hur tillgångarna är
strukturerade och vilken likviditetsbelastning som är tillgänglig. Vilken typ av
lån som kommunen vill ha i sin kapitalstruktur är upp till kommunen själv.
Nedan beskrivs pensionsskuldens samt låneskuldens egenskaper:
Pensionsskulden:
Löptid och duration
Lånekostnaden beror på

Hantering av risker

Låneskulden:
Löptid och duration

Lånekostnaden beror på

Hantering av risker

Löptid ca 50 – 60 år
Duration mellan 15-20 år
Inkomstbasbeloppet
Inflationsutvecklingen
Ränteutvecklingen
Livslängden hos de anställda
Övriga försäkringstekniska
antaganden….
Kan delvis matchas genom
skatteintäkterna,
Korrelationen mellan skatteintäkterna
och inflationen är dock inte perfekt
Löptider på 3-5 år
Enligt policys brukar durationen vara
1,5-3 år
Ränteutvecklingen
Kreditvärdighet
Typ av lån som väljs, fast/rörligt etc.
Eventuella derivatlösningar
Matchas mot kommunens
prognostiserade intäkter
Sker genom att lånestrukturen håller sig
inom antagen finanspolicy
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6.2 Balansmässig omstrukturering
Om kommunen väljer att genomföra en pensionsförsäkringslösning innebär det
att pensionskulden på balansräkningen byts ut mot en annan skuld i form av att
den långfristiga låneskulden ökar med motsvarande belopp. Det innebär att
skuldsättning ökar marginellt. Kommunen får en aktiv förvaltning i
försäkringsbolaget, en god förväntad avkastning, garanterat åtagande samt
avkastning som kan nyttjas för att försäkra kvarvarande skuld.
Vid en lånefinansierad försäkringsinlösen byter kommunen en typ av skuld
(pensionsskuld) mot en annan (låneskuld). Några effekter av detta att ta med sig:


Marginellt ökad skuldsättning till den del försäkringspremien överstiger
försäkrat belopp och i kommunens fall ca 2-3 procent.



Kommunen blir av med omfattande risker i pensionsskulden - ränterisk,
dödlighet etc.



Kommunen får istället en skuld i balansräkningen med mer definierade
och flexibla villkor. Räntekostnad och amortering är bestämd i förväg.

Hällefors kommuns nuvarande nettoskuldsättningsgrad lämnar utrymme för
förmånliga lån via Kommuninvest enligt 2017 års koncernvärde. Vid en
förvaltning som avkastar mer än räntekostnaden på lånet är lösningen
ekonomiskt lönsam. Sannolikheten att avkastningen är lägre än räntekostnaden
är förhållandevis låg. För kommuner som är medlem i Kommuninvest erbjuds
förmånliga lån, vilket kommunen är.
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7

Förslag på åtgärder

Söderberg & Partners stödjer kommunens antagna strategi att försäkra bort
balansförd pensionsskuld, vilket leder till att kommunen blir av med
betydande risker samt att kostnaden och likviditeten belastar generationerna
mer rättvist. De rekommenderar att försäkra ett större belopp idag istället för
mindre delar under längre tid. Finansiering via lån är enligt Söderbergs &
Partners fördelaktigt i rådande klimat och förväntas även vara det framledes.
De rekommenderar att kommunen upphandlar option på försäkringsinlösen,
vilket de bistår kommunen med.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar ett inriktningsbeslut som
innebär att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en optionsupphandling
gällande förmånsbestämd försäkring. Det innebär att kommunen upphandlar
en option som innebär möjligheten att försäkra bort den förmånsbestämda
delen, den s k nya skulden, så långt det är möjligt och finansiera försäkringen
genom att ta upp motsvarande lån hos Kommuninvest. Utifrån vad
optionsupphandlingen kommer fram till och vilka låneerbjudanden som
kommunen kan erhålla av Kommuninvest föreslår förvaltningen att det
arbetas fram ett nytt ärende under hösten 2019 för slutgiltigt
ställningstagande.
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Ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx
kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Förslag till skattesats år 2020, dnr KS 19/00233
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105
Kommunallagen kapitel 11 § 8 samt § 11
Ärendet
Kommunförvaltningens förslag är att 2020 års kommunalskatt ska vara
oförändrad och kvarstå till 22,05 kronor, med utgångspunkt från den antagna
strategiska planen för Hällefors kommun år 2020-2024 och budget för år
2020.
Ekonomi

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information.
Miljö

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen hänvisar till strategisk planering för Hällefors
kommun för år 2020-2024 för ytterligare information.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.

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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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Skattesats för 2020 ska vara 22,05 kronor för Hällefors kommun.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida
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Datum

2019-10-01
Ekonomienheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019-08-31
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos för Hällefors kommun år 2019
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-09-30
Ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till kommunens
delårsrapport med prognos för verksamhetsåret 2019. Ekonomiberedningen
kan konstatera att alla partier utom Centerpartiet, Grythyttelistan samt
Sverigedemokraterna varit representerade/delaktiga under
ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska
bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökad kunskapsnivå
och en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att delårsrapporten ska
beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.
Under beredningen påminner ekonomiberedningen om tidigare beslutade
uppdraget till förvaltningen gällande vilka möjligheter det finns för
kommunen att göra ett utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan
utifrån att kommunen numera valt att inte representera i stiftelsens styrelse.
Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunen ska driva processen i
ÖV-gruppen att ändra Bergslagens Räddningstjänst förbundsordning utifrån
tidigare utredning om förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun fick information om 2014-03-10. Förvaltningen
informerar om att det är framarbetat en utredning med förslag till beslut som
alla kommuners ekonomichefer står bakom. Utredningen kommer att
presenteras för ÖV-gruppen 2 oktober 2019.
Diskussioner förs gällande kommunstyrelsens fastställda internkontrollplan.
Politikerna uppfattar det som om att det inte sker någon konsekvens när det
brister i organisationen. Viktigt att kommunstyrelsen får information från
förvaltningen om de brister som finns och upptäckts i samband med
redovisningen av utförda internkontroller.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Ekonomienheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Ekonomiberedningen diskuterar utmaningen med att kommunens numera inte
har en bostadsbrist och vilka planer som finns för det kommunala
bostadsbolaget som helägt bolag. Beredningen önskar samspel med de
fastighetsägare som finns i kommunen. Beredningen bedömer det viktigt för
kommunen att få ett samtal med övriga fastighetsägare i kommunen.
Beredningen ser även behov av revidering av bostadsförsörjningsplan utifrån
den bostadsförsörjningsdag som sist genomfördes.
Ekonomiberedningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att
utvärdera tjänster inom omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på
extern part för att se om det blivit de verksamhets- och ekonomiska
konsekvenser som beslutet byggde på.
Beredningen vill påminna om förvaltningens uppdrag att sammanställa en
analys av ungdomsarbetslöshetens utveckling, utifrån att belysa varför den har
minskat.
Under beredningen av delårsrapporten framkommer behovet av revidering av
gällande arvodesbestämmelser då det idag är en stor administration vid
förlorad arbetsinkomst. Det handlar om det löpande intyget som kommunen
kräver av arbetsgivaren. Beredningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag
att revidera arvodesbestämmelserna.
Ekonomi

Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har målsättningar
som är mätbara men att det inte går att fastställa alla måluppfyllelse vad
gäller de verksamhetsmässiga resultatmålen då de flesta indikatorer mäts
efter årets slut. Kommunens finansiella målsättningar beräknas uppnås vad
gäller investeringsandel och bortförsäkring av pensionsskuld men däremot
inte resultatandel samt soliditet.
Helårsprognosen visar ett negativt resultat på 8,2 miljoner kronor och är
17,3 miljoner kronor sämre än budgeterat positivt resultat på 9,0 miljoner
kronor. Under 2019 erhåller kommunen totalt 10,6 miljoner kronor i extra
riktade bidrag i form av välfärdsmiljoner.
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett
underskott på totalt 15,6 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen.
Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av
vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg
effektiv brukartid inom hemtjänsten under perioden och ökad vårdtyngd till
följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Slutligen
fortsätter kommunens riktade statsbidrag från Migrationsverket att minska i
förhållande till föregående år trots att behovet av kommunal service
kvarstår.
Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 2,5 miljoner kronor sämre än
budget och finansnettot 0,8 miljoner bättre än budget.
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Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan för
att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen. Planen innehåller
både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder där de långsiktiga åtgärderna till
stora delar är utredningsuppdrag med målsättningen att på lång sikt kunna
minska kommunens kostnadsutveckling. Dessutom har kommunstyrelsen
fattat beslut om att genomföra en genomlysning av kommunens
omsorgsverksamhet utifrån kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg
som resulterat i en granskningsrapport med förslag på åtgärder.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med
de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 beräknas bli ett
negativt resultat på 8,2 miljoner kronor. Kommunen har ett negativt
balanskravsresultat på 8,2 miljoner kronor. Ett negativt konstaterat
balanskravsresultat innebär enligt lagen ett krav på upprättande och
antagande av en statlig åtgärdsplan som beskiver hur regleringen ska gå till.
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 29,3 miljoner kronor, vilket är
2,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Exkluderas avskrivningar,
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets prognostiserade
resultat har kommunen 11,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter
och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats.
Detta har medfört att 37,5 procent av investeringarna beräknas finansieras
med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras
med medel som fanns vid ingången av år 2019.
Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 69,9 miljoner kronor.
52,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 10,8
miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,4 miljoner kronor
avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter
som erhölls under 2018 följer kompontenten i anläggningsredovisningen
och uppgår till 2,6 miljoner kronor
De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 205,5 miljoner kronor
vid årets slut, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor under året. Det
finns inga medel som är särskilt placerade för kommande
pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade
pensionsskulden i verksamheten.
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 140,3 miljoner kronor
vid månadsskiftet augusti/september 2019, vilket är en utökning med 10,0
miljoner kronor och går att härleda till bostadsbolaget.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2019.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2019.
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Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:
-

Hällefors kommuns delårsrapport med prognos 2019 godkänns.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att revidera arvodesbestämmelserna.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att utvärdera tjänster inom
omsorgsverksamheten som beslutats att lägga ut på extern part.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Delårsrapport med
prognos 2019

Innehållsförteckning
Perioden i korthet ................................................................................. 2
Förvaltningsberättelse
Allmän analys ....................................................................................... 3
Viktiga händelser .................................................................................. 9
Verksamhetsstyrning........................................................................... 11
Ekonomiskt utfall och ställning i korthet ............................................ 23
Finansiell analys - kommunkoncernen ................................................ 24
Finansiell analys- kommunen ............................................................. 26
Personalredovisning............................................................................ 32
Organisation ....................................................................................... 36

Finansiella rapporter
Resultaträkning ................................................................................... 37
Kassaflödesanalys ............................................................................... 38
Balansräkning ..................................................................................... 39
Nothänvisningar.................................................................................. 40
Redovisningsprinciper ........................................................................ 46
Driftredovisning 2018-08 ................................................................... 49
Driftredovisning 2019-08 ................................................................... 50
Driftredovisning budget 2019 ............................................................. 51
Driftredovisning prognos 2019 ........................................................... 52
Förklaringar till driftredovisning ........................................................ 53
Investeringsredovisning ...................................................................... 66
Förklaringar till investeringsredovisning ............................................ 67
Verksamhet inom bolag, gemensam nämnd och kommunalförbund
Kommunala äganden .......................................................................... 69

Delårsredovisningen har producerats av Hällefors kommuns kommunförvaltning i samarbete
med övriga förvaltningar och kommunala bolag.
Layout och sammanställning: Jessica Jansson ekonomichef,
Kristina Andersson, controller
Foto bilder: Laila Sandberg, Pihlskolan, Tommy Henningsson, Maja Loiske

-1-

Perioden i korthet
Kommunkoncernens ekonomi
• Kommunkoncernens helårsprognos visar ett negativt resultat på 7,7 miljoner kronor.
• Kommunkoncernens helårsprognos för investeringar beräknas till 42,8 miljoner kronor.
Hällefors Bostads AB´s investering avser tillgänglighetsanpassning av en kontorslokal till ny
hyresgäst och påbörjad projektering av tidigare lokalyta till bostäder.
Kommunens ekonomi
• Kommunen helårsprognos visar ett negativt resultat på 8,2 miljoner kronor.
• Investeringar beräknas till 29,3 miljoner kronor. Större investering har skett via ny ventilation
på Grythyttans skola, nya fönster på delar av Pihlskolan samt kommunens gator och VA-nät.
• Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller investeringsandel och bortförsäkring av
pensionsskuld. Däremot uppnås inte resultatandel, nettokostnadsandel och soliditet inklusive
hela pensionsåtagandet.
Fakta om kommunen
• Vid halvårsskiftets utgång har Hällefors kommun 6943 invånare, en minskning med
40 personer sedan årsskiftet 2018/2019. 42 barn föddes under perioden.
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 682 och i kommunkoncernen i övrigt finns
12 årsarbetare.
• Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och kommunen 22:05.
Viktigare händelser
• Kommunen har projekterat och upphandlat en ny förskolebyggnad med placering vid
förskolan Lärkan.
• Under perioden har kommunen beslutat att ge fastighetsägare Hällefors Bostads AB i uppdrag
att renovera och verksamhetsanpassa det nuvarande vård och omsorgsboendet Fyrklövern.
• Kommunen har etablerat ett Lärcentra som möjliggör att kommunen kan tillhandahålla
utbildning i mycket högre volymer och med stor flexibilitet.
• Under perioden har kommunen beslutat att överta biblioteks- och turistverksamheten i egen
regi.
• Kommunen har slutfört arbetet med att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning.
• Under perioden har kommunen genomfört en genomlysning av kommunens
omsorgsverksamhet med fokus på kostnadseffektivisering.
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Allmän analys
Befolkningsutveckling
Kommunen har minskat sin befolkning med 40 personer under de första sex månaderna. Minskningen
beror främst på ett negativt flyttningsnetto. Totalt har det föds 42 barn för första halvåret i kommunen,
vilket är en hög nivå i förhållande till de senaste fyra åren. Det negativa flyttningsnettot uppgick totalt
till 32 personer efter första halvåret. Örebro län som helhet ökade sin befolkning med 1396 personer
under första halvåret. Detta beror till största delen på det positiva flyttningsnettot.

Befolkning
Födelseöverskott
Flyttnetto
Förändring totalt
Antal födda

2015-06

2016-06

2017-06

2018-06

2019-06

6940
-10
7
-3

6997
-4
-27
-31

7057
4
-8
-5

7024
-29
-59
-85

6943
-11
-32
-40

12

18

17

36

42

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2039 visar på en fortsatt befolkningsminskning. I prognosen
framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 10 procent fram till år 2039, vilket är en försämring mot tidigare års prognos och beror på den tillfälliga befolkningsökningen som varit vad gäller
nyanlända. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6235 invånare i
slutet av år 2039.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning.
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Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 21,3
procent fram till år 2039 i förhållande till år 2018, vilket motsvarar 119 invånare. Idag har kommunen
84 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga om Länsgårdens lokaler till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en utökning av
antalet platser till totalt 94 platser.

Arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 32 personer sedan augusti 2018. Samtidigt
har antalet personer som har någon form av stöd ökat med 45 personer. Det innebär att kommunens
arbetslöshet totalt ökat med 13 personer, vilket motsvarar 4,3 procent. På länsnivå har den öppna
arbetslösheten minskat med 0,9 procent mot augusti 2018 och uppgår till 5 638 personer.

Öppet arbetslösa
Aktivitetsstöd
Summa

2015-08

2016-08

2017-08

2018-08

2019-08

220
154
374

229
155
384

258
115
373

143
161
304

111
206
317

Den öppna arbetslösheten har under 2019 ökat marginellt för kvinnorna medan det för männen har
ökat. I riket är totalt andelen öppet arbetslösa 3,8 procent, och för länet är siffran 3,9 procent. Det
innebär att kommunen har en lägre öppen arbetslöshet än både riket och länet. Andelen kvinnor som
har arbete med olika former av stöd under 2019 har nästan dubblerats sedan året innan och uppgår
nästan i samman nivå som år 2017. Kommunen kan konstatera att männens siffra har ökat och uppvisar en högre andel än de senaste fyra åren.
2015-08

2016-08

2017-08

2018-08

2019-08

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

5,6%
4,0%
6,9%

5,8%
4,5%
6,9%

6,5%
6,0%
1,9%

3,6%
3,4%
3,8%

3,7%
3,1%
4,2%

Med stödform
kvinnor
män

3,9%
3,1%
4,6%

3,9%
3,2%
4,5%

2,9%
6,9%
3,7%

4,0%
3,7%
4,3%

6,8%
6,2%
7,3%

Av de sökande som har arbete med stöd uppgår till 96 stycken som har minskat mot år 2018 då antalet
uppgick till 153 stycken. Den största gruppen är de personer som erhåller anställningsstöd och då
främst extratjänst som minskat med 72,1 procent i förhållande till föregående år. 2019 uppgår antalet
personer med stöd genom extratjänst till 17 stycken.
Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga uppgår
till 74 personer där lönebidrag är störst stöd. Antalet arbetssökande som har förhinder att ta ett arbete
uppgår till 49 stycken. När det gäller stödet nystartsjobb uppgår antalet personer till 29 stycken och
innebär en minskning med 14,7 procent i jämförelse med föregående år.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 3,7 procent och innebär
en minskning med 0,1 procentenheter. Riket och länet uppvisar 5,0 procent respektive 5,3 procent.
Det innebär att kommunen har lägre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till både riket och länet.
I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.
Av ungdomarna i kommunen är det 6,9 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär
att kommunen ligger 2,7 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
3,0 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd, vilket är en
ökning i förhållande till riket.
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Ungdomar 18-24 år

2015-08

2016-08

2017-08

2018-08

2019-09

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

7,7%
4,6%
10,7%

5,8%
2,5%
8,8%

8,3%
7,3%
9,2%

3,8%
3,0%
4,5%

3,7%
3,7%
3,7%

Med stödform
kvinnor
män

8,0%
7,1%
9,0%

5,4%
4,4%
6,2%

4,5%
2,3%
6,4%

3,6%
3,3%
3,9%

6,9%
4,9%
8,4%

Kommunen kan konstatera att andelen öppet arbetslösa utrikesfödda ungdomar uppgår till 6,2 procent
och i förhållande till riket och länet är betydligt lägre som uppvisar 11,3 procent samt 13,2 procent.
När det gäller arbete med någon form av stöd är förhållandet det motsvara där kommunens andel uppgår till 25,9 procent mot rikets 13,5 procent och länets med 15,6 procent.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 7,3 procent, vilket är en fortsatt minskning. Riket och länet uppvisar 9,2 procent respektive 3 procent, vilket för båda delarna
innebär ökningar. Kommunen har 3,0 procentenheter lägre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet, vilket är en stor minskning mot föregående år. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor
som påverkar statistiken.
Utlandsfödda 16-64

2015-08

2016-08

2017-08

2018-08

19-08

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

20,2%
14,4%
25,5%

20,1%
17,5%
22,2%

20,7%
19,2%
21,8%

8,3%
8,6%
8,0%

7,3%
6,6%
7,7%

Med stödform
kvinnor
män

6,2%
6,3%
12,2%

12,0%
8,0%
15,2%

8,4%
4,3%
11,5%

14,1%
13,7%
14,4%

28,3%
27,9%
28,7%

Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för både kvinnorna och
männen har minskat, och värdet är nästintill det samma för könen. Under 2018 påbörjades kommunen
ett arbetsmarkandsprojekt som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda kvinnor kallat All-in. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre balans
mellan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet beräknas pågå från och med 2017-09-01 till 202005-31.

Näringsliv
Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kommunen. Konkurrenskraftiga företag med möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för
Hällefors välstånd idag och i framtiden.
Under perioden har Hällefors kommun bjudit in alla företagare för att tillsammans med politiker,
tjänstepersoner och intresseorganisationer inleda arbetet med en ny uppdaterad näringslivsstrategi.
Under en halv dags workshop samlades 50 personer för ett gemensamt utvecklingsarbete. Syftet var
att jobba fram konstruktiva förslag till hur man genom samverka utifrån respektive uppdrag kan
utveckla förutsättningarna för näringslivet i Hällefors kommun. Framtagandet av näringslivsstrategin
har skett i arbetsmöten tillsammans med Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som
ingår i Näringslivsrådet.
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Kommunen har bjudit in till och genomfört två företagarfrukostar med stor uppslutning. Företagarfrukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas och bygger samverkan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i programmet, liksom minst
en företagspresentation. Företagsklimatet finns alltid med på agendan. Minnesanteckningar från
företagarfrukostarna finns att hitta på Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut till
företagen i kommunen
I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat så har företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Hällefors kommun försämrats från 3.6 år 2018 till 3.3 i år. Hittills har 21 nya företag
startat i Hällefors kommun i år. Nyföretagandet är mycket lågt och många småföretagare i kommunen
är 55+.
Ett flertal dialog möten med olika aktörer kring gemensamma utvecklingsfrågor, Örebro Universitet,
Campus Grythyttan om mötesplatser för företagare och studenter, hur Grythyttan kan och Hällefors
kommun kan bli mer attraktivt för studenter. LRF:s kommungrupp om frågor som rör tillväxt i
kommunens gröna näringar.
Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat, arbete med Destination Bergslagen och Nyföretagarcentrum Bergslagen. I Business Region Örebros bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera och utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. Ett antal kontakter med företagare i
kommunen varje vecka via möten mejl och telefon kring frågor som rör företagens utvecklingsmöjligheter i Hällefors kommun.
Hällefors kommun genomfört en inventering av kulturella och kreativa näringar. Med kulturella och
kreativa näringar menas de företag och föreningar som finns inom kategorierna arkitektur, dataspelsutveckling, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, slöjd och hantverk, scenkonst samt mathantverk. Citat från den föreslagna
regionala kulturplanen för 2020-2023 ”För att kulturella kreativa näringar ska få större betydelse i den
regionala näringslivsutvecklingen behöver kunskapen om deras villkor och möjligheter i länet öka.
Utifrån det kan mötesplatser och relevanta stödstrukturer för utveckling i länets kommuner skapas”.
Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen har fortgått. Samhällsbyggnad Bergslagen leder processen med framtagande av detaljplan för Hälgsnäs området som är
beställd av projektägaren.

Infrastruktur
Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastukturområdet för att skapa möjligheter för företagsutveckling och ökad attraktionskraft. Då det gäller tågtrafik så har möteplatser för
tåg samt trädsäkringen gett en ökad kapacitet samt en förbättrad säkerhet i spårområdet. Arbetet med
att få med en åtgärdsvalsstudie till nästa regionala länsplan för sträckan Gyttorp-Hammarkorset
(RV244) samt Hammarkorset-Sikfors (Rv63). Detta för att möjliggöra framtida åtgärder på sträckningen samt genomlysa säkerheten på genomfarten i Hällefors samt Hammarkorset.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har prioriterat och projekterat asfaltering av ett antal grusvägar i Hällefors tätort. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt för att minska antalet meter grusväg
i tätorten. Detta kommer på sikt att ge en bättre miljö i tätorten samt en minskad kostnad i vägunderhåll.
Projekteringen för ny gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan är i sitt slutskede. Vägensträckningen
kommer att ske på den östra sidan om riksväg 63 och 244. Trafikverket har hållit dialogmöte och
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Hällefors kommun arbetar med detaljplaneändringarna som möjliggöra aktuell sträckning av gång- och cykelvägen.
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Kommunen arbetar ständigt med att genomföra förbättringar av säkerheten för trafikanter men även
för kommunens verksamhetsområden. Projektering av gång- och cykelväg samt förstärkt överfart
kommer att ske på Finnbergsvägen. Trafikverket kommer tillsammans med Region Örebro att projektera en ny busshållplats på Bjässevägen. Detta i enlighet med projektet ”Landsbygdsklivet”.
Länstrafiken och Hällefors kommun håller dialogmöten kring ändringar i kollektivtrafiken. Dessa
dialogmöten hölls förut via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen men går nu direkt till Hällefors
kommun. I de samtal som varit så kommer busslinje 305 att återinföras, bussavgångar mellan
Hällefors och Grythyttan kommer kompletteras med flera avgångar samt tidsjusteringar i övriga linjer
att göras. Buss 305 återinsätts efter protester från boende i området samt Hällefors kommun. Dock
måste antalet resenärer öka för att den ska kunna bevaras på sikt.
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,22 procent.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden har stabiliserat sig från de senaste årens bristsituation. Ett visst överskott av
lägenheter kan åter igen konstateras, men dock på en acceptabel nivå utan att åtgärder behöver vidtas i
dagsläget. Det något föråldrade fastighetsbeståndet kommer inom en tid att behöva antingen genomgripande renoveringar eller att delar av det avvecklas och bytas ut mot nyproducerade lägenheter.
Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Som nyproduktion räknas
dock även den ombyggnad av kontorslokaler som skett på Klockarvägen 18-20 till 10 större lägenheter. Ombyggnaden har utförts av Hällefors Bostads AB.
Under perioden har kommunen arbetat utifrån den utredning som gjorts gällande framtida ändamålsenliga lokaler för vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då dagens lokaler på Nya Björkhaga och Fyrklövern inte är ändamålsenliga enligt dagens regelverk. Slutsatserna av arbetet har lett till
att kommunen beslutat att låta fastighetsägaren Hällefors Bostads AB rusta och anpassa lokalerna på
Fyrklövern och att fortsätta utreda ombyggnad av Länsgårdens lokaler till nytt vård och omsorgsboende och därmed lämna nuvarande lokaler i Nya Björkhaga.
Under hösten 2018 och våren 2019 har Migrationsverket gått ur de hyreskontrakt som de tidigare hade
med bostadsbolaget. Delar av dessa lägenheter är avställda och renoveras ej då det inledningsvis
beskrivna överskottet gör att uthyrning inte säkerställs.
Bolaget har även de senaste åren omvandlat boenderum som tidigare använts till vårdboende till studentboende i Grythyttan. Tillsammans har dessa åtgärder gjort att ett 30 tal nya lägenheter har skapats
inom kommunen.
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Politisk mandatfördelning
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2018 framgår av
tabellen nedan.
År 2019-2022

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Grythyttelistan
Totalt

9
7
6
4
3
2
31

Den styrande majoriteten består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans har 16 av
kommunfullmäktiges 31 mandat.
Efter valet 2018 har antalet avsägelser varit få, och det finns inga vakanser eller tomma stolar i fullmäktige. I dagsläget finns inte heller några ledamöter som saknar partitillhörighet (”politiska vildar”).
Under kommunfullmäktige finns en fast beredning, valberedningen. Möjligheten att inrätta tillfälliga
beredningar har inte utnyttjats under årets första åtta månader.
Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för skola och omsorg, som handlägger individärenden, samt valnämnden. Därutöver ingår Hällefors kommun i en
Bergslagens överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
med säte i Lindesberg samt kommunalförbunden Bergslagens räddningstjänst och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Under kommunstyrelsen finns två utskott: välfärdsutskottet och allmänna utskottet. Utskottens uppdrag är att bevaka sina respektive ansvarsområden och att bereda ärenden och lämna beslutsförslag till
kommunstyrelsen. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering som ges i
kommunstyrelsens delegeringsordning.
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Viktiga händelser under perioden
Förskolelokaler

SKUA

Kommunen har projekterat och upphandlat en
ny förskolebyggnad med fyra avdelningar och
tillagningskök med placering vid förskolan
Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen
erhåller ändamålsenliga lokaler för förskolan i
Hällefors. Lärkans förskoleområde är en
centralt belägen förskola och placeringen och
närheten till kulturskola och bibliotek ger
möjligheter till samarbete och variation i den
dagliga pedagogiska verksamheten.

Det blev under vårterminen helt klart att
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
(NC) och Skolverket att kommunen får en
förlängning av projektet för att förbättra
mottagande av nyanlända med en Språk- och
kunskapsutvecklande utbildning (SKUA) för
läsåret 2019/2020. Projektet omfattar alla
kommunens anställda inom pedagogiska
verksamheten och finansieras helt av
Skolverket. Målsättningen är att projektet ska
leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse inom
skolan då språk- och kunskapsutvecklande i
alla ämnen gagnar alla elever.

Lärcentra

Vård och omsorgsboende

Under perioden har kommunen etablerat ett
lärcentra. Etableringen har ökat intresset för
främst gymnasiala studier på distans.
Kommunen
har
genomfört
mer
vuxenutbildning, både mot universitetsstudier
på plats och mot yrkeslivet. Kommunen
kommer även fortsättningsvis att hålla fokus
på höga volymer och stor flexibilitet i
verksamheten.

Kommunen har under perioden beslutat att ge
fastighetsägare Hällefors Bostads AB i
uppdrag att renovera och verksamhetsanpassa
det nuvarande vård- och omsorgsboendet
Fyrklövern. Åtgärderna innebär en förbindelse
att teckna ett nytt 20 års kontrakt för dessa 58
vård- och omsorgsplatser. Ändamålenliga
lokaler innebär en mer optimal verksamhet och
skapar ett mer attraktivt boende för den enskilde.
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Bibliotek

Turism

Kommunen har under perioden beslutat att
överta biblioteksverksamheten i egen regi. I
framtida förändringsbehov kan drift i egen regi
skapa många fördelar, som att det blir lättare
att styra och leda med större flexibilitet, att
organisationen blir tydligare och att
kommunen, blir en starkare aktör och därmed
får ett större inflytande. Dessutom beräknar
kommunen att kommunen får en mer kontroll
över verksamheterna och dess framtida
utveckling.

Under perioden har kommunen beslutat att
återta det strategiska ansvar som huvudman för
en av de viktigaste näringarna för kommunens
utveckling - turistverksamheten. Dels med
fördelen att det blir lättare att styra och leda
med större flexibilitet och att organisationen
blir tydligare och att kommunen blir en
starkare aktör i samverkan med andra aktörer
såsom destination Bergslagen och regionen.
Besöksnäringen ska även ses som en naturlig
del av kommunens lokala näringspolitik.

Utegym

Utställning

Under perioden har kommunen slutfört arbetet
med att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets
motionsanläggning som en fortsatt planering
kommunens motionsanläggningar.

Utställningen ”Finland finns inom mig” blev
välbesökt med knappt 400 besökare. Ett lyckat
samarbete
mellan
kommunen,
Örebro
länsmuseum och Hällefors finska förening.
Samverkan med det lokala föreningslivet
bidrog till att utställningen blev välbesökt.
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Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning.
Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
Vi ser möjligheter med mångfald

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling

•
•
•
•
•

Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus
Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats

Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta
över att ge god service

•
•
•

Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett
ansvarsfullt och långsiktigt sätt

•
•
•

Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden
Vi finansierar planerat underhåll av tidigare investeringar med egna medel

Verksamhetsmål
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in
i bilden.
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Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska kommunfullmäktiges
vision, strategier och målsättningar följas upp på koncernivå. Utifrån att lagstiftningen är ny och
kommunala helägda bostadsbolaget ännu inte antagit några målsättningar utifrån fullmäktiges beslut
kan ingen måluppfyllelse på koncernnivå genomföras under år 2019 utan först under år 2020.

Inriktningsmål 2019-2022
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent,
inklusive kommunens totala pensionsåtagande.

Finansiella inriktningsmål 2019-2022
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

• Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag
samma period
• Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar
4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma
period
• Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över
en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor
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Finansiella resultatmål 2019
Mål 1:

Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är
minst 2,0 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket
kommer att uppnås med nuvarande beräkningar. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret
2019 är att resultatandel ska uppgå till minst 2,0 procent vilket inte beräknas att uppnås.

Årets resultat (mkr)
Skatteintäker och generella statsbidrag (mkr)
Resultatandel

Mål 2:

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT

13,5
383,2
3,5%

32,4
423,0
7,7%

15,7
429,7
3,7%

18,1
441,5
4,1%

-8,2
449,5
-1,8%

71,5
2 126,9
3,4%

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är 97,1 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2019 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
97,1 procent, vilket inte beräknas uppnås vid årets utgång.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr)
Nettokostnadsandel

Mål 3:

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT

366,7
383,2
95,7%

391,9
423,0
92,6%

411,1
429,7
95,7%

421,3
441,5
95,4%

454,6
449,5
101,1%

2 045,6
2 126,9
96,2%

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är minst 5,8 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket
beräknas uppfyllas. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 är att investeringsandelen
ska uppgå till minst 5,8 procent och det beräknas uppnås.

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr)
Investeringsandel

Mål 4:

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT

12,6
383,2
3,3%

19,8
423,0
4,7%

22,7
429,7
5,3%

32,5
441,5
8,3%

29,3
449,5
6,5%

116,9
2 126,9
5,5%

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner kronor 31
december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. Kommunens långsiktiga målsättning kommer att
uppnås enligt nuvarande beräkningar. Under verksamhetsåret 2019 beräknar kommunen försäkrat bort
29,3 miljoner kronor men är avgörande av politiska beslut som ska tas av fullmäktige under hösten,
vilket gör att det finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 beräknas uppnåtts.
(mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

225,4
0,0

221,5
0,9

219,0
1,0

215,1
0,0

205,5
29,3

31,2
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Mål 5:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens
totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2019 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden
ska uppgå till lägst -1,1 procent och det uppfylls inte per augusti 2019.
Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2015

2016

2017

2108 2019-08

-93,5
364,2
-25,7%

-56,4
397,9
-14,2%

-37,2
402,4
-9,2%

-2,9
439,0
-0,7%

-8,1
391,3
-2,1%

TOTALT
-198,1
1 994,8
-9,9%

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och föreningsliv.

• Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar
delaktighet i den lokala demokratin
• Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov
• I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt
nyetableringar
• Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid
Verksamhetsmässiga resultatmål 2019
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2019 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och
utveckling, Medborgardialog samt Medarbetskap.
Medborgare och Brukare

Stärka den lokala välfärden inom skola och omsorg
Mål 1:

Missbruket av alkohol och narkotika har minskat

Kommunen bedömer att det är svårt att avgränsa vilka insatser som är avhängiga missbruk då många
brukare har en multiproblematik. Att i dessa ärenden avgöra vilka insatser som är tydligt kopplade till
den specifika problematiken missbruk är svårt. Då socialtjänstens arbete innebär att erbjuda frivilligt
stöd eller vård till individer som ansöker om detta. Utifrån detta kan inte måluppfyllelse påvisas.

Antalet insatser vuxenenheten
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2015

2016

2017

2018

2019

100

85

93

78

64

Dock kan kommunen konstatera att de individer som söker stöd eller vård vid socialtjänsten har en
relativt låg frekvens av återaktualisering ett år efter att insatser/utredning avslutats.
(%)
Ej återaktuliserade vuxna (21 år) med missbruksproblem
ett år efter avslutad utredning eller insats

Mål 2:

2015

2016

2017

2018

-

-

65%

80%

2019

Barnfattigdomen i utsatta familjer har minskat

I Rädda barnens definition av ekonomiskt utsatta hushåll består dels av familjer berättigade till ekonomiskt bistånd det vill säga som annars skulle leva under existensminimum och dels av familjer med
låg inkomststandard. Låg inkomststandard är ett mått på huruvida ett hushålls disponibla inkomster
(efter skatt och eventuella bidrag) räcker till nödvändiga utgifter.
(%)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Hällefors
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Riket

2015

2016

2017

18,6%
9,1%

14,5%
8,6%

17,7%
9,2%

2018

2019

Kommunen kan följa antalet barn vars hushåll någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd men
uppgifter för utfallet 2018 och 2019 saknas vid tidpunkten för rapporten. Kommunen konstaterar dock
ett ökat antal hushåll i ekonomiskt bistånd till följd av integration varför antalet barn i ekonomiskt
utsatta hushåll bedöms öka under 2019.
Mål 3:

Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Meritvärdet har sedan föregående läsår sjunkit från 216,1 till 211,1 i kommunens egen statistik. Från
läsåret 2016/2017 till 2018/2019 har däremot meritvärder ökat från 191,7 poäng till 211,0 poäng.
Måluppfyllelsen ökar alltså på lång sikt men har sjunkit sedan förra läsåret, vilket gör att målet delvis
kan betraktas som uppfyllt. Statistiken ur statistikdatabasen Kolada visar under åren liknande siffror.
Resultat för 2019 är inte införda i Kolada.
(meritpoäng)

2015

2016

2017

2018

Meritvärde i åk 9 lägeskommun,
genomsnitt

196,3

198,7

196,4

215,0

2019

Behörigheten till yrkesprogram har också ökat. Kommunens egna mätningar visar att resultaten i stort
sett följer resultaten av ovanstående meritvärden. Behörigheten har mellan läsåret 2017/2018 och
2018/2019 i kommunens sammanställningar ökat från 83,1 procent till 85,5 procent. Statistiken i databasen kolade visar dock inte samma siffror.
(%)
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogam
lägeskommun

2015

2016

2017

2018

81,5%

81,5%

78,7%

78,3%

2019

Andelen elever som klarar sina studier i gymnasieskolan inom fyra år ökar inte enligt statistiken. För
dessa studier får migrationskrisen år 2015 just nu fullt genomslag och elevsammansättningens påverkan på resultaten är stora.
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(%)
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun

2015

2016

2017

2018

80,6%

79,5%

84,5%

75,9%

2019

Andelen invånare i kommunen med eftergymnasial utbildning har börjat stiga igen efter en nedgång år
2017. Statistikdatabasens är inte uppdaterad med 2019 års siffror, och det återstår att se om uppgången
är ihållande.
(%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Mål 4:

2015

2016

2017

2018

22,0%

22,6%

22,0%

22,4%

2019

Kvaliteten inom kommunal vård och omsorg har ökat

Medelvärdet för väntetid särskilt boende uppgår för 2018 är 35 dagar, vilket motsvarande tid för 2017
(helår) uppgick till 36 dagar. I realiteten är verkställighetstiden kortare då verkställighet i verksamhetssystemet inte registreras förrän vid inflyttning i vård och omsorgsboende (VoB). För 2019 är det
genomsnittliga värdet 26 dagar vid tiden för delårsrapporten. Kommunen har arbetat med att öka
samverkan mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet samtidigt som flera nya rutiner för att
skapa gynnsammare förutsättningar för planeringsarbetet har tagits fram.
(medelvärde)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

2015

2016

2017

2018

75

68

36

35

2019

Kommunens omsorgsområde har de senaste åren arbetat målmedvetet för att öka kvaliteten inom
verksamheten. Resultatet från SKL:s brukar-kund-index visar att kundnöjdheten inom hemtjänst kvarstår. Resultatet för år 2019 har ännu inte redovisats vid tidpunkten för delårsrapporten. Kommunen
bedömer att måluppfyllelse kommer att nås under verksamhetsåret inom äldreomsorgen.
Omsorgens gemensamma värdegrund "Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig,
så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan" skapar ett naturligt fokus på bemötande frågor i
verksamheterna.
(%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
bemötande

2015

2016

2017

2018

97,0%

97,0%

97,0%

97,0%

2019

Resultatet för brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg mäts helår genom Socialstyrelsens öppna
jämförelser (brukar-kund-index). Uppgifterna för 2019 har ännu inte redovisats vid tidpunkten för
delårsrapporten. Kommunen bedömer att måluppfyllelse kommer att nås under verksamhetsåret.
(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
bemötande

2015

2016

2017

2018

94,0%

94,0%

94,0%

94,0%

2019

Kommunen kan följa antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året förutsatt att
kommunen likställer begreppet försörjningsstödsärende med en hushållsgemenskap vilka i regel är
likvärdiga. Kommunen har dock inget sätt att mäta antal hushåll boende i kommunen varför indikatorn
hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året i förhållande till andel av alla
hushåll (%) inte kan redovisas.
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På senare år har möjligheten att vara i någon form av sysselsättning samtidigt som medborgare uppbär
ekonomiskt bistånd ökat. Det kan då röra sig om ekonomiskt bistånd under praktikperioder eller ekonomiskt bistånd under studier och då i synnerhet för unga. Från verksamhetsår 2011 har Hällefors
kommun haft ett aktivt mottagande av ensamkommande flyktingbarn och unga. Utifrån den ökade
andelen ensamkommande som står helt utan nätverk i kommunen, följer en naturlig ökning av andelen
unga i ekonomiskt bistånd. De nya tillfälliga asylreglerna som infördes juni 2016 innebär också att
ensamkommande i utslussverksamhet (normalt från 18 år) är hänvisade till att söka ekonomiskt
bistånd för sitt uppehälle under studietiden, varför denna grupp direkt bidrar till att öka andelen unga
vuxna i ekonomiskt bistånd. Därför bedöms måluppfyllelse att vara svår att nå i sin helhet.
(%)
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd

2015

2016

2017

14,5%

16,3%

14,5%

2018

2019

Kommunen har arbetat med att öka samverkan mellan individ och familjeomsorg, Arbetsförmedling
och skola inom ramen för arbetet i den statliga delegationen för unga och nyanlända till arbete. För
verksamhetsåret 2019 redovisas uppgifter ur kommundatabasen Kolada. Vid tiden för delårsrapporten
har uppgifter för 2018 och 2019 ännu ej redovisats i Kolada.
Tillväxt och utveckling

Strategisk näringslivsutveckling och fysisk samhällsplanering och infrastruktur
Mål 1:

Antalet företagsetableringar har ökat

Antal nyregistrerade företag kommun per antal/1000 invånare mäts per år och innebär att någon
måluppfyllelse inte kan mätas. Första halvåret 2019 har 21 stycken företag startats i Hällefors kommun
Mål 2:

Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglovsärenden (för företagare) har
minskat

Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglovsärenden för enbart företagare har minskat i
förhållande till föregåend år, vilket innebär att målet beräknas uppnås vid årets slut.
Handläggningstiden för bygglov totalt, som utförs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergsalgen, är i
genomsnitt 4,8 veckor under första halvåret 2019, och 184 beslut har tagits. I förhållande till föregående år har handläggningstiden totalt ökat med 0,5 veckor. 16 ärenden har överskridit 10 veckor och
medianen uppgår till 20 nettoarbetsdagar. Handläggningstiden för förhandsbesked är i genomsnitt
9 veckor, och 13 beslut om förhandsbesked har tagits under perioden. 2 ärenden har överskridit
10 veckor. Samtliga beslut har fattats av nämnden. Median uppgår till 42 nettoarbetsdagar. Handläggningstiden för anmälningsärenden är i genomsnitt 1,4 veckor och 112 anmälningsärenden har fått
startbesked under perioden. I förhållande till föregående år har det minskat med 0,6 veckor. 8 ärenden
har överskridit 4 veckor. Median uppgår till 6 nettoarbetsdagar.
Från 1 januari 2019 infördes nya tidsfrister för handläggningen av bygglov, förhandsbesked och
anmälningsärenden. Ärenden ska granskas inom tre veckor från att de ankommer. Tydlig prioritering
har gjorts av granskning av nya ärenden vilket har resulterat i aningen längre handläggningstider på
bygglov då det dröjer längre innan inkomna kompletteringar granskas och lov kan skrivas.
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Mål 3:

Servicen till det lokala näringslivet har ökat

SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks
är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
Resultatet för Hällefors visar på ett tapp i totalt NKI värde för 2018 från 75 till 67. Kommunen kan se
att svarsfrekvensen har ökat från 57 procent till 63 procent men samtidigt är antalet svar konstant,
34 stycken, vilket gör att det har varit färre ärenden som deltagit i undersökningen. En annan orsak till
förändringen är att kommunen har färre svar från Brand under 2018 - 4 svar mot 9 svar 2017 med ett
NKI på 82. Antalet svar för Livsmedel har ökat från 9 till 11 samtidigt som NKI gått från 75 till 79.
Den största påverkan på NKI är Bygglov med 11 svar och med ett NKI på 39 mot tidigare NKI 56.
Den upplevda servicen inom de sex områdena visar på en sänkning inom samtliga områden där index
nu ligger på 62-74 med snittet 67,7 mot 76 i snitt under 2017. Mätningen av Kommunernas myndighetsutövning publicerades den 10 april 2019.
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18
faktorer som viktas olika tungt. Under våren 2019 har Svenskt Näringsliv rapporterat hur företagen
svarat på årets enkät om företagsklimatet. Företagarnas allmänna omdöme om företagsklimatet i
Hällefors kommun har försämrats från 3,62 år 2018 till 3,27 i år. Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet 2019 publiceras den 24 september, vilket gör att måluppfyllelse ännu inte går att
mäta.
Svenskt Näringslivs företagsenkät om företagsklimatet

2015

2016

2017

2018

2019

Bra, mycket bra eller utmärkt
TOTALT

2,55
18,67

2,71
26,14

3,21
40,24

3,62
54,55

3,27
43,68

Svenskt Näringslivs mätning från enkätsvar

2015

2016

2017

2018

2019

103
139
287
263
279
285
283
290
287
278
289
290

71
171
213
219
236
247
268
275
278
288
288
288

29
103
121
176
145
140
154
153
183
168
192
133

51
124
54
209
53
98
64
62
90
75
257
206

2015

2016

2017

2018

287
283
222
235
205
216
290

286
277
205
240
230
221
287

237
285
203
249
229
212
209

268
285
200
246
235
108
134

Tele- och IT-nät
Konkurrens från kommunen
Skolans attityder till företagande
Vägnät, tåg- och flyg
Tjänstemäns attityder till företagande
Tillämpning av lagar och regler
Kommunpolitikernas attityder till företagande
Service till företag
Sammanfattande omdöme
Tillgång till kompetens
Allmänhetens attityder till företagande
Medias attityder till företagande

Svenskt Näringslivs mätning från statistik från SCB och UC
Nyföretagsamhet
Andel i arbete
Kommunalskatt
Marknadsföring
Företagande
Entreprenader
TOTAL RANKING inklusive enkätfrågor
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2019

Mål 4:

Hällefors kommun har utvecklats till en mer digitaliserad kommun

När det gäller utvecklingen av antalet e-tjänsten som kommunen tillhandahåller och nyttjande av välfärdsteknik är det ingen statistik som kommunen analyserat och dokumenterat, vilket leder till att
eventuell måluppfyllelse inte går att utläsa. Däremot är kommunen väl förberedd för kommande samhällsutveckling och krav inom digitalisering.
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,27 procent.
Befolkning/hushåll

2014

2015

2016

2017

2018

Tätbebyggt
Glesbyggt
Totalt

84,59%
12,24%
69,87%

94,02%
19,52%
81,98%

94,28%
22,98%
81,65%

94,13%
29,00%
82,30%

97,54%
49,14%
88,80%

Arbetsställe

2014

2015

2016

2017

2018

Tätbebyggt
Glesbyggt
Totalt

81,80%
17,01%
57,48%

74,62%
21,40%
57,20%

76,40%
24,83%
52,80%

75,53%
30,28%
54,63%

87,27%
49,65%
69,87%

För att underlätt att uppnå målet är kommunen delaktiga i att samförlägga tom kanalisation där
marknaden gräver för en robustare eldistribution. Kommunen har nu medverkat i ett områden.
Länsstyrelsen har även insatsområden där kommunen söker pengar med 50 procent av kostnaden, att
underlätta för marknaden att förse företag med bredband, och under perioden har ett sådant projekt
genomförts. Kommunen kan konstatera att den totala andelen till fibernät ökat enligt senaste
mätningen av post och telestyrelsen.
Kommunens datanät byggs ut och moderniseras löpande och i år har Hurtigtoprpet fått en ny
förbindelse som ökar kapacitet och tillförlitligheten.
Mål 5:

Investeringar till skola, omsorg och övriga verksamheter genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv

Under året har kommunen genomfört en investering i Grythyttans skola avseende nya ventilationsanläggningen som med hög verkningsgrad kommer att bidra till att sänka energiåtgången för hela
byggnaden. De investeringar som utförs och bygger på upphandlingssamvekan tar hänsyn till ett hållbarhetsperspektiv när kravprofil upprättas. I Örebro kommuns policy framgår att hållbar upphandling
kräver en helhetssyn och att kommunen därför ska arbeta för att upphandlingsprocessen ska säkerställa
att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och
regler. Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, tjänster och entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan. I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, samt säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och
social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande generationer. Livscykelperspektivet är
grundläggande vid beräkning av kostnadseffektivitet. Näringslivet och den sociala ekonomin ska
känna tillförsikt och se kommunen som en partner för framtida affärer. Övriga objektsupphandlingar
som kommun genomför lokalt tar kommunen hänsyn till hållbarhetsperspektiv men alla utförda investeringar är inte upphandlade.
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Mål 6:

Kommunens dialog med regionen och berörda myndigheter om kommunikationer och pendling har ökat

Hällefors kommun sitter med i den för året bildade Regionala beredningsgruppen för trafik och infrastruktur. Gruppen består av länets alla kommuner samt tar upp frågor som sedan går vidare till kommun- och regionschefsgruppen. Regionen har ordföranderollen i gruppen och kommunen är biträdande
ordförande. Fokus har varit färdtjänstresor och de ökade kostander som den står för samt de konsekvenser som regionens sparprogram, Budget i balans 2.0, som är i utförandefas. Hällefors kommun
kommer som det ser ut nu inte att bli berörd av besparingar då den genomlysning som regionen gjorde
kring kollektivtrafiken tidigare i år har gett den effekts som förväntades. Dialog förs även med Svealandstrafiken kring kollektivtrafikfrågorna då de har den fysiska planeringen för den. Kommunen har
några indikatorer på att pendlingen med kollektivtrafik har ökat. Det gäller främst de snabbgående
bussarna till Örebro. Dock ligger de planeringsmässigt inte helt rätt ännu men korrigeringar görs
successivt.
Medborgardialog

Lokal demokrati, integration och föreningsliv
Mål 1:

Kommunens dialog med föreningar, organisationer och enskilda medborgare
har ökat

Fler tillfällen än tidigare har genomförts under perioden där kommunen tagit initiativ eller varit med
som stöd. På föreningsträffen den 6 mars 2019 deltog 14 stycken föreningar i en workshop med fokus
på idrotten och föreningars behov, kommunikation och samverkan i och med kommunen tillsammans
med Sisu idrottsutbildarna.
Dialog har förts med studieförbundet Studiefrämjandet samt dialoger i grupp eller med enskilda föreningar angående stöd och möjliggöra olika arrangemang som exempelvis Boosta Hällefors, Camp
Hällefors, VM i yxkastning, konstgräsdiskussioner. Ett tiotal möten har också genomförts med
enskilda föreningar angående bidrag och redovisning av bidrag. Inför schemaläggning av säsongens
tider, i kommunens inomhushallar, har kommunen också dialoger med berörda föreningar via mejl,
telefon och i augusti genomfördes ett uppstartsmöte där nio föreningar närvarande.
Kommunen har påbörjat en inventering av kommunens kulturella och kreativa näringar där ett 20-tal
föreningar har tackat ja till att ingå i ett register/nätverk.
Två pensionärsorganisationer representeras i Äldrerå, Kommunala handikappsrådet (KHR) och Kommunala pensionärsrådet (KPR), där dessa båda inkluderar två pensionärsorganisationer, reumatikerförbund och röda korset. I dagsläget finns inget föreningsråd på initiativ från kommunen men interna
diskussioner har påbörjats om syfte, mål och med omvärldsspaning i andra kommuner. Under våren
2019 genomfördes nio öppna träffar i länet varav Hällefors var en. Förslaget Målbild 2030
presenterades av representanter från Region Örebro län och medborgarna hade möjlighet att lämna
synpunkter som sedan diskuterades. Alla deltagare fick svara på enkätfrågor som legat till grund till
uppdateringar, tillägg och förändringar i målbildsdokumentet.
Medarbetarskap

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mål 1:

Medarbetarengagemanget hos anställda i Hällefors kommun har ökat

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs medarbetarundersökningar. Från och med 2018
används ett stödverktyg för medarbetarundersökning. Medarbetarna ges möjlighet att på ett enkelt sätt
besvara en kort medarbetarenkät, bestående av sex frågor. Chef och medarbetare får resultatet direkt
efter mätningarna i en s k teambarometer. Undersökningen sker åtta gånger per år och vid två tillfällen
ingår även de s k HME-frågorna.
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Verktyget innebär att varje medarbetare får ett mejl med en inloggningslänk som leder vidare till sex
frågor. De sex frågorna är samma vid varje undersökning inom områdena Entusiasm, Tydlighet,
Effektivitet, Belastning, Gemenskap och Värde.
Nedan redovisas två undersökningar som genomförts den 12 mars 2019 samt den 9 september 2019.
Svarsfrekvensen i mars var 63 procent, 405 medarbetare svarade och index var 70. Vid undersökningen i mars föregående år, 2018, var svarsfrekvensen 55 procent och index 68. Svarfrekvensen i
september 2019 var 62 procent, 394 medarbetare svarade och index var 69. I september föregående år,
2018, var svarsfrekvensen 61 procent och index 69. Utifrån svaren kan förvaltningen konstatera att
faktorerna effektivitet och entusiasm får lägst index medan gemenskap får högst. Mätningarna visar att
medarbetarengagemanget har ökat.

Medarbetarundersökning 12mars 2019

Medarbetarundersökning 9 september 2019

Två gånger årligen ingår frågor om hållbart medarbetarengagemang, HME-frågorna. Dessa frågor
redovisas helt separat och är tänkt att skapa jämförelseunderlag med andra kommuner. Index har ökat
med 3 procentenheter mellan åren 2018 och 2019, från index 76 till index 79, som är samma index
som genomsnittet i samtliga redovisade kommuner. Mätningen visar att medarbetarengagemanget har
ökat.
Den totala sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid uppgår till 6,07 procent och har
minskat för kvinnor och ökat för män. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i förhållande till
den totala sjukfrånvaron, 59 dagar eller längre motsvarar 37,92 procent. Den korta sjukfrånvaron i
relation till ordinarie arbetstid är därmed 62,08 procent. När sjukfrånvaron mäts på detta sätt kommer
den korta sjukfrånvaron att öka i samma omfattning som den långa sjukfrånvaron sjunker.
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Personalomsättningen mäts genom att antalet tillsvidareanställda som slutat sin tjänst i
kommunen jämförs med nyanställda på tillsvidaretjänster. Under perioden januari till
augusti 2019 är personalomsättningen per verksamhetsområde:
Centrala verksamheter:
2,85 procent
Pedagogiska verksamheten
9,38 procent
Vård och omsorg:
11,77 procent
Totalt kommunen:
10,35 procent
Under åren 2020 till 2024 kommer 80 personer motsvarande 14 procent av Hällefors
kommuns tillsvidareanställda medarbetare att uppnå 65 år. Flertalet av dessa är vårdoch omsorgspersonal och pedagoger inom förskola och skola. Enligt prognoser kommer
dessa yrkesgrupper att vara svårrekryterade. Från och med 2020 har medarbetare rätt att
fortsätta arbeta till dess de uppnått 68 års ålder, från och med 2023 gäller 69 år. Om
medarbetare väljer att arbeta kvar länge minskar rekryteringsbehovet.
Arbetsmarknad, integration och kompetensförsörjning

Mål 1:

Antalet invånare som är i arbete eller studier har ökat

Långtidsarbetslösa definieras i Arbetsförmedlingens statistik som Arbetslösa som varit anmälda på
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett
arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Ungdomar under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 100 dagar. Totalt sett beräknar kommunen att målet kommer att uppnås.
(%)
Andel långtidsarbetslösa (16-64 år) av totala befolkningen
i kommunen
(%)
Andel utrikes födda öppet arbetslösa, registerbaserad
arbetskraft i kommunen
(%)
Andel öppet arbetslösa 18-24 år, registerbaserad arbetskraft
i kommunen

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

2,22%

2,28%

2,24%

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

32,0%

13,5%

7,8%

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

12,4%

4,8%

4,2%

Antalet personer i kommunal arbetsmarknadsåtgärd är avhängigt anvisningar från Arbetsförmedlingen
oavsett födelseland. Antalet anvisade extratjänster har ökat under senare delen av 2018 varför måluppfyllelse bedöms kunna nås under 2019. Dock har antalet arbetsmarknadsåtgärder minskat kraftigt utifrån Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt under 2019 och antalet platser har minskat stadigt
under 2019.

Antal utlandsfödda i kommunal arbetsmarknadsåtgärd
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2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

37

51

7024

6943

7024

6943

Ekonomiskt utfall och ställning
i korthet
I koncernen Hällefors kommun ingår förutom kommunen även det helägda bolaget Hällefors
Bostads AB.

Koncern
2018-08

Koncern
2019-08

Kommun
2018-08

Kommun
2019-08

287 516
40 933
-

302 359
43 549
-

294 640
41 948
100,0

305 801
44 045
102,0

-

-

22,05

22,05

294 553
41 935

299 826
43 184

294 553
41 935

299 826
43 184

-3 038

-3 175

-1 243

-1 462

-

-

-

-

3 999
-

-5 708
-

-1 330
-1 330

-7 437
-7 437

- i procent av skatteintäker/utjämning

-

-

-0,5

-2,5

Nettoinvesteringar (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäker/utjämning

11 343
1 615
-

19 372
2 790
-

9 049
1 288
3,1

8 224
1 185
2,7

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12

2019-08

2018-12

2019-08

31,2
2,2

32,4
1,7

37,7
-0,6

40,4
-2,1

Total låneskuld (tkr)
- per invånare (kr)

199 586
28 582

192 086
27 666

69 600
9 967

52 100
7 504

Pensionsåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

204 985
29 355

208 564
30 039

204 985
29 355

208 564
30 039

Borgensåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

335
48

328
47

130 321
18 663

140 314
20 209

Verksamhetens nettokostnader (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäker/utjämning
Utdebitering (kr/skkr)
Skatteintäkter och utjämning (tkr)
- per invånare (kr)
Finansnetto (tkr)
Skattekostnad (tkr)
Delårets resultat (tkr)
- justerat resultat mot balanskravet

Soliditet (%)
- inklusive hela pensionsåtagandet
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Finansiell analys- koncernen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling.
Prognostiserat årsresultat

Helårsprognosen för koncernen visar ett negativt resultat på 7,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en
minskning av det egna kapitalet med 4,7 procent. Resultatet är 17,3 miljoner sämre än budgeterat.
Hällefors kommuns resultat vad gäller skatter och generella statsbidrag är 2,5 miljoner kronor sämre
än budget och kommunens nettokostnader för verksamheten är 15,6 miljoner kronor sämre än budget.
Slutligen beräknas kommunens finansnetto bli 0,8 miljoner kronor bättre än budget.

Årets resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2015

2016

2017

2018

2019

13,7
14,7

40,1
37,8

16,3
11,1

4,4
2,7

-7,7
-4,3

Investeringsvolym

Årets nettoinvesteringar uppgår till 42,8 miljoner kronor, vilket är 7,1 miljoner högre än föregående år.
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat har koncernen 19,2 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den
löpande verksamheten är finansierad. Detta beräknas medföra att 44,9 procent av investeringarna kan
finansieras med medel från den löpande verksamheten och för kommunen finansieras resterande del
med medel som fanns vid ingången av år 2019. Hällefors Bostads AB har under verksamhetsåret lånat
upp ytterligare 10,0 miljoner kronor. Hällefors Bostads AB´s investering avser tillgänglighetsanpassning av en kontorslokal till ny hyresgäst och påbörjad projektering av tidigare lokalyta till bostäder.
(mkr)
Kommunen
Hällefors Bostads AB
Årets nettoinvesteringar

2015

2016

2017

2018

2019

12,7
5,2
17,9

19,8
15,0
34,8

22,7
7,9
30,6

32,5
3,2
35,7

29,3
13,5
42,8

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunkoncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för kommande lågkonjunkturer.
Soliditet

Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur
stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det
egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan
ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader
för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
(%)
Soliditet
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet

2015

2016

2017

2018

2019

21,3%
-17,4%

27,3%
-7,8%

29,6%
-4,0%

31,2%
2,2%

32,2%
1,9%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är helårsprognos. Under år 2019 ökade
soliditeten med 1,0 procentenheter till 32,2 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten
måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en
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ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas vid årsskiftet uppgå till 163,1 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunkoncernens beräknade soliditet 1,9 procent.
Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2015

2016

2017

2018

2019

78,7%

72,7%

70,4%

68,8%

67,8%

Den totala skuldsättningsgraden beräknas minskas till följd av det positiva resultatet.

Risk
Risk analyseras kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.
Finansiella skulder

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgick till 209,9 miljoner kronor i delårsbokslutet 2019.
192,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och inget av dessa lån bedöms som
kortfristiga skulder för hösten 2019 års amortering. 10,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,4 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst och 2,6 miljoner kronor
avser investeringsbidrag.
(mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Långfristiga lån
Kortfristiga lån
Totalt

232,6
5,0
237,6

223,6
9,0
232,6

211,6
3,0
214,6

199,6
0,0
199,6

192,1
0,0
192,1

Framtida utveckling
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och lokalresursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen kan ge
medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s delårsraport. Preliminära
uppgifter har lämnats för Hällefors Bostads AB, vilket innebär att de inte är granskade.
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Finansiell analys- kommunen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.
Prognostiserat årsresultat

Helårsprognosen visar ett negativt resultat på 8,2 miljoner kronor och är 17,3 miljoner kronor sämre
än budgeterat positivt resultat på 9,0 miljoner kronor. Under 2019 erhåller kommunen totalt 10,6
miljoner kronor i extra riktade bidrag i form av välfärdsmiljoner.
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt 15,6 miljoner
kronor, vilket avser kommunstyrelsen. Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i
form av vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg effektiv brukartid
inom hemtjänsten under perioden och ökad vårdtyngd till följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Slutligen fortsätter kommunens riktade statsbidrag från Migrationsverket att
minska i förhållande till föregående år trots att behovet av kommunal service kvarstår.
Skatter och generella statsbidrag beräknas bli 2,5 miljoner kronor sämre än budget och finansnettot
0,8 miljoner bättre än budget.
Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan för att inrymma verksamheten
i den driftram som är antagen. Planen innehåller både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder där de
långsiktiga åtgärderna till stora delar är utredningsuppdrag med målsättningen att på lång sikt kunna
minska kommunens kostnadsutveckling. Dessutom har kommunstyrelsen fattat beslut om att
genomföra en genomlysning av kommunens omsorgsverksamhet utifrån kostnadsutvecklingen inom
vård och omsorg som resulterat i en granskningsrapport med förslag på åtgärder.
I delårsrapporten och helårsprognosen har en beräkning av semesterlöneskulden gjorts som påverkar
utfallet för år 2019-08 med en intäkt på 0,9 miljoner kronor. I rapporten har hänsyn tagits till löneöversyn för aktuell tidsperiod med totalt 0,1 miljoner kronor.

Årets resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2015

2016

2017

2018

2019

13,5
15,8

32,4
32,7

15,7
11,9

18,1
12,3

-8,2
-5,0

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är helårsprognos. Under de fem senaste
åren beräknas det egna kapitalet öka med 71,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt
på 16,7 procent.
Balanskravet

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 beräknas bli ett negativt resultat
på 8,2 miljoner kronor. Kommunen har ett negativt balanskravsresultat på 8,2 miljoner kronor. Ett
negativt konstaterat balanskravsresultat innebär enligt lagen ett krav på upprättande och antagande av
en statlig åtgärdsplan som beskiver hur regleringen ska gå till. Underskott som uppstår ska regleras
under de närmast följande tre åren. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året
efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Fullmäktige får besluta att en reglering av
ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.
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(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar/Balanskravsresultat

2015

2016

2017

2018

2019

13,5
13,5

32,4
-4,0
28,4

15,7
15,7

18,1
18,1

-8,2
-8,2

Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån
att kommunen antagit en långsiktiga finansiella målsättningar som har till syfte att ge kommunen en
långsiktig och strategisk planering i de finansiella målsättningar kommunen har och vara utgångspunkt vid framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I målsättningarna framgår tydligt att
kommunen ska budgetera överskott.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna beräknas öka med 7,9 procent jämfört med år 2018. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag
beräknas öka med 1,8 procent. Att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat kraftigt under
åren 2016-2019 mot år 2015 utgörs av att det extra generella statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. För år 2019 är bidraget på 10,6 miljoner kronor, år 2018 13,8 miljoner kronor, år 2017
13,9 miljoner kronor och för år 2016 uppgick det till 22,5 miljoner kronor.
(mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Nettokostnader
Skatteintäkter och utmämning

366,7
383,2

391,9
423,0

411,1
429,7

421,3
441,5

454,6
449,5

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är helårsprognos. Under perioden från år
2015 till 2019 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 24,0 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till 17,3 procent.
Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag som ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som
god ekonomisk hushållning.
(%)
Nettokostnadsandel

2015

2016

2017

2018

2019

95,7%

92,7%

95,7%

95,4%

101,1%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är helårsprognos. Av tabellen framgår det
att 101,1 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas användas till verksamheterna. Detta innebär att kommunen inte följer lagstiftningen att kommunens intäkter måste överstiga
kostnaderna och därmed har kommunen inte en god ekonomisk hushållning enligt lagen som innebär
att en kommun ska redovisa överskott.
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Investering och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 29,3 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än
föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets
prognostiserade resultat har kommunen 11,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansierats. Detta har medfört att 37,5 procent av
investeringarna beräknas finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del
finansieras med medel som fanns vid ingången av år 2019.
2015

2016

2017

2018

2019

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

28,7
12,6

44,4
19,8

30,3
22,7

32,5
32,1

11,0
29,3

Självfinansieringsgrad (%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

37,5%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka
likviditeten. Under 2019 har kommunen amorterat 17,5 miljoner kronor. Under de fem senaste åren
har 100 procent av investeringarna finansierats med medel från verksamheten.

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunkturer.
Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor
del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar,
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
(%)
Soliditet
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet

2015

2016

2017

2018

2019

27,2%
-25,7%

33,1%
-14,2%

36,6%
-9,2%

37,7%
-0,6%

40,3%
-1,5%

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är helårsprognos. Under år 2019 beräknas
soliditeten öka med 2,6 procentenheter till 40,3 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten
måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas vid årsskiftet uppgå till 163,1 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -1,5 procent.
Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till
följd av det positiva resultatet.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2015

2016

2017

2018

2019

72,8%

66,9%

63,4%

62,3%

59,6%
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Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare under 2019 är 22,05 procent. Kommunen har under 2019 den
sjätte högsta skattsatsen i länet. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2019 till 32,19 procent, varav kommunerna svarar för 20,70 procent.

Risk
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.
Likviditet

Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kortfristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet (%)
Röreslekapital (mkr)

2015

2016

2017

2018

2019-08

94,5%
-6,2

111,7%
13,9

106,0%
7,3

96,5%
-5,2

80,0%
-24,2

Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2019 som är utfall för delårsbokslutet.
Den kortfristiga betalningsberedskapen har minskat mot föregående år med 16,5 procentenheter och
rörelsekapitalet har minskat med 19,0 miljoner kronor.
Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 69,9 miljoner kronor. 52,1 miljoner kronor avser
lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 10,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 4,4
miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter som erhölls
under 2018 följer kompontenten i anläggningsredovisningen och uppgår till 2,6 miljoner kronor
(mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Långfristiga lån
VA- och avfallsfond
BRT
Investeringsbidrag

102,6
11,7
4,6
-

93,6
15,0
4,7
-

81,6
13,5
4,7
-

69,6
11,0
4,4
2,7

52,1
10,8
4,4
2,6

Genomsnittsräntan på låneskulden uppgår till 3,10 procent vid månadsskiftet augusti/september och
innebär en minskning med 0,10 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.
Pensionsåtaganden

Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av
pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta
kommunens resultat under många decennier. De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till
205,5 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor under året. Det finns
inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. Siffrorna nedan är utfall för respektive år förutom
2019 som är helårsprognos.
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(mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

32,7
192,7
225,4

33,5
188,0
221,5

34,5
184,5
219,0

36,7
168,3
205,0

42,4
163,1
205,5

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 140,3 miljoner kronor vid månadsskiftet
augusti/september 2019. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form
av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till
Hällefors Bostads AB med 140,0 miljoner kronor.

Kontroll
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.
Budgetavvikelse

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljdsamhet i
kommunen. Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan och återhållsamhet för att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen. Dessutom har kommunstyrelsen
fattat beslut om att genomföra en genomlysning av kommunens omsorgsverksamhet utifrån kostnadsutvecklingen som resulterat i en granskningsrapport med förslag på åtgärder som bland annat innebär
att hemtjänstens kostnadsutveckling behöver åtgärdas.
(mkr)
Årets resultat
Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning
Finansnetto

2015

2016

2017

2018

2019

10,0
0,5
7,5
2,0

17,5
8,9
4,2
4,4

7,8
0,5
5,2
2,1

2,8
5,3
-5,5
3,0

-18,1
-15,6
-2,5
0,0

Budgetföljsamhet inom nämnderna

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att
bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Från och med verksamhetsåret 2015 gjordes kommunens
politiska organsation om, vilket framgår av tabellen nedan. Detta gör att kommunen numera enbart har
en verksamhetsnämnd om myndighetsnämnden och valnämnden exkluderas. Det framgår att det är
kommunstyrelsen som enda driftnämnd som inte klarar att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
(mkr)
Återbetaltning AFA-försäkring
Infriad borgen
Kommunfullmäktige
Myndighetsenämnd
Kommunstyrelse
Valnämnd

2015

2016

2017

2018

2019

3,8
-4,2
0,5
0,4
-

0,6
0,1
8,2
-

0,5
0,1
-0,1
-

0,6
0,1
4,6
0,0

0,0
0,0
-15,6
0,0

Prognossäkerhet

Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den
finansiella utvecklingen. En god prognos säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska förändringar under året. Helårsprognos för nämndernas verksamhet beräknas bli 2,0 miljoner
kronor sämre än prognosen i mars månad. Prognossäkerheten har varit god under verksamhetsåret
2019. Dock saknas tillräckligt med åtgärder för att förändra kommunens negativa beräknade resultat
under verksamhetsåret 2019.
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(mkr)

Mars

Delårsrapport

Kommunfullmäktige
Myndighetsnämnd
Kommunstyrelse
Valnämnd

0,0
0,0
-13,6
0,0

0,0
0,0
-15,6
0,0

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi under ett år.
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,9
5,3
0,9
1,2
1,2

Framtida utveckling
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en
god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill
flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Den sista december 2018 hade
Hällefors kommun 6983 invånare vilket är en minskning med 126 personer jämfört med föregående
år.
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten.
Som ett led i det har kommunen antagit fyra finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, investeringsandel, amortering av låneskulden samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka soliditetens utveckling positivt. Utifrån att kommunens ekonomiska
förutsättningar kalkyleras försämras i form av både minskade generella och riktade statsbidrag i
förhållande till tidigare år och att behovet av kommunal service kvarstår är det en utmaning som kan
komma att innebära anpassningar av verksamheternas utbud och kvalitet.
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga
resurser.
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Personalredovisning
Arbetsgivarperspektiv
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl
fungerande organisation.

Chefs- och ledarutveckling
Hällefors kommun hade den 1 augusti totalt 28 chefer med personalansvar. Kommunen samlar regelbundet alla chefer till chefsforum som syftar till att stödja cheferna i sitt uppdrag genom att informera
om aktuella frågor och diskutera ledarskap utifrån olika teman.

Hälsa och arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Insatser pågår kontinuerligt för att anpassa
kommunens riktlinjer och rutiner efter förändringar inom arbetsmiljöområdet. I början av 2019 gjordes
en sammanställning av uppföljningen av 2018 års arbetsmiljöarbete.

Heltidsfrågan
Ett arbete pågår med att finna lokala lösningar för att bemanna kommunens verksamheter med fler
heltider. Det är en komplex uppgift som berör jämställdhetsfrågan, arbetsmiljöfrågan och framtida
kompetensförsörjning. Införandet av heltid måste göras utifrån Hällefors kommuns förutsättningar och
inom befintlig budgetram. Arbetsgrupper bestående av tjänstepersoner och fackliga företrädare har
träffats vid flera tillfällen under årets och parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har stor betydelse för verksamheters
effektivitet och kvalitet. Att erbjuda anställningar på heltid bidrar till att framstå som en attraktiv
arbetsgivare

Personalnyckeltal
Mätdatum för personalredovisningen i delårsrapporten är den 1 augusti och mätperioden är från den 1
januari till och med den 31 augusti.
Anställningar

Den 1 augusti 2019 var antalet anställningar i Hällefors kommun 741, vilket är en ökning med
24 anställningar jämfört med den 1 augusti år 2018. Redovisningen avser månadsavlönade, både
tillsvidare och visstidsanställda, som faller under avtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Inom
kommunen finns ett stort antal timavlönade med anställningsvillkor enligt AB, de ingår i vissa delar av
redovisningen. De flesta anställningarna finns inom den pedagogiska verksamheten och inom vård och
omsorgsverksamheten. Sommaren 2018 och 2019 har de flesta semestervikarier anställts med
månadslön till skillnad från tidigare år då flertalet var anställda med timlön och detta påverkar statistiken.
Totalt arbetade 584 kvinnor och 157 män i kommunen. Andelen kvinnor uppgår till 79 procent. I
förhållande till föregående år har andelen kvinnor minskat med 2 procentenheter.
Visstidsanställda har ökat med 28 anställningar. Av kommunens anställningar vid mätdatumet är
75 procent tillsvidareanställningar och resterande 25 procent visstidsanställningar. Visstidsanställda är
de som är anställda för ett vikariat, provanställda eller anställda för en viss arbetsuppgift. Andelen
visstidsanställningar har ökat, 2017 var andelen visstidsanställningar 15 procent, 2018 var andelen
22 procent och 2019 är andelen 25 procent. En förklaring är svårigheten att rekrytera behöriga

lärare som innebär att fler medarbetare anställs för tidsbegränsade uppdrag som obehörig
lärare eller förskollärare.
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Jämfört med föregående år har heltidsanställningar minskat och deltidsanställningar ökat. De flesta
anställda, 62 procent, har heltidsanställning. Av alla månadsavlönade hade 38 procent en deltidsanställning. Heltidsresan är tillfälligt pausad under 2019 det har sannolikt påverkat att sysselsättningsgraden återigen minskat. Deltidsanställningar har en sysselsättningsgrad som är lägre än 100 procent.

Totalt

2018
Kvinnor

Män

Totalt

2019
Kvinnor

Män

Antal anställda med månadslön

717

580

137

741

584

157

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

561
156

471
109

90
47

557
184

466
118

91
66

Antal heltidsanställda
Antal deltidsanställda

499
218

391
189

218
29

460
281

360
224

100
57

1 augusti

Årsarbetare

Vid omräkning till årsarbetare motsvarar de 741 månadsanställningarna 682 heltidstjänster totalt i
kommunen den 1 augusti 2019. Vid mätningen 1 augusti 2018 hade kommunen 684 årsarbetare. Det är
en minskning med 2 årsarbetare i jämförelse mot 1 augusti 2018. Ställt i relation till att antalet anställningar under samma period ökat med 24 anställningar kan konstateras att heltidsanställningar och
sysselsättningsgrader har minskat.
1 augusti
Antal anställningar
- omvandlat till årsarbetare

2015

2016

2017

2018

2019

546
512

564
541

639
606

717
684

741
682

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 92 procent för både kvinnor och män. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat med 2 procentenheter sedan föregående år. Det är
männen som står för den största minskningen.

1 augusti
Genomsnittlig sysselsättning

Totalt

2018
Kvinnor

Män

Totalt

2019
Kvinnor

Män

94%

94%

95%

92%

92%

92%

Åldersstruktur

Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda är 44,5 år, vilket innebär att genomsnittsålder har
sjunkit med ett halvt år jämfört med 2018.

1 augusti
Genomsnittlig ålder

Totalt

2018
Kvinnor

Män

45,0

45,0

41,0
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Totalt

2019
Kvinnor

Män

44,5

45,6

40,3

Samtliga åldersgrupper har ökat med undantag från åldersspannet 40-59 år, där det minskat med
19 personer. Under perioden har fem personer avgått med pension, av dessa har tre personer avgått
före 65 års ålder. Åldersgruppen upp till 29 år har ökat under senare år.
1 augusti
-29
30-39
40-49
50-59
60Summa

2015

2016

2017

2018

2019

31
72
191
188
64
546

43
75
179
192
75
564

75
96
172
208
88
639

124
115
164
220
94
717

135
138
154
211
103
741

Tidsredovisning

Från årets början till 31 augusti 2019 uppgick total tid till 901 001 timmar och totala frånvaron till
177 944 timmar, vilket innebär att all arbetad tid är 723 057 timmar. I beräkningen ingår månadslön,
timlön, fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. Arbetad tid utgjorde 80,3 procent av all tid.
Övertid och mertid utgjorde fram till 31 augusti 2019 1,3 procent av all arbetad tid.
1 januari - 31 augusti
Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare

2015

2016

2017

2018

2019

654 096
496

709 415
537

733 100
555

776 945
589

723 057
548

8 558
6

7 980
6

10 393
8

12 840
10

9 331
7

Antal timmar övertid och mertid under året
- omvandlat till årsarbetare

Timavlönades arbetade timmar minskade med ca 12 årsarbetare från föregående år. Anledningen till
detta är att fler vikarier anställs med månadslön när det är möjligt. Behovet av vikarier är fortfarande
stort inom både bildning- och omsorgsområdet.
1 augusti timavlönade
Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare

2015

2016

2017

2018

2019

99 033
75

116 717
88

89 277
68

76 326
58

60 796
46

Frånvaro

Totala sjukfrånvaron har minskat totalt men i den yngsta åldersgruppen har sjukfrånvaron ökat för
både kvinnor och män. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Nedan redovisas sjukfrånvaron
fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel § 1a.

Total sjukfr tid/ord arbetsstid
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid

Totalt

2018
Kvinnor

Män

Totalt

2019
Kvinnor

Män

6,44%
48,04%
4,50%
6,25%
7,18%

7,22%
50,13%
5,26%
6,94%
7,91%

3,14%
21,17%
3,05%
3,14%
3,21%

6,07%
37,92%
6,33%
5,23%
6,76%

6,63%
41,25%
6,61%
5,68%
7,46%

3,66%
3,85%
5,63%
3,26%
2,96%

I följande tabell redovisas sjukfrånvaron i antal dagar. Sjukfrånvarodagar har minskat med 2 245 dagar
från föregående år. Det totala antalet sjukdagar motsvarar i genomsnitt 15 sjukdagar per anställd under
redovisad period vilket är en minskning med 3 dagar per anställd och år.
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Karensdag
Dag 2-14
Dag 15-90
Dag 91Totalt

2015

2016

2017

2018

2019

166
2 946
2 284
7 709
13 105

165
3 254
1 871
4 828
10 118

278
3 660
2 377
8 524
14 839

316
3 984
1 712
6 754
12 766

381
4 150
1 557
4 433
10 521

Frånvarotillfällen i snitt per anställd är 2,0 och motsvarande siffra för 2018 var 1,8 tillfällen. Det innebär att medarbetarna har fler sjukfrånvarotillfällen men kortare sjukfrånvaroperioder.
Frisktal

Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar har 38 procent av kommunens
anställda inte haft någon sjukfrånvarodag hittills under 2019. Motsvarande siffra 2018 vid samma
tidpunkt var 36 procent.

Lön
Det lönestrategiska arbetet pågår med att öka lönespridningen utifrån lönepolitiska beslut och centrala
avtalsskrivningar. Lönespridningen baseras dels på skillnader i arbetets svårighetsgrad dels på
lönesättande chefers bedömning av prestation och goda resultat. Löneskillnad ska finnas mellan
yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning i förhållande till de yrkeskategorier som inte har det
kravet. Vid mättillfället saknas 2019 års löneläge för några mindre yrkesgrupper, medianlönen är därför inte slutgiltig. I följande tabell redovisas medianlön för såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda. Detta innebär att det bör beaktas att en ökning skett av unga som saknar relevant utbildning för
sitt uppdrag påverkar medianlönerna.

1 augusti

Totalt

2018
Kvinnor

Män

Totalt

2019
Kvinnor

Män

Medianlön

26 486

26 545

25 100

26 805

27 048

25 210

Friskvård
Sedan 2015 har medarbetare möjlighet till friskvårdsbidrag enligt Hällefors kommuns riktlinjer. Den
31 augusti har 27 procent av de som erbjudits friskvårdsbidrag nyttjat möjligheten.
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Organisation
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Resultaträkning

(belopp i tkr)
Koncern
2018-08

Koncern
2019-08

Kommun
2018-08

Kommun
2019-08

Verksamhetens intäkter, not 1)
Verksamhetens kostnader, not 2)
Jämförelsestörande poster, not 3)
Avskrivningar, not 4)

115 055
-388 414
-1 430
-12 727

111 868
-400 113
-234
-13 880

81 322
-366 896
-1 430
-7 636

79 304
-376 274
-234
-8 597

Verksamhetens nettokostnader

-287 516

-302 359

-294 640

-305 801

193 444
101 109

197 679
102 147

193 444
101 109

197 679
102 147

Verksamhetens resultat

7 037

-2 533

-87

-5 975

Finansiella intäkter, not 7)
Finansiella kostnader, not 8)
Skatt på årets resultat

1 091
-4 129
-

721
-3 896
-

1 089
-2 332
-

721
-2 183
-

Resultat före extraordinära poster

3 999

-5 708

-1 330

-7 437

Årets resultat, not 9)

3 999

-5 708

-1 330

-7 437

Skatteintäkter, not 5)
Generella statsbidrag, not 6)

Kommunens helårsprognos (belopp i tkr)
Utfall
2018

Prognos
2019

Budget
2019

Avvikelse

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

144 429
-552 208
-1 682
-11 846

120 000
-560 793
-280
-13 500

100 000
-525 468
-13 500

20 000
-35 325
-234
0

Verksamhetens nettokostnader

-421 307

-454 573

-438 968

-15 605

290 074
151 419

296 375
153 134

296 492
155 516

-117
-2 382

20 186

-5 064

13 040

-18 104

1 208
-3 258

828
-4 000

400
-4 400

428
400

Resultat före extraordinära poster

18 136

-8 236

9 040

-17 276

Årets resultat

18 136

-8 236

9 040

-17 276

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)
Koncern
2018-12

Koncern
2019-08

Kommun
2018-12

Kommun
2019-08

18 590
19 481

-5 708
13 880

18 136
11 846

-7 437
8 597

2 257

5 833

2 257

5 832

Medel från verksamheten före förändring
av rörelseresultatet

40 328

14 005

32 239

6 992

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökn- /minskn+ av rörelsefordringar
Ökn+ /minskn- av rörelseskulder

1 737
24 079

12 201
-32 386

2 150
28 572

13 936
-28 273

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

66 144

-6 180

62 961

-7 345

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar, not 12)
Försäljning av materiella anl tillgångar
Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13)
Investeringar i finansiella tillgångar
Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar, not 13)

-35 714
-15

-19 372
-17

-32 501
-36

-8 224
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-35 729

-19 389

-32 537

-8 224

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån +
Amortering av långfristiga skulder Övriga tillförda+ använda- medel

-15 000
2 881

10 000
-17 500
-277

-15 000
2 881

-17 500
-277

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-12 119

-7 777

-12 119

-17 777

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 296
84 605
102 901

-33 346
102 901
69 555

18 305
84 334
102 639

-33 346
102 639
69 293

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Just för av- och nedskrivningar, not 10)
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet, not 11)
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Balansräkning

(belopp i tkr)

Tillgångar

Koncern
2018-12

Koncern
2019-08

Kommun
2018-12

Kommun
2019-08

389 861
9 032
9 839
3 014
6 778

379 789
7 952
9 511
19 986
6 778

250 494
8 436
4 192
0
-

243 718
6 743
4 065
8 224
-

1 137
13 715

1 137
13 732

16 397
13 550

16 397
13 550

433 376

438 885

293 069

292 697

1 890

1 800

1 890

1 800

42 548
102 901

30 347
69 555

41 468
102 639

27 532
69 293

145 449

99 902

144 107

96 825

-

-

-

-

580 715

540 587

439 066

391 322

181 086
18 602
-

175 378
-5 708
-

165 445
18 136
-

158 008
-7 437
-

36 666
39

42 408
39

36 666
-

42 408
-

36 705

42 447

36 666

42 408

217 682
145 242

209 905
112 857

87 696
149 259

69 919
120 987

362 924

322 762

236 955

190 906

580 715

540 587

439 066

391 322

168 319
335

166 156
328

168 319
130 321

166 156
140 314

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14)
Maskiner och inventarier, not 15)
Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16)
Pågående investeringsprojekt, not 17)
Konst
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18)
Långfristiga fordringar, not 19)
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur, not 20)
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 21)
Kassa, bank, postgiro, not 22)
Summa omsättningstillgångar
Balansposter, enligt lag

redovisning av bostadslån, not 23)

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 24)

därav periodens resultat
därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Avsättningar till pensioner, not 25)
Avsättning till statlig infrastruktur not 26)
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Långfristiga skulder, not 27)
Kortfristiga skulder, not 28)
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ställda säkerheter och borgensförbindelser

Anvarsförbindelser, not 25)
Borgensåtaganden, not 29)
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Nothänvisningar

(belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Statliga driftbidrag
EU-bidrag
Försäljning verksamhet
Övriga intäkter
Summa

8 646
34 389
64 704
812
307
6 197
115 055

9 029
34 087
58 818
1 815
1 174
6 945
111 868

8 859
1 832
64 704
812
307
4 808
81 322

9 334
1 762
58 818
1 815
1 174
6 401
79 304

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar
Övriga kostnader anställda
Försörjningsstöd
Entrep, köp av verksamhet
Konsulttjänster
Tele, ADB, porto
Bränsle, energi, vatten
Övriga kostnader
Summa

238 971
17 731
7 262
64 565
2 403
1 252
14 896
41 334
388 414

237 263
21 589
8 370
75 187
2 061
975
15 003
39 665
400 113

234 168
17 731
7 262
53 314
2 403
1 252
5 018
45 748
366 896

231 792
21 589
8 370
61 628
2 061
975
5 155
44 704
376 274

0
1 341
89
1 430
1 430

0
143
91
234
234

0
1 341
89
1 430
1 430

0
143
91
234
234

39
3 377
1 666
690
88
4 815
28
201
1 823
12 727

43
3 702
1 916
967
102
4 868
28
328
1 926
13 880

39
3 377
1 666
690
88
19
28
1 729
7 636

43
3 702
1 916
967
102
19
28
127
1 693
8 597

Not 3 Jämförelsestörande poster
Ersättning för nedskrivning
Summa intäkter
Avgångsvederlag
AGF-KL
ÖK-SAP
Nedskrivning
Summa kostnader
Summa

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fast för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fast för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Förbättringsutgifter annans fastighet
Inventarier
Övriga maskiner och inventarier
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31
Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 2017 / 2018
Slutavräkning 2018 prog / 2019 prog
Summa

194 361
-922
5
193 444

199 718
312
-2 351
197 679

194 361
-922
5
193 444

199 718
312
-2 351
197 679

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Regleringsavgift /-bidrag
Bidrag för LSS-utjämning
Generella bidrag
Summa

64 209
14 849
2 257
8 779
744
25
10 246
101 109

63 748
16 553
2 230
9 091
3 283
-12
7 254
102 147

64 209
14 849
2 257
8 779
744
25
10 246
101 109

63 748
16 553
2 230
9 091
3 283
-12
7 254
102 147

110
666
315
1 091

113
391
217
721

110
666
313
1 089

113
391
217
721

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor på lån
Räntor på pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa

3 515
526
88
4 129

2 857
945
94
3 896

1 718
526
88
2 332

1 144
945
94
2 183

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluser enligt undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar/Balanskravsresultat

3 999
3 999

-5 708
-5 708

-1 330
-1 330

-7 437
-7 437

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Utdelning/försäljning av aktier och andelar
Återbäring Kommuninvest
Övriga finansiella intäkter
Summa

-

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa talet regleras under de närmaste följande tre åren. Kommunen kan även åberopa särskilda
skäl för att klara balanskravet genom att justera resultatet från sådana poster som ej skall ingå i kravet för ekonomisk balans.

KASSAFLÖDESANALYS
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31
Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar
Summa
Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld
Justering/avrundning
Årets utbetalning Citybanan
Upplösning Citybanan 20 år
Skatt på årets resultat
Reavinst/förlust
Summa
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19 568
-87
19 481

13 880
13 880

11 846
11 846

8 597
8 597

2 122
135
2 257

5 742
1
90
5 833

2 122
135
2 257

5 742
90
5 832

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31
Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl
Maskiner och inventarier
Förbättringsutgifter annans fastighet
Pågående investeringsobjekt
Summa
Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Köp av aktier i Inera AB
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar
Kommuninvest Ekonomisk förening
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar
Summa

32 958
2 134
283
339
35 714

1 553
847
16 972
19 372

30 283
1 935
283
32 501

8 224
8 224

-42
27
-15

-17
-17

-42
6
-36

0

754 816
30 283
5 391
-

790 490
1 553
-

425 178
30 283
2 716
-

458 177
-

-384 379
-16 337
87
389 861

-400 628
-11 626
379 789

-198 586
-9 097
250 494

-207 682
-6 777
243 718

2 414
143 304
49 684
50 131
3 258
139 972
1 098
389 861

2 371
139 602
47 769
49 164
3 156
136 657
1 070
379 789

2 414
143 304
49 684
50 131
3 258
605
1 098
250 494

2 371
139 602
47 769
49 164
3 156
586
1 070
243 718

57 348
2 134
1 194
-

60 676
847
-

54 533
1 935
1 194
-

57 662
-

-48 761
-2 883
9 032

-51 644
-1 927
7 952

-46 524
-2 702
8 436

-49 226
-1 693
6 743

BALANSRÄKNING
Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Omklassificering
Summa
Bokfört värde fördelat per fastighetskatergori:
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fast för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fast för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Summa
Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31
Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
Not 17 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början
Årets inköp
Överföring från/till annan tillg
Nedskrivningar
Summa
Not 18 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier
Inera AB, 5 aktier
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening
Andel Rinmanstiftelsen
Andel Bergslagens räddningstj
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening
Bostadsrätter
Grundkap Stift Måltidsakademin
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Summa
Not 19 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman
Folkets Hus
Kommuninvest, förlagsfordran
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Lämnade depositioner
Summa
Not 20 Avsättning till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur
Upplösning i 20 år
Summa
Not 21 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar
Statsbidragsfordringar
Andra kortfristiga fordringar
Momsfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt
Interimsfordringar
Summa
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6 023
283
3 956
-

10 262
-

283
3 956
-

4 239
-

-75
-348
9 839

-423
-328
9 511

-47
4 192

-47
-127
4 065

10 541
3 014
-10 541
3 014

3 014
16 972
19 986

7 866
-7 866
0

0
8 224
8 224

42
535
10
450
10
50
40
1 137

42
535
10
450
10
50
40
1 137

15 300
42
535
10
450
10
50
16 397

15 300
42
535
10
450
10
50
16 397

50
12 300
1 200
51
114
13 715

50
12 300
1 200
68
114
13 732

50
12 300
1 200
13 550

50
12 300
1 200
13 550

2 700
-810
1 890

2 700
-900
1 800

2 700
-810
1 890

2 700
-900
1 800

1 325
9 461
5 840
6 996
9 580
9 346
42 548

2 075
4 374
10 436
2 287
5 491
5 684
30 347

1 242
9 461
5 210
6 996
8 155
10 404
41 468

2 075
4 374
5 943
2 287
7 169
5 684
27 532

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31
Not 22 Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Skattekonto
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB
Summa

23
1 896
81 426
847
18 709
102 901

39
795
50 965
1 574
16 182
69 555

23
1 896
81 164
847
18 709
102 639

39
795
50 703
1 574
16 182
69 293

0

0

0

0

Not 24 Eget kapital
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa

207
180 879
181 086

-12 955
188 333
175 378

-5 152
170 597
165 445

-24 162
182 170
158 008

Ingående balans
Årets resultat
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver
Utgående balans

162 485
18 602
-1
181 086

181 086
-5 708
175 378

147 309
18 136
165 445

165 445
-7 437
158 008

29 507
7 159
36 666

34 128
8 280
42 408

29 507
7 159
36 666

34 128
8 280
42 408

Ansvarsförbindelser
- pensioner
- löneskatt

135 457
32 862

133 716
32 440

135 457
32 862

133 716
32 440

Pensionsmedlens användning:
Finansiella placeringar
medel använda i verksamheten, s k återlån

168 319

166 156

168 319

166 156

0

0

0

0

214 586
-15 000
4 368
2 033
8 993

199 586
10 000
-17 500
4 368
1 869
8 988

84 600
-15 000
4 368
2 033
8 993

69 600
-17 500
4 368
1 869
8 988

2 739
-37
2 702
217 682

2 739
-145
2 594
209 905

2 739
-37
2 702
87 696

2 739
-145
2 594
69 919

Not 23 Balansposter
Hällefors Bostads AB
Bostads-, underhålls- och reparationslåneposter enl särskild lag
Summa

Not 25 Avsättningar till pensioner
Avsättning till pensioner
Avsättning till löneskatt
Summa

Not 26 Avsättning till stratlig infrastruktur
Vid årets början
Årets indexavsättning
Årets utbetalning till Länstrafiken
Summa
Not 27 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Inlösen av lån under året
Amorteringar nästkommande år
Bergslagens Räddningstjänst
VA-fond
Avfallsfond
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ack upplösning av investeringsbidrag
Summa förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31
Kreditgivare
Kommuninvest
Swedbank
Summa långfristiga skulder
Låneskuldens struktur
Andel lån med rörlig ränta
Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år
Andel lån på mellan 4-6 år
Andel lån på mellan 7 år eller längre
Summa

199 586
199 586

192 086
192 086

69 600
69 600

52 100
52 100

-

-

11,5%

15,4%

-

-

45,4%
54,6%
0,0%
100,0%

90,4%
9,6%
0,0%
100,0%

19 742
5 845
6 805
710
2 036
1 379
7
21 965
1 510
10 476
2 542
2 923
68 697
27
578
145 242

7 529
5 378
6 475
710
2 105
31
20 437
1 778
8 200
1 989
2 472
55 156
28
569
112 857

14 447
5 845
6 805
710
2 036
18 709
459
7
21 965
1 510
10 476
2 542
2 923
60 220
27
578
149 259

6 015
5 378
6 475
710
16 182
1 257
31
20 437
1 778
8 200
1 989
2 472
49 466
28
569
120 987

335
335

328
328

129 986
335
130 321

139 986
328
140 314

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egna delårsredovisningar
Not 28 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen
Kortfristig skuld till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Ej konterade int/kost IFO
Upplupna löner
Upplupna räntekostnader
Avgiftsbestämd Ålderspension
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader
Interimsskulder
Återstående medel från avvecklade fonder
Summa
Not 29 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB
Övriga borgensåtaganden
Summa

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och regioner som
per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem
lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 457 518,2 mkr och totala tillgångar till 455 142,7 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 264,1 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 260,7 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
under året beslutat om ränta på insatskapital om 93 636 kronor och återbäring baserad på genomsnittlig låneskuld
om 391 151 kronor för Hällefors kommun. Hällefors kommuns totala överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk
förening uppgår till 484 787 kronor enligt föreiningstämman den 11 april 2019.
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening per 2019-06-30 är 6 242 400 kronor.
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt
god redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Redovisningsmodell
I redovisningsmodellen ingår:
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
• Driftredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar utfall mot budget.
• Investeringsredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande.

Tillgångar/intäkter
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för
år 2018 (korrigering) och 2019 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag.
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Komponentavskrivning
på materiella anläggningstillgångar tillämpas fullt ut i kommunens redovisning från år 2018.
Som anläggningstillgång räknas tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp
(46 500 kronor år 2019) exklusive moms och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar
beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt.
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder:
Fastigheter
Byggnader
Markvärde
Stomme, grund
Yttertak, fasad, fönster, dörrar
Stomkomplettering, inredning
Inre samt yttre ytskikt
Installationer; el, rör, ventilation, hiss, kyla
Vitvaror
Tekniska installationer

80 år
30 år
20 år
20 år
25 år
15 år
15 år
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Markanläggningar
Under mark
Ovan mark (träd, buskar m.m.)
Utrustning

60 år
20 år
10-20 år

Publika fastigheter
Vägar
Gatukropp
Toppbeläggning

10-30 år

Trafiksignaler, skyltar, vägräcken

20 år

Belysning
Armatur
Stolpar
Kabel/Markarbete

15 år
25 år
50 år

Broar
Stomme
Tätskikt

80 år
30 år

Parkanläggningar
Under mark
Ovan mark (träd, buskar m.m.)
Utrustning

60 år
20 år
10-20 år

Idrottsanläggningar
Markarbete
Utrustning

20-50 år
15 år

VA
Pumpstationer
Stomme
El, styr, regl
Pumpar

50 år
20 år
10 år

Vattenverk
Stomme, byggnad, reservoar
Tak, fasad, fönster
Rörgalleri, brunnar
El, styr, regl
Maskiner, pumpar
Säkerhet, ventilation
Mark

50 år
25 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år

Reningsverk
Stomme, byggn, bassäng
Tak, fasad, fönster
Rörgalleri
El, styr, regl
Maskinutrustning
Säkerhet, ventilation
Mark

50 år
25 år
20 år
20 år
10 år
10 år
20 år

Vattentorn

50 år

Ledningsnät
Vatten, spillvatten, dagvatten

50 år

Maskiner och inventarier

3, 5 och 10 år

Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk.

Skulder/kostnader
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak
skuldbokförts och belastat årets redovisning.
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i
januari månad kommande år.
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuldbokförts.
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen
under 2019 är 1,75 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern ränta
från och med månaden som anskaffningen tas i bruk.
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Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års
ålderspension. Detta framgår av not 27. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.

Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i
balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt.
Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.
I samtliga belopp ingår löneskatt.

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats.
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av
betydande inflytande (1 kap, 5 §). ”Med kommunal koncernföretag anses i denna lag en juridisk
person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller landsting har ett varaktigt betydande
inflytande. Kommuner eller landsting kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett
eller flera kommunala koncernföretag. Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av
omständigheterna. Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses vara ett
kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens eller landstingets
verksamhet eller ekonomi.”
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras på icke fastställda bokslut, som inte har
granskats av revisorerna i respektive bolag.

Donationer – Gåvor och stiftelser
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer
med Hällefors kommun som förvaltare. Under år 2019 förvaltar Hällefors kommun
tre sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom sociala
och kulturella ändamål. Stiftelsernas tillgångar är vid 2018 års utgång bokförda till 7,8 miljoner
kronor.

- 48 -

Driftredovisning 2018-08
Intäkt
2018-08

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur, skydd m m
plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
vård och omsorg om de äldre
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Planeringsreserv
Central lönepott
Intern ränta
Pensionskostnader

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa myndighetssnämnd
Summa valnämnd
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170
0
-223
24
53
0
15
26
-341
1 700
0
106
639
955
26 735
4 547
13 841
3 924
4 234
14
175
34 282
11 260
196
14 784
0
0
532
4 751
2 594
165
5 804
11 126
2 889
13 174
4 511
5 437
0
0
2 537
0
108 142
108 112
0
0
30

(belopp i tkr)
Kostnad Nettokostnad
2018-08
2018-08

4 549
331
17 977
1 850
1 029
592
8 043
1 321
5 142
13 006
918
2 967
2 619
6 502
123 262
26 290
61 442
23 398
5 477
3 247
3 408
169 721
96 866
3 031
36 025
1 203
1 993
6 641
10 043
9 348
4 571
7 090
14 292
3 189
14 259
21 531
5 966
0
0
0
7 609
402 782
401 609
1 033
110
30

4 379
331
18 200
1 826
976
592
8 028
1 295
5 483
11 306
918
2 861
1 980
5 547
96 527
21 743
47 601
19 474
1 243
3 233
3 233
135 439
85 606
2 835
21 241
1 203
1 993
6 109
5 292
6 754
4 406
1 286
3 166
300
1 085
17 020
529
0
0
-2 537
7 609
294 640
293 497
1 033
110
0

Driftredovisning 2019-08
Intäkt
2019-08

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur, skydd m m

461
0
502
104
40
0
34
61
263
1 633
5
107
241
1 280
23 132
4 628
10 278
2 602
5 485
46
93
35 843
10 803
202
15 680
0
0
1 312
5 679
1 979
188
3 347
11 563
3 169
12 697
6 171
6 030
0
0
2 447
0
106 995
106 807
0
0
188

plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
vård och omsorg om de äldre
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Planeringsreserv
Central lönepott
Intern ränta
Pensionskostnader

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa myndighetssnämnd
Summa valnämnd

- 50 -

(belopp i tkr)

Kostnad Nettokostnad
Avvikelse
2019-08
2019-08 Nettokostnad
2018-2019

4 890
407
18 144
1 401
934
541
8 566
1 645
5 057
13 298
713
3 019
2 856
6 710
125 615
27 151
64 423
22 718
6 568
2 690
2 065
177 584
97 588
2 898
40 548
1 968
1 993
8 577
11 589
9 223
3 200
3 598
13 583
3 862
14 332
20 083
5 614
0
0
0
11 786
412 796
411 060
1 230
116
390

4 429
407
17 642
1 297
894
541
8 532
1 584
4 794
11 665
708
2 912
2 615
5 430
102 483
22 523
54 145
20 116
1 083
2 644
1 972
141 741
86 785
2 696
24 868
1 968
1 993
7 265
5 910
7 244
3 012
251
2 020
693
1 635
13 912
-416
0
0
-2 447
11 786
305 801
304 253
1 230
116
202

-50
-76
558
529
82
51
-504
-289
689
-359
210
-51
-635
117
-5 956
-780
-6 544
-642
160
589
1 261
-6 302
-1 179
139
-3 627
-765
0
-1 156
-618
-490
1 394
1 035
1 146
-393
-550
3 108
945
0
0
-90
-4 177
-11 161
-10 756
-197
-6
-202

Driftredovisning budget
Intäkt
2019

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur, skydd m m
plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
vård och omsorg om de äldre
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Planeringsreserv
Central lönepott
Intern ränta
Pensionskostnader

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa myndighetssnämnd
Summa valnämnd
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(belopp i tkr)
Kostnad Nettokostnad
2019
2019

670
0
1 299
453
82
0
18
10
736
1 272
4
160
171
937
38 592
6 770
18 574
5 566
7 682
0
0
50 351
16 884
250
23 275
0
0
400
5 633
3 682
227
3 863
20 438
5 416
18 750
7 590
9 615
0
0
3 688
0

7 623
700
29 788
3 081
2 539
1 037
12 450
2 274
8 407
19 648
1 398
4 501
4 318
9 431
192 873
41 937
97 507
34 484
10 159
5 160
3 626
237 712
136 182
4 723
54 732
1 800
2 267
8 298
11 853
12 024
5 833
3 738
22 088
5 953
20 729
31 481
8 622
2 247
4 973
0
12 337

6 953
700
28 489
2 628
2 457
1 037
12 432
2 264
7 671
18 376
1 394
4 341
4 147
8 494
154 281
35 167
78 933
28 918
2 477
5 160
3 626
187 361
119 298
4 473
31 457
1 800
2 267
7 898
6 220
8 342
5 606
-125
1 650
537
1 979
23 891
-993
2 247
4 973
-3 688
12 337

161 544
161 384
0
0
160

600 512
597 971
1 851
265
425

438 968
436 587
1 851
265
265

Driftredovisning prognos
Intäkt
2019

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur, skydd m m
plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
vård och omsorg om de äldre
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Planeringsreserv
Central lönepott
Intern ränta
Pensionskostnader

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa myndighetssnämnd
Summa valnämnd
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670
0
1 299
453
82
0
18
10
736
1 272
4
160
171
937
37 045
6 770
17 677
4 916
7 682
0
0
52 051
15 384
250
23 275
0
0
2 100
7 133
3 682
227
3 863
20 438
5 416
18 750
7 590
9 615
0
0
3 688
0
161 697
161 537
0
0
160

(belopp i tkr)

Kostnad Nettokostnad
2019
2019

7 623
700
29 591
2 781
2 539
1 037
12 553
2 274
8 407
19 448
1 298
4 501
4 318
9 331
192 388
41 777
97 732
33 934
10 159
5 160
3 626
255 650
138 627
4 723
61 015
2 444
2 267
9 516
15 701
15 524
5 833
3 688
22 318
5 953
20 529
32 200
8 872
0
4 973
0
12 337
616 270
613 729
1 851
265
425

6 953
700
28 292
2 328
2 457
1 037
12 535
2 264
7 671
18 176
1 294
4 341
4 147
8 394
155 343
35 007
80 055
29 018
2 477
5 160
3 626
203 599
123 243
4 473
37 740
2 444
2 267
7 416
8 568
11 842
5 606
-175
1 880
537
1 779
24 610
-743
0
4 973
-3 688
12 337
454 573
452 192
1 851
265
265

Avvikelse
Nettokostnad
Budget-prognos

0
0
197
300
0
0
-103
0
0
200
100
0
0
100
-1 062
160
-1 122
-100
0
0
0
-16 238
-3 945
0
-6 283
-644
0
482
-2 348
-3 500
0
50
-230
0
200
-719
-250
2 247
0
0
0
-15 605
-15 605
0
0
0

Förklaringar till driftredovisning
Politisk verksamhet
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer
och för anlitande av revisionskonsult.
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som
är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrelsen har under perioden berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som
ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.
Förvaltningen har under perioden arbetat med Europaparlamentet för mandatperioden 2019–2024 som
genomfördes den 26 maj. Under perioden har en utredning gällande digitalisering av kommunfullmäktiges ärendehantering pågått och förväntas vara klar för politisk behandling under hösten. Frågan
om namnbyte på kommunen till Hällefors-Grythyttan har utretts av förvaltningen och behandlats
politiskt. Förslaget avslogs politiskt.
Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till 7,7 miljoner kronor och innebär att
verksamheten hanteras inom antaget budgetram för år 2019.

Infrastruktur, skydd m m
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa,
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.
Under perioden har kommunen beslutat att återta det strategiska ansvar som huvudman för en av de
viktigaste näringarna för kommunens utveckling - turistverksamheten. Dels med fördelen att det blir
lättare att styra och leda med större flexibilitet och att organisationen blir tydligare och att kommunen
blir en starkare aktör i samverkan med andra aktörer såsom destination Bergslagen och regionen.
Besöksnäringen ska även ses som en naturlig del av kommunens lokala näringspolitik.
Den 7 februari bjöd Hällefors kommun in alla företagare för att tillsammans med politiker, tjänstepersoner och intresseorganisationer inleda arbetet med en ny uppdaterad näringslivsstrategi. Under en
halv dags workshop samlades 50 personer för ett gemensamt utvecklingsarbete. Syftet var att jobba
fram konstruktiva förslag till hur man genom samverka utifrån respektive uppdrag kan utveckla förutsättningarna för näringslivet i Hällefots kommun. Framtagandet av näringslivsstrategin har skett i
arbetsmöten tillsammans med Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som ingår i
Näringslivsrådet. Fokusområden är:
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- Kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning
- Bilden av Hällefors - Vår attraktionskraft
- Kommunservice - Vem är vi till för?
- Nyföretagande och entreprenörskap
Kommunen har bjudit in till och genomfört två företagarfrukostar med stor uppslutning. Företagarfrukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas och bygger samverkan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i programmet, liksom minst
en företagspresentation. Företagsklimatet finns alltid med på agendan. Minnesanteckningar från
företagarfrukostarna finns att hitta på Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut till
företagen i kommunen
Arbetet med att förbättra företagsklimatet har skett genom dialog och lärande på företagsbesök och
genom möten och dialog med intresseorganisationer.
Samverkan kring utvecklingsfrågor inom KNÖL, Business Region Örebro och Region Örebro län.
Hällefors kommun deltog den 19 juni i en workshop om hållbara resor till besöksmål. Vilka är hindren för klimatsmart resande till upplevelser och turistmål inom och till Örebro län?
Utvecklingsarbete inom kommunservicegruppen i KNÖL med syfte förenkla förutsättningarna för
företagens tillväxt. Att myndighetsutövningen gällande tillsyn, kontroll och tillstånd inom Samhällsbyggnad Bergslagen ska kunna arbeta mer främjande och med bästa servicebemötande.
Kommunen har som ett långsiktigt mål att tillskapa en gång och cykelväg mellan tätorterna Hällefors
och Grythyttan. Detaljplanearbetet med cykelvägen är nu i sitt slutskede. Dock har en sakägare gett
negativ respons vilket kan ge en längre beslutsprocess och ett senarelagt färdigställandedatum för
planen. Trafikverket har haft sin vägplan på remiss och där har inte alla sakägare fått önskan om
remissyttrande bland annat Länsstyrelsen och Hällefors kommun.
Helårsprognosen för infrastruktur, skydd m m beräknas till 28,3 miljoner kronor och visar sammantaget ett överskott med 0,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till överskottet är att förvaltningen gjort om omvandlat samhällsstrategtjänsten till en kombinationstjänst som gör att delar av
tjänsten kan finansieras genom riktade statsbidrag.

Fritid och kultur
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola
och fritidsverksamhet.
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.
Under våren har kulturskolan haft 268 elever inskrivna i dess frivilliga verksamhet. Kulturskolan har
genomfört en akustisk turné i grundskolan för att inspirera ungdomar att börja sjunga och spela musik
hos Kulturskolan. Kommunen har verksamhet i kulturskolans lokaler från 08.30 på morgonen till
21.00 på kvällen (00:00 på fredagar). Under perioden har kommunen haft fortsatt öppet tre dagar i
veckan på fritidsklubben Valhalla där kommunen maximerat antalet inskrivna till 80 stycken, då
behovet bland barnen är stort. Trycket på fritidsklubben Lilla Kvarn är också högt och under våren har
det varit 155 medlemmar. Kulturskolan har även under perioden bedrivit lovverksamhet, sportlovsresa
till Säfsen, sommarläger på Björskogsnäs och klättring på höghöjdsbanan. Under skolavslutningen
arrangerade kulturskolan en drogfri och välbesökt sommarlovsavslutningsfest med arkadspel, elektrisk
tjur och sumodräkter, som lockade cirka 100 ungdomar under kvällen.
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Under maj genomfördes Kulturskolan kulturfestival s k ”Vårskrik” där alla kulturskolans verksamheter deltar med dans, teater, musik och konstutställning på biblioteket. Barn och ungdomar fick visa
sina färdigheter för cirka 200-300 besökare.
Kommunen har fortsätt jobba med digitaliseringen och har haft programmering på elevens val på
högstadiet. Komtek har besökt fritidsklubbarna på Kulturskolan. Kommunen har utbildat personal
med målet att kombinera teknik och kultur på ett bra sätt.
Årskurs 4 i Hällefors har sedan många år teater på schemat och kulturskolan sköter undervisningen.
Relationen till grundskolan och ämnets innehåll har genomgått flera förändringar och sedan 2014
samarbetar kulturskolan även med Örebro länsteater. Fokus de senaste åren har legat på språk och
manus som litterär genre men även hur det är att arbeta på en teater.
Inventeringen av kommunens tavlor är har slutförts under perioden och 586 konstverk är lokaliserade
och inventerade. Ett konstförråd är inrett och står klart i Formens hus och riktlinjer för in- och utlån är
framtagen.
Bowlinghallens scooringsystem är uppdaterat vilket medför en enklare hantering av resultatrapportering för besökare och personal. Detta möjliggör också tävlingar mot andra hallar via systemet och en
snabbare service som att besökare kan boka en bana online hemifrån och även följa tävlingar och
matcher via nätet.
Under våren har utställningen ”Finland finns inom mig” satts upp i Formens hus. Sammanlagt under
utställningstiden har det varit knappt 400 besökare. Två föreläsningar genomfördes under de fyra
veckor som utställningen var. Ett lyckat samarbete mellan kommunen, Örebro länsmuseum och
Hällefors finska förening, där samverkan med det lokala föreningslivet bidrog i hög grad till att såväl
utställning som föreläsningar blev välbesökta.
Sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år har genomförts med finansiering av riktade
bidrag från socialstyrelsen. Det resulterade i att 14 olika aktörer bjöd på ett hundratal olika aktiviteter
under sommarlovet.
Kommunen har under perioden beslutat att överta biblioteksverksamheten i egen regi. I framtida förändringsbehov kan drift i egen regi skapa många fördelar, som att det blir lättare att styra och leda
med större flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen, blir en starkare aktör och
därmed får ett större inflytande. Dessutom beräknar kommunen att kommunen får en mer kontroll
över verksamheterna och dess framtida utveckling.
Under perioden har förvaltningen genomfört ett antal avstämningsmöten med berörda föreningar som
förvaltar kommunens idrotts- och motionsanläggningar för att få en så optimal gränsdragning mellan
kommunen och berörd förening samt en kostnadseffektiv verksamhet. Mötena har resulterat i nya
avtal som innebär att kommunen tar ett större ansvar för anläggningarna. Kommunen har slutfört
arbetet med att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning som en fortsatt utveckling av
kommunens motionsanläggningar.
Helårsprognosen för fritid och kultur beräknas till 18,2 miljoner kronor och visar ett överskott på
0,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror på återhållsamhet vad gäller utvecklingen av
vuxenkultur och utställningar i Formens hus samt effektivisering av grönyteskötseln för idrotts- och
motionsanläggningar.
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Pedagogisk verksamhet
Under perioden har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammantaget 10,7 miljoner kronor för perioden. I detta ingår ersättningen för reformen karriärtjänster på totalt 0,4 miljoner
kronor. Dessutom har pedagogiska verksamheten erhållit totalt 6,8 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning
med 50 procent mot föregående år.
Det blev under vårterminen helt klart att Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och
Skolverket att kommunen får en förlängning av projektet för att förbättra mottagande av nyanlända
med en Språk- och kunskapsutvecklande utbildning (SKUA) för läsåret 2019/2020. Projektet omfattar
alla kommunens anställda inom pedagogiska verksamheten och finansieras helt av Skolverket. Målsättningen är att projektet ska leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse inom skolan då språk- och
kunskapsutvecklande i alla ämnen gagnar alla elever.
Förskola
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Förskolan har idag 270 barn i kommunal verksamheten, och 52 barn i privat regi.
Kommunen har under perioden projekterat och upphandlat en ny förskolebyggnad med fyra avdelningar och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen
erhåller ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors tätort.
Projektet ”Ätbara förskolegårdar” har fortsätt under perioden som ett arbete för att öka barnens förståelse för hur maten människan äter blir till och hållbar utveckling – hur människan hänger ihop med
natur och miljö.
Förskolorna har fått ett bidrag från kulturrådet för att köpa barnböcker, detta för att forskningen visar
att barn inte får höra högläsning i den utsträckning som behövs för att utveckla ordförråd och ordförståelse. Böckerna används för att stärka det läsfrämjande arbetet som är viktigt för barns läs- och
skrivinlärning i skolan.
Helårsprognosen för förskolan beräknas till 35,0 miljoner kronor och innebär att verksamheten beräknar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är att verksamheten arbetar med rätt
bemanning löpande utifrån elevunderlag och har som stöd ett digitalt verktyg där närvaron av eleverna
registreras i förtid samt att kommunen tillsätter en biträdande rektor istället för rektor under hösten.
Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på drygt 1,8 miljoner kronor för vårterminen 2019 avseende minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder
och maxtaxa i förskolan. Dessutom har förskoleverksamheten erhållit 0,4 miljoner kronor i bidrag för
asylsökande under perioden, vilket är minskning med 60 procent mot föregående år.
Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig
till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då barnet fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.
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I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och
verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontaketer och social gemenskap.
I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-5) och Klockarhagsskolan (F-9) i
Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft
751 grundskoleelever och under hösten kvarstår elevantalet på 751 elever. Inom fritidshemverksamheten har det varit inskrivet i genomsnitt 48,8 barn per avdelning som kan jämföras mot rikets som
uppgår till 39,4 barn per avdelning. För kommunen innebär det en minskning med 10,7 barn per avdelning i förhållande till föregående år. Totalt finns det idag 204 inskrivna barn i kommunens fritidsverksamhet, vilket är en minskning med cirka åtta procent mot föregående höstterminstart.
Från och med höstterminen 2019 har undervisningsansvarig lärare i förskoleklass fått ett mera renodlat uppdrag mot förskoleklass och gemensam konferenstid med övriga klasslärare på skolan. Det ger
förutsättningar för bättre samarbete och tydliggörande av progressionen från förskoleklass och uppåt i
årskurserna. Dessutom skapar kommunen förutsättningar för att möta det lagkrav som införs under
2019 på att alla elevers kunskaper ska kartläggas och följas upp även i förskoleklass. Förskoleklassens
tid har utökats och fördelats på fem dagar, istället för fyra som tidigare.
Under vårterminen har omfattande byggnadsarbeten pågått i Grythyttans skola.
Klassrummen har fått nya innertak med ljuddämpande plattor och bättre belysning och hela skolan har
fått nytt ventilationssystem. Detta kommer ge både elever och personal en bättre arbetsmiljö.
Lärare i fritidshem har fått ett mer renodlat uppdrag mot fritidshemmet samt ansvar för styrda rastaktiviteter. Förändringen innebär en betydligt bättre kontinuitet bland personalen i barngrupperna, vilket
skapar trygghet bland våra elever, men också att kommunen kan erbjuda rastaktiviteter på samtliga
raster för F-6, något kommunen tror kommer att gynna klimatet på skolgården och samtidigt skapa en
ökad trygghet.
Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad NPF eller elever med symptom. Det finns ett
stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med
att NPF- anpassa verksamheten och ordna tillgängliga lärmiljöer har inletts. Att NPF- anpassa undervisningen innebär att kommunen tillmötesgår elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska
nå kunskapskraven.
Under höstterminen 2019 har årskurs 6 utökats med ytterligare en parallell. Årskullen är för stor för
att rymmas i två klasser. Detta har medfört att årskurs 6 återinförts i Grythyttans skola då
Klockarhagsskolan inte lokalmässigt har möjlighet att inrymma ytterligare en klass.
Helårsprognosen för verksamheterna beräknas till 80,0 miljoner kronor, vilket innebär att nettokostnaderna beräknas öka med 10 procent i förhållande till föregående år. Prognosen innebär ett beräknat
underskott på 1,1 miljoner kronor och beror på minskade asylintäkter i förhållande till budgeterat samt
extrainsatt personal för elever med särskilda behov. Det finns en viss osäkerhet när det gäller beslutade riktade statsbidrag och fortsatt utveckingen av antalet tillkommande elever. Kommunen har under
perioden erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område för perioden på 4,1 miljoner kronor.
Dessutom har grundskolan erhållit 3,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt
ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 59 procent mot föregående år.
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Gymnasieskola/gymnasiesärskola
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och
Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskola köps av annan kommun.
Under vårterminen 2019 studerade 145 gymnasielever på Pihlskolan och under höstterminen är det
165 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 123 elever i annan kommun och under hösten är det
cirka 115 elever.
En ny programfördjupning ”Räddning och säkerhet” har under året utvecklats på SA-programmet och
de första eleverna har nu påbörjat utbildningen. Programfördjupningen har marknadsförts under hela
året och elevantalet på SA-programmet har ökat markant.
Under vårterminen genomförde Skolinspektionen en granskning av de högskoleförberedande gymnasieprogrammen på Pihlskolan. Beslutet kom i juni med tre punkter för verksamhetsutveckling; utveckla elevernas inflytande i undervisningen, rektors analys av resultat samt betygsuppföljning.
Arbetsmarknadskunskap i skolan ska enligt kommunens målsättning fortgå och utvecklas. Kommunen
har som mål att gymnasielever uppmuntras och får stöd i skolan och genom inspiration av Ungt företagande (UF) att starta och driva företag. Under vårterminen har ett UF-företag och ett projekt varit
aktivt på skolan. Inför hösten kommer cirka 30 elever att läsa kursen entreprenörskap där möjligheten
till att starta UF-företag finns.
Elevantalet på de nationella programmen har ökat generellt. I juni tog 19 elever studenten från de
nationella programmen och nu i augusti, en vecka efter skolstart, är 57 elever inskrivna i åk 1 på nationella program. Sammanlagt har Pihlskolan 87 nya elever i åk 1 och det är det högsta elevantalet på
många år. För kommunen innebär det minskade interkommunala kostnader då fler elever väljer att gå
gymnasiet i kommunen. I årets antagningssiffror ser kommunen att kommunen har en fördubbling i
ansökningar från elever från annan kommun. Det genererar större interkommunala intäkter med cirka
540 tkr. Fler elever på det industritekniska programmet innebär ökade kostnader för elevplatser, men
för kommunen innebär det ändå minskade kostnader.
Helårsprognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas till 33,8 miljoner kronor och
innebär ett underskott med 0,1 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är minskade asylintäkter
i förhållande till budgeterat. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på sammantaget 0,7 miljoner kronor för perioden. Dessutom har gymnasieskolan erhållit 0,5 miljoner kronor
i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket
är minskning med 69 procent mot föregående år.
Kommunal vuxenutbildning
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbildning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2019 studerade 230 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 214 komvuxelever, varav 103
elever läser svenska för invandrare. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på SFI samt
nya uppstarter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar.
Under perioden har kommunen etablerat ett lärcentra. Etableringen har ökat intresset för främst gymnasiala studier på distans. Kommunen har genomfört mer vuxenutbildning, både mot universitetsstudier på plats och mot yrkeslivet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att hålla fokus på höga
volymer och stor flexibilitet i verksamheten.
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Yrkesutbildningar inom restaurang och livsmedel, industriteknik samt vård och omsorg för 33 elever
har startats höstterminen 2019 som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade
bidrag. Sedan starten 2013 och till och med läsåret 2018/2019 har Pihlskolan utbildat 99 elever inom
vård och omsorg varav 36 stycken elever avbrutit utbildningen och har erhållit ett eller fler kurser.
Helårsprognosen för kommunal vuxenutbildning beräknas till 2,9 miljoner kronor, vilket innebär att
beslutad budget efterföljs. Kommunen har under perioden erhållit riktade statsbidrag inom vuxenutbildningen på sammantaget 1,0 miljoner kronor. Dessutom har vuxenutbildningen erhållit 2,3 miljoner
kronor i bidrag för asylsökande och nyanlända under perioden, vilket är minskning med 8 procent mot
föregående år.
Gemensam administration pedagogisk verksamhet
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till
3,6 miljoner kronor och innebär att fastställd budgetram efterföljs.

Vård och omsorg
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid
utanför den egna bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.
Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Nya Björkhaga. Totalt handlar det om
85 vårdplatser. Av dessa platser avser 12 platser kortidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygghetsplats som är frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas på begäran av den enskilde
eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.
Kommunen har under perioden beslutat att ge fastighetsägare Hällefors Bostads AB i uppdrag att
renovera och verksamhetsanpassa det nuvarande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Åtgärderna
innebär en förbindelse att teckna ett nytt 20 års kontrakt för dessa 58 vård- och omsorgsplatser.
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Ändamålenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar ett mer attraktivt boende för
den enskilde.
Ur patientsäkerhetssynpunkt har kvaliteten i verksamheten ökat relaterat till införandet av digital signering p g a den direkta kontrollfunktionen. Statistik för perioden 190601-190812 visar att 90 procent
av de ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatserna signeras i tid. 10 procent av läkemedel och hälso- och
sjukvårdsinsatser inte signeras i rätt tid.
Under perioden har ett upphandlat revisionsbolag granskat kommunens omsorgsverksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen som driftnämnd utifrån rådande kostnadsutveckling. Utredningen har
resulterat i ett antal handlingsplaner som förvaltningen ska arbeta utifrån för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 129 juni 2019 och innebär att
antalet insatser varit något lägre under första halvåret i förhållande till föregående år. När det gäller
öppna insatser som hantera av arbetsterapeut har däremot minskat från 361 insatser till 346 insatser
under första halvåret 2019. Många ärenden är öppna men är troligen inte aktuella och är ett utvecklingsområde för att få fram relevant tid för att ett ärende ska vara aktuellt. Antalet öppna ärenden har
minskat i förhållande till förra året. Inom hemtjänsten finns det i juni 283 brukare, vilket är en minskning med 9 hemtjänsttagare.
Under perioden har kommunen pausat den s k Heltidsresan som är en överenskommelse mellan SKL
och arbetstagarorganisationen Kommunal som har ett gemensamt intresse av att
minska deltidsarbetet, både det frivilliga och det ofrivilliga. Projektet har resulterat i att under 2018
erbjöds totalt 33 anställda utökad arbetstid motsvarande 5,58 årsarbetare till en kostnad av 2,6 miljoner kronor.
Helårsprognosen för äldreomsorgen beräknas till 127,7 miljoner kronor och visar ett underskott på
3,9 miljoner kronor och där 77 procent kan relateras till hemtjänsten. I förhållande till föregående år
är kostnadsnivån den samma. Orsaken till underskottet går att härleda till låg effektiv brukartid under
perioden samt den ökade vårdtyngden inom hemtjänsten som resulterar i dubbelbemanning. Dessutom
är det ett problemområde vad gäller brist på kompetens och personal. Föregående år erhöll kommunen
ett riktat statsbidrag på 2,0 miljoner kronor som kommunen har använt till förebyggande insatser inom
äldreomsorgen som till stora delar idag är ofinansierat. Kommunen har under perioden erhållit riktade
statsbidrag på totalt 0,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 33 procent mot föregående år.
Insatser enligt LSS och LASS
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3,
4, 5, 6 och 7).
Kommunen har totalt 21 brukare i boende med särskilt service och 27 brukare i daglig verksamhet.
Inom personlig assistans har kommunen 11 brukare och tre med extern placering.
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Genomfört ”Camp Hällförs” under två hela dagar med Anders Olsson i täten. Kommunen har haft
cirka 30 brukare från kommunen som därmed fått möjligheten att prova på olika aktiviteter såsom
rally, folk race, fyrhjuling, olika former av skytte, hästridning samt fiske. Under perioden har en förening på dagliga verksamheten Galaxen startats upp med brukare i styrelsen som ska ha detta som ett
arbete. Syftet med detta är att kommunen ska kunna koppla på olika aktiviteter som exempelvis Camp
Hällförs och medverka med försäljning på julmarknader.
Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 37,7 miljoner kronor och innebär ett prognostiserat underskott på 6,3 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är nya enskilda vårdplaceringar utifrån
beslut i myndighetsnämnden. I förhållande till föregående verksamhetsår är det en kostnadsökning
med 26,9 procent. Kommunen har erhållit statliga stimulansmedel på totalt 0,1 miljoner kronor för
perioden som ska riktas mot habiliteringsersättning.
Individ och familjeomsorg
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten
utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om
vårdnad, boende och umgänge.
Kommunen arbetar aktivt detta år med att stärka barns delaktighet, vilket gjorts genom utbildningsfilm och material, egengranskning och deltagande i regionens forskningsprojekt. Dessutom arbetar
kommunen aktivt detta år med att stärka och utveckla samverkan med skola/förskola och barnvårdcentralen, genom informationsmöten/utbyten och mer fokus på kvalitet i konsultationer.
Under perioden har individ och familjeomsorgen tagit emot 176 anmälningar kring barn. Motsvarande
siffra för 2018 uppgår till 168 anmälningar. Barn och unga har under samma period haft 211 pågående
ärenden 2019 och 2018 är andelen pågående ärenden 263. I de fall där anmälan rör misstanke om att
barnet utsatts eller bevittnat våld är socialtjänsten skyldig att inleda utredning kring barnet.
Kommunen har under perioden haft 60 pågående ärenden inom missbruks- och vuxenvård. Under
samma period 2018 hade förvaltningen 80 ärenden. Ärendemängen har därmed minskat.
Verksamheten har mött en kraftig ökning av andelen ärenden kring våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik. Kommunen har haft en drastisk ökning av antalet så kallade skyddsplaceringar
i förhållande till tidigare verksamhetsår. Förvaltningens initiala bedömning är att detta härrör från
flera faktorer. Bland annat bedöms vissa ärenden bero på inflyttning av redan utsatta individer samt
att personal utbildats i att upptäcka våld i nära relationer. Kommunen ser behov av att fortsätta utveckla en lokal handlingsplan för våld i nära relationer i samverkan med andra samhällsaktörer som
primärvård, skola och polis.
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Andelen aktuella ärenden inom bistånd idag till totalt 545 ärenden varav 75 är LSS ärenden, vilket
innebär en ökning mot föregående år. Från 1 januari 2018 gäller ny lag för betalningsansvar för
utskrivning från slutenvård. Samordning inom kommun, där biståndshandläggarna varit en del, har
gett ett gott resultat och kommunen har låga tal avseende betalningsdygn för utskrivningsklara samt
korta tider i allmänhet från utskrivningsklar till hemtagning.
Under perioden har kommunen haft 250 pågående försörjningsstödsärenden. Under samma period
2018 hade förvaltningen 322 ärenden. Därmed kan kommunen se en minskning av antalet ärenden.
Kommunens bedömning att den stora volymen nysvenskar som lämnar etableringsuppdraget under
2019 kommer att innebära ökat tryck på försörjningsstöd och arbetsmarknad bedöms riktig. Kommunen har arbetat för att utöka arbetsmarknadsarbetet för att kunna möta behovet såväl i den ordinarie
verksamheten som i och med projekt All in. Trots detta har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat och
detta bedöms härledas till såväl tidigare analys som till en ökad inflyttning av försörjningsstödstagare
till kommunen.
Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 30,1 miljoner kronor och visar ett underskott på
5,4 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen utifrån föregående år uppgår till en utökning med drygt 23
procent. Underskottet beror främst på ökade antalet barn- och vuxenplaceringar samt ökade kostnader
för ekonomiskt bistånd. Kommunen har under perioden erhållit riktade medel på 1,0 miljoner kronor
för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården i kommunen. Dessutom har
individ och familjeomsorgen erhållit 5,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt
ensamkommande barn och ungdomar under perioden, vilket är minskning med 15 procent mot
föregående år.
Gemensam administration vård och omsorg
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Helårsprognosen för gemensam administration
beräknas till 5,6 miljoner kronor och innebär att fastställd budgetram efterföljs.

Flyktingmottagande
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen
har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år
därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom skola finns redovisade under respektive verksamhet. Kommunen har under perioden erhållit 8,1 miljoner kronor i schablonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens fastställda fördelningsmodell. Det innebär att berörda verksamheter inom kommunen erhåller bidrag för integrationsarbetet
samt att erhållna bidraget ska finansiera arbetet under fyra år och inte förbrukas fullt ut enskilda året.
Kommunen kan konstatera att bidraget har minskat med 44 procent i förhållande till föregående år
och de senaste månader syns tydlig en trendförändring i minskade bidrag.
Idag har kommunen 11 inskrivna ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Samma tid
föregående år hade kommunen totalt 21 ensamkommande barn och ungdomar på HVB eller i stödboende. Antalet inskrivna ungdomar har därmed fortsatt att minskat.
Totalt räknar kommunen med att verksamheten ska finansieras med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2019 med undantag för ett överskott gällande tolkkostnader som beräknas minska. Under
perioden har verksamheten erhållit 3,2 miljoner kronor i riktade statsbidrag från Migrationsverket och
innebär en minskning med 41 procent i förhållande till föregående år.
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Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar
(OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.
Kommunen har under 2019 erbjudit arbetsmarknadsinsatser/beredskapsanställningar, där antalet
beredskapsanställda har minskat successivt under 2019. Från totalt 63 anställda i januari 2019 till 27
beredskapsanställda i juli 2019. 1 augusti 2019 hade kommunen 27 beredskapsanställda i arbetsmarknadsåtgärd. Kommunen har under 2019 erbjudit totalt 30 ungdomar feriearbete.
Hällefors kommun ansvarar för projekt All in som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet
arbetslösa utlandsfödda kvinnor. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre
balans mellan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet beräknas pågå från och med 2017-09-01 till
2020-05-31. I projektet har 35 individer i kommunen haft deltagande under 2019. Genom projektet
har ett flertal individer lämnat ekonomiskt bistånd och gått ut i egen försörjning samtidigt som projektet i sig innebär att inskrivna individer erhållit ekonomiskt bistånd under tiden de deltagit vilket
påverkat kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
Totalt beräknas att kommunens kostnad för innevarande år för arbetsmarknadsåtgärder kosta
1,9 miljoner kronor och innebär ett prognostiserat underskott med 0,2 miljoner kronor som beror på
ofinansierade kostnader för projektet All-in under verksamhetsåret 2018. Förvaltningen bedömer att
återsökningsprocessen kopplat till projekt All in är svårbedömd i nuläget, men prognostiserar ett nollresultat för innevarande verksamhetsår. Förvaltningens bedömning är att insatserna i arbetsmarknad är
nödvändiga för att undvika ett sämre resultat i utfallet för ekonomiskt bistånd och insatser i arbetsmarknad beräknas leda till minskade kostnader totalt för kommunen. Totalt under perioden har verksamheten erhållit 0,5 miljoner kronor i riktade statsbidrag från Migrationsverket.

Affärsverksamhet
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering. Totalt beräknar kommunen att verksamheten kollektivtrafik inryms inom
budgeterad anslag på 0,5 miljoner kronor.

Gemensam fastighetsförvaltning
Under våren genomfördes för andra året i rad en enkät bland lokalanvändarna i förvaltningens verksamhetslokaler. Resultatet av undersökningen visar en förbättring från föregående års enkätresultat
men att det fortfarande finns en stor utvecklingspotential för fastighetsenheten som hyresvärd. Återkoppling till respondenterna kommer att ske under hösten. Fastighetschef kommer inför nästa år att
initiera ett dialogforum där fastighetsenheten och verksamhetsrepresentanter möts för att förbättra
kontakten och skapa en samsyn kring lokalbehoven.
Grythyttans skola har genomgått ett större underhåll där ny ventilation installerats liksom undertak
och ny belysning. Nya duschblandare har monterats i duschrummen och fönstren i gymnastiksalen har
bytts ut. Åtgärderna förväntas leda till en avsevärt bättre inomhusmiljö för såväl elever som personal.
Fastighetsförvaltningen har under perioden tilläggsbudgeterats för fönsterbyte på Pihlskolan. Bytet
kommer att vara färdigställt under november.
Kommunen har under perioden projekterat och upphandlat en ny förskolebyggnad med fyra avdelningar och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen
erhåller ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors. Förutom nyproduktion har även alternativet
att behålla och investera i de befintliga förskolorna utretts och kalkylerats.
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Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen beräknas generera ett överskott med 0,2 miljoner kronor
och kan härledas till prognositerat minskat akut fastighetsunderhåll. Det finns ändå vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka prognosen när det gäller vinterns kommande behov av snöröjning och halkbekämpning

Gemensamma verksamheter
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta.
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp).
Nya arkivlokalerna för kommunledningen som är ett kompaktarkiv med plats för cirka 1100 hyllmeter
har under perioden börjat fyllas på. Arkivet ska rymma både kommunens och bostadsbolagets handlingar, och innebär att handlingar som idag är spridda i olika arkiv kan samlas på ett ställe.
Utbildning i bemanningsekonomi och Time Care har genomförts 21-22 maj för alla cheferna inom
vård och omsorg. Riktlinjer för kränkande särbehandling och trakasserier har beslutats och implementerats. Inom förvaltningen har det förekommit täta möten under första halvåret för att diskutera
förutsättningar och upplägg för fortsatt införande av heltid inom kommunen och de spelregler som ska
gälla. Just nu är heltidsplanen pausad.
Kommunen har arbetat med förberedelse och genomförande för nya lagen som innebär att kommunen
ska kunna ta emot elektroniska leverantörsfakturor från 1 april 2019 samt även skapat förutsättningar
för att kommunen nu kan skicka elektronsiska kundfakturor från 1 april till andra kommuner och
myndigheter. Kommunen har genomfört en utredning gällande möjligheterna för kommunen att försäkra bort delar av kommunens ”nya pensionsskuld” som resulterata i att enheten genomfört en upphandling av pensionsbolag. Under perioden har kommunen tillsammans med konsult skapat förutsättningar för kommunen att arbeta med internbudget samt ekonomiuppföljning i verktyget Budget och
Prognos.
En avsiktsförklaring för att bygga ut fibernätet i kommunens glesbyggd vart undertecknades 2015 av
KS-ordförande, Landshövdingen och Telias VD, vilket innebär att kommunen uppnår EU’s mål 2020
med att 90 procent av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till en bredbandsstruktur med hög
hastighet (>100 Mb/s). Fiberprojekten i glesbyggd har kommit så långt att entreprenörerna är klara i
de flesta och slutfasen i de åtta delområdena. Områden projekteras för samförläggning av tomkanalisation för bredband med elnätsägaren Ellevio, detta för att underlätta en senare utbyggnad av fibernätet. Projektering av bredband i Rockesholm har skett med offentligt möte med boende och samtal
med privata operatörer har genomförts och projektmedel är beviljade från Länsstyrelsen. Alla kommunens fastigheter som har en verksamhet och är beroende av en nätverksanslutning är nu anslutna
med fiber och de trådlösa näten (wi-fi) byggs ut löpande.
Totalt räknar kommunen med att de gemensamma verksamheterna ger ett underskott på drygt
0,7 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är dels ökade hyres- och lokalvårdskostnader för
nya lokalerna i Formens hus i förhållande till budgeterat samt kvarstående effektiviseringsåtgärder
utifrån beslutade budgetramar.

Kostverksamhet
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan fem år tillbaka och ansvarar för all kosthållning
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för centralköket i Hällefors, Björkhagas kök samt Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till resterande verksamheter inom kommunen.
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Projekt kvalitetstesta gråärta i form som filodegsrulle, inkluderade Delmat, Örebro universitet,
Hällefors kommun, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun, har genomförts. Vecka 10 testades
produkten som serverades i en skola per kommun, som sedan utvärderas av universitetet. Projektet är
med detta test över för måltidsverksamheten. Vidare samtal med Delmat har förts angående testköp av
övrigt sortiment för att hitta en god samarbetsform, med målsättning att få in vissa produkter som
avtalsvara, antingen som ramavtal eller via grossist.
Kostcheferna i kommunerna i norra Örebro län har förberett start av grossistupphandling under våren
och mejeriupphandling under hösten. Ett visst arbete finns kvar under hösten med frågor och svar
innan annonsering.
Samtal har fortsatt förts med bostadsbolaget om övertagande av köksmaskiner i kökslokaler som inhyrs. Parallellt förs diskussioner angående rätt hyresnivå då ett övertagande innebär att framtida
underhåll flyttas till kommunens måltidsverksamhet. Kommunen räknar med att processen blir klar
under innevarande år.
Måltidsverksamheten har bestämt att avsluta att distributera matlådor till hemtjänstens lokaler på
Bergslagensvägsen. Hemtjänstens personal får istället hämta matlådorna från Björkhaga köket. Start
med den här förändringen sker under september 2019 eller vid bestämt datum med enhetschef. Primära syftet till förändringen är att öka livsmedelssäkerheten, att få kontroll att den mat som lagas
också hämtas samt att öka servicen med närmare dialog med hemtjänstens personal vid snabba förändringar.
Totalt räknar kommunen med att kostverksamheten kommer att kosta 0,2 miljoner kronor och beror på
mindre intäkter än beräknat samt ökade personalkostnader. Dessutom finns osäkerhetsfaktor i att
livsmedelsinköpen har fått en högre kostnad då nuvarande avtal är dyrare än tidigare avtal.

Planeringsreserv
Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha
som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verksamhetsår. Utifrån 2019 års helårsprognos har kommunstyrelsen beslutat att årets planeringsreserv
inte får utnyttjas i och med att kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott. Detta gör att
planeringsreserven uppvisar ett överskott med 2,2 miljoner kronor.

Intern ränta
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och landstings beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för
aktiverade investeringar. Totalt beräknas kommunen att internräntan följer antagen budget.

Pensionskostnader
Totalt räknar kommunen med att pensionskostnaderna, som inte finansieras via generella PO-påslaget
enligt SKL:s rekommendationer, hanteras inom beslutad budgetram för innevarande år. Förvaltningen
har erhållit en pensionsskuldsprognos från upphandlade pensionsbolaget KPA som ligger till grund
för kommunens prognostiserade utfall.
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Investeringsredovisning
Nettokostnad/ Nettokostnad/
Bruttokostnad Bruttokostnad
2018-12
2019-08

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar
Inventarier
Omvårdnadshjälpmedel
Inventarier måltidsverksamhet
Ombyggnad Björkhaga kök

(belopp i tkr)
Prognos
2019

Budget
2019
(inkl tilläggsbudget)

Avvikelse

1 626
169
339
284

374
66
-

1 660
595
400
300
-

1 660
595
400
300
-

0
0
0
0
-

226
174
103

-

75
-

75
-

0
-

1 739
1 065
4 474
963
1 760
-

1 218
-

1 610
2 100
500
350
2 040
300
450
70
50

1 610
2 100
500
350
2 040
300
450
70
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 302
449
387
80
515
2 849
1 085
54
442
21 085

4 866
6 524

1 410
5 000
-

1 410
4 000
-

0
-1 000
-

-

-

-

16 910

15 910

-1 000

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar
11 416

1 700

12 410

12 410

0

Summa avgiftsfinansierad

11 416

1 700

12 410

12 410

0

Totala investeringar

32 501

8 224

29 320

28 320

-1 000

Bowlinghallen
Hällevi kylanläggning
Maskin Hällevi idrottsplats
Maskin Grythyttans idrottsplats
Planerat underhåll gator och vägar
Gata och väg
Stationsvägen etapp 1 och 2
Omdragning Hemgårdsvägen GCV
Tillgänglighetsanpassa gata
Trafiksäkerhetsåtgärder
Offentlig belysning
Kommunala broar
Parkanläggningar
Kommunala lekplatser
Kommunala badplatser
Pihlskolan NO-sal
Pihlskolan fönster
Grythyttans skola ventilation
Räddningsstation
Formens hus
Skolpaviljong Klockarhagsskolan
Omvandling efter rivning av kiosker
Björskogsnäs avloppsanläggning
Lindholmstorpet aktivitetspark
Summa skattefinansierad
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Förklaringar till investeringsredovisningen
Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt
vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger
alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har förbundet enbart fakturerat 15 procent av investeringsvolymen under perioden, vilket gör att kommunen
kan konstatera att utfallet ändå kanske blir ett överskott utifrån trenden som varit tidigare år.

Skattefinansierade investeringar
IT
Under perioden har kommunen genomfört IT-investeringar med 0,4 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,7 miljoner kronor och beräknas att förbrukas under året. Bland annat
genomförs investeringar inom KNÖL-samarbetet genom utveckling av den kommungemensamma
noden som har skapats. Dessutom investerar kommunen i licenser, utbyggnad/utbyte av IT-infrastrukturen och servicemiljön samt utveckling av IT-funktioner. Av budgeten avser 0,2 miljoner utbyte
och utveckling av skola, vård och omsorgs IT-utrustning som i verkligheten mer och mer redovisas
som en driftkostnad i och med att utvecklingen går mot bärbar utrustning.
Inventarier
Totalt har kommunen en investeringsbudget för möbler på 520 tkr och under perioden är inget investerat. Kommunen har budgeterat 400 tkr för investering i omvårdnadshjälpmedel och under perioden har
66 tkr investerats. Slutligen har måltidsverksamheten en investeringsbudget på 300 tkr och för perioden har inget inköpts. Enligt helårsprognosen beräknas hela budgeterade investeringsvolymen förbrukas under året. Däremot finns en viss osäkerhet vad gäller investeringsmedel inom pedagogiska
verksamheten som i vissa delar kan finansiera vissa mindre inköp genom riktade statsbidrag. Dessutom pågår utredningar gällande eventuella förändring av placering av vissa kommunal verksamheter
som gör att verksamheten väljer att avvakta med inköp i väntan på politiska beslut.
Kultur och fritid
Under året har kommunen budgeterat 75 tkr för investeringar i kommunens bowlinghall. Budgeten
avses att användas men kan komma att bli uppdelad på verksamheten bowlinghallen och kommunala
biblioteket då bowlinghallen under perioden erhållit nygamla möbler från annan kommunal verksamhet och att behov finns för inköp i biblioteksverksamhet i och med övertagandet av verksamheten i
kommunal regi. Under perioden redovisas inga investeringsutgifter.
Gator och vägar
Inom gata och park har budgeterats 4,9 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgängslighetsanpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens helårsprognos uppvisar att budgeterade medel kommer att förbrukas.
Under perioden har förbundet fakturerat kommunen totalt 1,2 miljoner kronor i investeringsutgift.
Under året beräknar förbundet genomföra investeringsutgifter på totalt 2,0 miljoner kronor för offentlig belysning. Förbundet har inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.
Parkanläggningar
För verksamhetsåret 2019 har kommunen budgeterat för 450 tkr för kommunens parkanläggning,
vilket förbundet prognosmässigt beräknas användas. Under perioden har förbundet inte fakturerat
några investeringsutgifter.
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Kommunala lekplatser
Under 2019 har kommunen budgeterat 70 tkr för de fyra kommunala lekplatser som kommunen har,
och innebär att enbart att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar. Förbundet
har inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.
Kommunala badplatser
För verksamhetsåret 2019 har kommunen budgeterat för 50 tkr för de två kommunala badplatser som
kommunen har, och enligt prognos från förbundet kommer alla medel att förbrukas. Däremot har
förbundet inte fakturerat några investeringsutgifter under perioden.
Fastighetsförvaltning
Under perioden har kommunen investerat i Grythyttans skola som har genomgått ett större underhåll
där ny ventilation installerats liksom undertak och ny belysning. Nya duschblandare har monterats i
duschrummen och fönstren i gymnastiksalen har bytts ut. Åtgärderna förväntas leda till en avsevärt
bättre inomhusmiljö för såväl elever som personal. Totalt beräknas investeringen att kosta 1,0 miljoner
kronor mer än beräknat. Efter genomförd upphandling av underhållsprojektet i Grythyttans skola
kunde konstateras att projektet blev dyrare än budgeterat vilket är anledningen till den negativa avvikelsen mot budget. Under perioden har kommunens haft utgifter på totalt 4,9 miljoner kronor för projektet.
Fastighetsförvaltningen har under perioden tilläggsbudgeterats för fönsterbyte på Pihlskolan. Bytet
kommer att vara färdigställt under november. Totalt beräknas investeringsprojektet ha utgifter på 1,4
miljoner kronor.

Taxefinansierade investeringar
Vatten och avlopp
Planerade VA-investeringar har budgeterats till 12,4 miljoner kronor. Eftersom driftsättning och återställning av Sävsjöns och Bredsjös nya minireningsverk kvarstod efter år 2018 har kommunen under
perioden tilläggsbudgeterat 910 tkr för verksamhetsåret 2019 för att slutföra föregående års projekt.
Enligt helårsprognos från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beräknar förbundet med att budgeterade investeringsmedel ska förbrukas under året. Under perioden har förbundet fakturerat kommunen
investeringsutgifter på totalt 1,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 14 procent av investeringsvolymen.
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Kommunala äganden
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet
bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom
städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för
kommunernas naturvård, trafiksäkerhet och strategiska frågor för infrastruktur.
Kommunens andel i förbundet:

15,3 %

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet
utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.
Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra
fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår
att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser,
broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårsskiftet 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de
fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och
Lindesbergs kommun är värdkommun.
Kommunens andel i nämnden:

15,3 %

Nämnden hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- och byggområdena för kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen.
Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med fysisk planering, energirådgivning samt
kart- och mätningsverksamhet för de fyra kommunerna.

Bergslagens Räddningstjänst
Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens
Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors,
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som
inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km.
Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska
fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt
stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.
Kommunens andel i förbundet:

8,21 %
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så
små som möjligt.
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om
dessa risker.

Bergslagens Överförmyndarnämnd
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.
Kommunens andel i förbundet:

15,3 %

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad
resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter
om verksamheten.

Hällefors Bostads AB
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolagets verksamhet ska vara att som
allmännyttigt bostadsföretag äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder och lokaler
för olika ändamål i Hällefors kommun.
Kommunens ägarandel:
Totalt aktiekapital:

100,0 %
15 300 tkr

Totalt har bostadsbolaget ett bostadsbestånd på 652 lägenheter som har total yta på 39 523 kvm och
117 lägenheter på 4 796 kvm som är kategoribostäder i form av vård- och omsorgsboende och boende
för funktionsnedsatta. Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 16 000 kvm.

Rinmansstiftelsen
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde.
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Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan

Kommuninvest ekonomisk förening
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. Vid årsskiftet 2018/2019 var totalt 289 kommuner och landsting medlemmar i föreningen av totalt 310.
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs
av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden.
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Region Örebro län
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionförbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda
organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring
genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad
representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.
Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för
Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna
arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara
huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 13.00–16.00
fre 07.30–12.00, 13.00–15.00
E-post: kommun@hellefors.se

BILAGA
2019-09-25

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2019
Aktivitet/åtgärd

Summa:

Föreslaget
belopp
200 000
200 000
300 000
50 000
300 000
75 000
200 000
51 500
70 000
8 470
100 000
300 000
69 000
100 000
2 023 970

Beslutat
belopp
200 000
200 000
300 000
50 000
300 000
75 000
200 000
51 500
70 000
8 470
136 070
300 000
69 000
80 000
2 040 040

Budgeterat belopp 2019:
Ytterligare belopp att tillgå 2019:
Totalt belopp 2019:
Återstående belopp:

1 850 000
300 000
2 150 000
126 030

1 850 000 Kommunförvaltningens förslag
300 000 KF beslut 2019-04-25 § 67
2 150 000
109 960

Projektering Jeppetorp industriområde
Projektering Hällefors södra industriområde
Projektering Gamla kommunhuset
Gestaltningsprogram
Projektering Förskola
Workshop Näringslivsstrategi
Detaljplanarbete GC-väg Hällefors-Grythyttan
Medborgarundersökning
Gång och cykeltrafik Finnbergsvägen
Regional testbädd i samverkan
Utredning omsorgsverksamheten
Utredning Simhall
Ny delegeringsordning
Utegym Hurtigtorpet

KS-beslut

Verksamhetsområde

2017-10-24 § 233
2017-10-24 § 234
2018-11-27 § 231
2018-11-27 § 231
2019-01-29 § 25
2019-01-29 § 24
2018-11-27 § 252
2019-04-02 § 87
2019-05-22 § 121
2019-06-18 § 164
2019-02-28 § 46
2019-08-27 § 180
2019-08-27 § 183
2019-05-22 § 122

Infrastruktur
Infrastruktur
Fastighet
Fastighet
Fastighet
Näringsliv
Infrastruktur
Centralt
Infrastruktur
Vård och omsorg
Centralt
Centralt
Centralt
Fastighet
Summa:

Verkligt
belopp

2019-09-25
är/kommer verkställas
kommer inte att kunna verkställas/genomföras
pågår
belopp som är ändrade/inlagda
nya åtgärdsförslag

INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR Kommunstyrelsen

MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS 2019

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.
Belopp anges i tkr
Åtgärd

2019
Datum1

Planerad
årseffekt2

2020
Antal
anställda3

2021

Planerad

Antal

Planerad

Antal

årseffekt

anställda

årseffekt

anställda

TOTALT

KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER (effekt enbart för år 2019)
Budgetkorrigering inter ers gy skola, beräknad till samma som 2018

2019-01-01

Bidrag för Lovskola

2019-01-01

Bidrag Läxhjälp

2019-01-01

Bidrag Migrationsverket, busskort.

2019-01-01

Vakantsätta 100 % rehab R:USKa

2019-01-01

Reducering av hyreskostnad till Länsgården på grund av förskjuten tidsplan (nio mån 2019-01-01
Minskat akut fastighetsunderhåll

2019-01-01

Minska kommunstyrelsens strategimedel

2019-01-01

Minska kommunstyrelsens bidragskonto

2019-01-01

628
50
185
126
512
600
200
150
200

628
50
185
126
512
600
200
150
200

Utreda riktlinjer för föreningsbidrag
Minska kommunens kultur och fritidsbidrag

2019-01-01

Inte tillsätta IT-tekniker

2019-11-01

Inte tillsätta IFO-handläggare

2019-11-01

Striktare tillämpning av företagshälsovårdens tjänster

2019-09-09

Ingen vikarie vid sjukfrånvaro inom kanslienheten

2019-09-09

Förlänga flytten av mellarkivet

2019-09-09

Pausa kulturarrangemang

2019-09-09

Pausa utställningar Formens hus

2019-09-09

Biträdande förskolechef istället för förskolechef

2019-10-01

Omstrukturering av samhällsstrategtjänst till kris och beredskapssamordnare

2019-08-01

Pausa driftmedel för fiberutbyggnad

2019-09-09

Vakansprövning året ut

2019-09-09

0
60
82
100
20
115
60
40
60
277
100

1,00
1,00

1,00
0,80

0
60
82
100
20
115
60
40
60
277
100
0

LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER
Övergripande
Nytt avtal gällande tid för facklig verksamhet (uppdrag sedan år 2015)

0

2019-09-25
är/kommer verkställas
kommer inte att kunna verkställas/genomföras
pågår
belopp som är ändrade/inlagda
nya åtgärdsförslag

INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR Kommunstyrelsen

MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS 2019

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.
Belopp anges i tkr
Åtgärd

2019
Datum1

Planerad
årseffekt2

2020
Antal
anställda3

2021

Planerad

Antal

Planerad

Antal

årseffekt

anställda

årseffekt

anställda

0

Utreda tryggandeanalys av kommunens pensionsskuld

0
0
0
0
0

Utreda digitalisering av möten och utbildningar
Utreda flytt av IT-enheten till Formens hus

0
0

Utreda central bemanning
Utreda borttag av kommunens fasta telefoni

TOTALT

Infrastruktur m m

0
56

Effektivisering av kommunens turistverksamhet (uppdrag sedan år 2015)
2019-01-01

51

2019-01-01

25

Föra om planerat underhåll enligt komponent; Björskogsnäs

2019-01-01

Föra om planerat underhåll enligt komponent; Krokbornsparken

2019-01-02

Föra om planerat underhåll enligt komponent; Lindholmstorpet

2019-01-03

27
120
206

Inte delta i gemensamma infrastrukturtjänsten inom SBB

5

Kultur och fritidsverksamhet
Minskat kulturarrangemang

25
0
0
27
120
206
0

Utreda biblioteksverksamheten i egen regi (uppdrag 2018)
Utreda bowlinghallen till entreprenad

Utreda återtagande av kommunala naturbadplatser
Pedagogisk verksamhet
Utreda schemaläggning/tid för 15-timmars barn i förskolan (uppdrag 2018)
Kurator 40 % i elevhälsan

2019-07-01

100 % elevassistent HT

2019-07-01

80 % myran

2019-01-01

40 % ped rastvakt HT

2019-07-01

50% fsk, elevassistent

2019-07-01

50 % fritids, elevassistent HT

2019-07-01

70 % elevassistent år 1-3 HT

2019-07-01

Elevssistent fritids 40 % vt + HT

2019-01-01

Resurs undervisning, 70 % from HT

2019-07-01

Pihlskolan, elevassistent tas bort

2019-01-01

En elev extra från annan kommun per årskurs

2019-07-01

0
87
153
244
75
89
89
125
150
130
305
56

0,20
0,50
0,80
0,20
0,25
0,25
0,35
0,40
0,35
1,00

87
153

0,20
0,50

75
89
89
125

0,20
0,25
0,25
0,35

130

0,35

108

108

0
174
306
244
150
178
178
250
150
260
305
272

2019-09-25
är/kommer verkställas
kommer inte att kunna verkställas/genomföras
pågår
belopp som är ändrade/inlagda
nya åtgärdsförslag

MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS 2019

INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR Kommunstyrelsen

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.
Belopp anges i tkr
Åtgärd

2019
Datum1

Minskning av simning, vid byggnation av egen simhall

2019-01-01

Tillväxtverket, utvecklingsstrategtjänst, egenfinansiering 20%

2019-01-01

Tillväxtverket, dubblat bidrag, utspritt i verksamhet 800 av 1950

2019-01-01

Sikfors 8 barn mindre

2019-01-01

10 % ma spec

2019-01-01

30 % modersmålslärare

2019-07-01

Planerad
årseffekt2

2020
Antal
anställda3

500
155

0,2

527
40
70

0,1
0,2

2021

Planerad

Antal

Planerad

Antal

årseffekt

anställda

årseffekt

anställda

70

TOTALT

500
155
0
527
40
140
0

0,2

Utreda tolkkostnader i kommunen inom pedaogiska verksamheten
Vård och omsorgsverksamhet
Nya rutiner vid biståndshandlägning för att öka intäktssidan

2019-04-01

Hyresavgift Kortbo i väntan på VoB

2019-04-01

Bostöd (Använd bostöd för att stärka arbetet i andra delar av förvaltningen)

2019-04-01

Utreda tolkkostnader i kommunen inom vård och omsorg
Genomföra nytt VoB Länsgården med ytterligare platser samt anpassade (3500 helå

400
30
100

10
400
50

875

2021-09-01

Utreda gästis Milan
Öka beläggningsgrad på Vård och omsorgsboenden - nya rutiner

2019-07-01

82

81

Utreda/pausa och revidera nuvarande plan för Heltidsresan
Utreda nytt boende LSS/Psykiatri i kombination med reducering av platser i gruppboende
Utreda bemanning genom sammanslagning av hemtjänstområden
Reducera en biståndshandläggare

2019-07-01

Avsluta HAB-ersättning

2020-01-01

Öka beläggningsgraden gruppboende (EH)

2019-02-28

Nyckelfri hemtjänst

2019-06-01

269

1,00

269

1,00

1 000
287

75
300
300

Tillväxtverket, dubblat bidrag, utspritt i verksamhet 800 av 1950

9 000

Översyn av kommunens omsorgsverksamhet
Översyn av schema och bemanning inom vård och omsorg
Utreda riktlinjer och taxa för hemtjänst (siffrorna är taxeändringen)
Utreda och skapa en hyresmodell för kommunens vård och omsorgsplatser

1,00

50

150

1,00

400
40
500
50
875
0
163
0
0
0
538
75
1 300
587
0
9 000
0
200
0

Måltidsverksamhet
Minska hyreskostnaden för Björkhaga kök (uppdrag 2018)

0

2019-09-25
är/kommer verkställas
kommer inte att kunna verkställas/genomföras
pågår
belopp som är ändrade/inlagda
nya åtgärdsförslag

INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR Kommunstyrelsen

MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS 2019

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.
Belopp anges i tkr
Åtgärd

2019
Datum1

Måltidspersonal, centralköket

2019-05-01

Utreda antalet mottagnings och tillagningskök

2021-01-01

2020

2021

Planerad
årseffekt2

Antal
anställda3

Planerad

Antal

Planerad

Antal

årseffekt

anställda

årseffekt

anställda

213

0,67

107

0,33

320
0
0
100
200
0

Utreda vilka som ska ha rätt till pedagogisk lunch

100
200

Minska andel ekologiska livsmedelsinköp till 25%
Utreda kaffeavdrag

TOTALT

Utreda budgetansvaret för kommunens totala måltidsverksamhet
Arbetsmarknad och integration
Reducera antal feriearbeten

2019-01-01

Reducera SYV på arbetsmarknad 0,25 ssg

2019-01-01

Integrera projekt All in i befintlig Arbetsmarknadsverksamhet

2019-01-01

Utreda hyreskontrakt för ensamkommande över 20 år

300
114
360
200

300
114
360
200

Fastighetsförvaltning

0
0
0

Utreda tomma lokaler inom egna fastighetsbeståendet (uppdrag 2018)
Grönyteskötsel i egen regi/övertagande av förvaltning idrotts- och motionsanl.
Utreda rivning av Godtemplargården

TOTALT

9 737

11,2

1. Datum när åtgärd vidtas.
2. Nettokostnadsminskning anges i plus och nettokostnadsökning i minus. Avvecklingskostnader ska tas med.
3. Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för både tillsvidare, månadsoch timanställda.

12 355

4,58

1 058

0,00

23 150

KS antagna summa feb 2019
KS antagna summa maj 2019

15 126
23 516

Sida

1(3)
Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Drift- och investeringsbidrag samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020, dnr KS 19/00107
Beslutsunderlag
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-03-29 § 39 och § 40
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105
Förslag till budgetram samt kommunernas tekniska investeringar 2020 från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med konsekvenser
Ärendet
Hällefors kommun ska enligt gällande förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om årligt driftbidrag till
förbundet. Dessutom ska kommunen besluta om investeringsram för
förbundet utifrån de behov som förbundet presenterar.
Ekonomi

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-22 om budgetramar för
verksamhetsåret 2020 avseende drift och investeringar. Kommunstyrelsen
fastställer fördelning av drift samt investeringsbudget på sammanträdet den
19 november 2019 utifrån kommunförvaltningens förslag. Förbundets
driftbidrag ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.
Drift
När det gäller driftbidraget till förbundet år 2020 föreslår kommunförvaltningen att totala driftbidraget inte utökas utan att förbundet erhåller
2019 års driftnivå men att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och
innebär en utökning med 86 tkr. Dessutom ska driftbidraget gällande
infrastukturtjänsten inom förbundet på 56 tkr utgå. Det innebär att den
tekniska verksamheten föreslås erhålla 9 438 tkr i driftbidrag för
verksamhetsåret 2020.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 ska budgeten för
naturvården hanteras årligen och inte tas med i det stora driftbidraget för
den skattefinansierade verksamheten. Förbundet begär 30 tkr i bidrag till
åtgärder gällande skötsel och underhåll i Saxhyttans naturreservat samt

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

2(3)

Hökhöjdens naturreservat för verksamhetsåret 2020, vilket förvaltningen
föreslår ska avslås.
Driftbidrag för lokal och miljöservice är 6 847 tkr för verksamhetsåret
2019 inklusive hemstädning och fönsterputs. Förvaltningens förslag är att
kostnaderna för lokalvården inte kompenseras för kostnadsökningar men
att verksamhetsförändringar tas hänsyn till och innebär en utökning med
300 tkr till sammanlagt 5 912 tkr exklusive hemstädning och fönsterputs.
Det innebär ett totalt driftbidrag för lokalvården med 7 147 tkr för år 2020.
Investering
Budgeterat investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde
uppgår till 21 000 tkr för år 2020. Förvaltningens förslag är att förbundet
föreslås erhålla 7 470 tkr i investeringsmedel för skattefinansierade
verksamheten samt 6 500 tkr avseende den taxefinansierade verksamheten.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets
budget för verksamhetsåret 2020.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till
förbundets budget för verksamhetsåret 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår
2020 uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår
2020 uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning
och fönsterputs.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för
verksamhetsår 2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet
samt 6 500 tkr för taxefinansierad verksamhet.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför
kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) utan att yrka.

3(3)

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020
uppgår till 9 438 tkr för den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begär på 30 tkr i bidrag för
naturvårdsåtgärder för verksamhetsåret 2020 avslås.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen driftbidrag för verksamhetsår 2020
uppgår till 7 147 tkr per år för lokalvården inklusive hemstädning och
fönsterputs.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen investeringsram för verksamhetsår
2020 blir 7 470 tkr avseende skattefinansierad verksamhet samt 6 500 tkr för
taxefinansierad verksamhet.

Förslag till budgetram 2020
Hällefors kommun

Driftbidrag 2019
Uppräkning
Verksamhetsförändring
Summa 2020

Gata
7 216
224
86

Park
1 942
60
30

7 526

2 032

Idrott
Lokalvård
250
6 514
8
202
671
258

7 387

0
0
0

(tkr)
Summa
15 922
494
787

0

17 203

Praktik

Uppräkningen baseras på SKLs prognos för prisindex för kommunal verksamhet. (3,1%)
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2022

7 751
7 984

2 093
2 156

265
273

7 609
7 837

0
0

0
0

17 719
18 251

Verksamhetsförändringar
Lokalvård
Objekt som idag faktureras separat, se bilaga

671,4
671,4

Gata
Utökade driftkostnader för nybyggda gång och cykelvägar

86

Park
Naturvård Hökhöjden

30

Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp
som anges på investeringsäskandet.
Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2019 tillkommer.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida

1(1)

Datum

2019-09-30
Kommunförvaltningen
Tommy Henningsson

Kommunstyrelsen

Förstudie utveckling av ägarstyrning av
Samhällsbyggnad Bergslagen
Beslutsunderlag
KPMG avtal för genomförande
Ärendet
Uppdraget omfattar alla fyra medlemskommuner och att ta fram underlag och
innehåll till en workshop samt utförande av densamma vilken skall ses som en
förstudie i projektform
Syftet med förstudien är att fram underlag och alternativ för ett
utvecklingsprojekt för ägarstyrning av Samhällsbyggnad Bergslagen, utifrån
ett medborgar- och kundperspektiv. Ägarstyrning på både kort och lång sikt
och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta finnas från 2025
och framåt.
Fyra perspektiv
• Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och
verksamhetsuppföljning
• Ekonomiperspektiven, budget och bokslut utifrån en helhetsbild
• Hur kan SBB stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet
• För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på båda rollerna ,
utförare eller huvudman.
Ekonomi

Kostnaden, för förstudien föreslås ta av kvarvarande straegimedel.
Medborgarperspektiv

Medborgarperspektivet är viktigt i denna förstudie kopplat till ägar- och
demokratistyrning

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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Förvaltningens förslag till beslut
Förstudien i workshop och projektform finansieras med straegimedel

Tommy Henningsson
Kommunchef

Sida

1(3)
Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Omdisponering av strategimedel för projektering av
utemiljö vid Grythyttans skola, dnr KS 19/00252
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27 § 231
Ärendet
I samband med att lokalförsörjningsplanen för åren 2019-2028 antogs gavs
kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering av en
renovering av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen skulle
finansieras med medel för planerat underhåll för fastighetsförvaltningen under
2019. Den underhållsinsats som planerats i Grythyttans skola avseende byte
av ventilation, montering av nya undertak och ny belysning samt byte av
duscharmaturer i omklädningsrummen i Grythyttans skola visade sig dock
efter genomförd upphandling inte rymmas inom de budgeterade medlen. Det
innebar att det inte fanns ekonomiskt utrymme att genomföra projektering av
utemiljön på Grythyttans skola.
Ekonomi

Eftersom förvaltningen nu ser att projekteringen av ny förskola blir
billigare än beräknat skulle strategimedel kunna föras om för att finansiera
projektering av utemiljö på Grythyttans skola i enlighet med uppdraget
kopplat till lokalförsörjningsplanen.
För projekteringen av ny förskola avsattes 300 tkr i budget för 2019 från
kommunstyrelsens strategimedel. Tack vare att delar av projekteringen
genomförts i egen regi beräknas den totala kostnaden för projektering av
förskola samt därtill hörande utemiljö uppgå till cirka 100 tkr. De
resterande 200 tkr skulle därför kunna användas för att genomföra en
projektering av renovering av utemiljön vid Grythyttans skola.
Folkhälsa

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

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

Projektering av utemiljön vid Grythyttans skola finansieras med
strategimedel som blir över vid projekteringen av nybyggnation av
förskola dock maximalt 200 tkr.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson tillför
kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Projektering av utemiljön vid Grythyttans skola finansieras med strategimedel
som blir över vid projekteringen av nybyggnation av förskola dock maximalt
200 tkr.
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Datum

2019-09-20
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
Mathias.brandt@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Policy för roller i Hällefors kommun, dnr KS 19/00267
Beslutsunderlag
Policy för roller i Hällefors kommun
Ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram en policy för roller i Hällefors kommun.
Syftet med policyn är dels att tydliggöra och beskriva spelregler för
samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner och dels att beskriva
kommunens syn på decentralisering. Policyn ska också bidra till att tydliggöra
samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i Hällefors
kommun.
Ekonomi

Att skapa ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och
tjänstepersoner bidrar till att kommunens resurser används effektivt och
skapar största möjliga nytta för medborgarna.
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

För medborgarna är det av stor vikt med en tydlig ansvarsfördelning, bland
annat för att kunna utkräva ansvar av rätt instans.
Samverkan

Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna i detta ärende.
Förvaltningens förslag till beslut

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kanslienheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Anta policy för roller i Hällefors kommun.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Mathias Brandt
Kanslichef
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1

Syfte

Syftet med policyn för roller är dels att tydliggöra och beskriva spelregler för
samarbetet mellan politiker och tjänstemän, och dels beskriva kommunens
syn på decentralisering och tydliggöra samverkan mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer i Hällefors kommun.

2

Målsättning

Målsättningen med policyn för roller är att den ska skapa ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän, vilket gör att
kommunens resurser används effektivt och skapar största möjliga nytta för
medborgaren.

3

Omfattning

Policyn för roller omfattar den verksamhet som bedrivs inom Hällefors kommun.

4

Ansvarsfördelning

4.1 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för:
 att utfärda, för kommunen gemensamma, riktlinjer till denna policy,
 att en övergripande uppföljning och utvärdering av policyn årligen görs
och lämnas till Kommunfullmäktige
 att vid behov ta initiativ till förändring av policyn.
4.2 Nämndernas ansvar
Kommunens nämnder ansvarar för:
 att det finns rutiner som säkerställer att policyn och därtill hörande
riktlinjer följs,
 att vid behov utfärda ytterligare riktlinjer för sitt verksamhetsområde.
4.3 Förvaltningschefens ansvar
Förvaltningschefen ansvarar för:
 att samtliga anställda får information om innebörden av policyn och
förutsättningarna för decentralisering.
 att nyanställda och nya politiker i sin introduktion får kunskap om detta
policydokument. Vid ny mandatperiod ska samtliga nämnder och
kommunstyrelsen få utbildning om styrande dokument där denna policyn
är ett viktigt inslag.

5

Spelregler för förtroendevalda

De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna
formulera en vision för Hällefors framtid och att se och utveckla kommunens
möjligheter i den omvärld vi lever i.
De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att
följa upp och värdera hur målen uppnås.
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De förtroendevaldas uppgifter är:
 Att ha omfattande kontakter med allmänheten.
 Att se till helheten och behov av politisk samordning.
 Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den
kommunala verksamheten samt vid behov omprioritera.
 Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten.
 Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen.
De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte
agera operativt i verksamheterna.

6

Spelregler för anställda

De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på
kvalitet, kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål
och resurser besluta hur verksamheten ska bedrivas.
De anställdas uppgifter är:
 att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och
beslutsunderlag.
 att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas.
 att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt
kontinuerligt kommunicera resultaten till den politiska ledningen
(nämnder, styrelser och kommunfullmäktige).
 att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen
och de kommunala verksamheterna.
De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i
sin yrkesroll.

7

Decentralisering

Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt
och kvantitativt. Det är viktigt att de som har direktkontakt med
kommuninvånarna har möjlighet att själva påverka sin egen
verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och befogenheter
förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt
få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då
enbart av ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och
resultatstyrning en reell innebörd.
Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under
förutsättning att enheten:
 Verkar enligt kommunens policys.
 Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål.
 Håller sig inom angivna budgetramar.
 Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser.
 Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med
förvaltningsledningen.
 Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter.
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Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid:
 Bristande måluppfyllelse.
 Klagomål från användare och allmänhet.
 Allvarliga budgetöverskridanden.
 Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och
bestämmelser.
 Bristande information och samråd med personal och med ledningen.
 Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna.

8

Samverkan med fackliga organisationer

Kommunen står för följande syn på facklig samverkan:
 Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt
och ses som en utvecklande möjlighet till dialog.
 Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan arbetsgivare och
fackliga organisationerna gemensamt nå ett bra resultat.
 Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information i
kontinuerlig dialog.
 De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den
kommunala verksamheten.
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Ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx  Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Heltid som norm, dnr KS 18/00045
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2018-03-06 § 75
Uppföljningsrapport, daterad 2019-09-03
Förslag till Strategi Heltid som norm för Hällefors kommun
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-06 informerades om den
heltidsplan som utarbetats utifrån att SKL och Kommunal central kommit
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Insatser har gjorts i Hällefors kommun genom att nyanställda erbjudits
heltidstjänst och redan anställda har haft möjlighet att önska ökad
sysselsättningsgrad.
I samband med förväntat budgetunderskott har heltidsplanen pausats vilket
innebär att från våren 2019 verkställs inga utökningar av sysselsättningsgrader
men arbetet fortsätter med att tillsammans med fackliga organisationerna
diskutera strategier och spelregler för att nå målen i planen.
Kommunförvaltningen har gjort en uppföljningsrapport av den heltidsplan
som upprättades 2018, och resultatet redovisas i rapporten. Uppföljningen
visar att 2018 hade kommunen totalt 70 procent heltidsanställda, och inom
vård och omsorg hade 51 procent av medarbetarna en heltidsanställning.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på strategi för heltid som norm
vilket förvaltningen rekommenderar antas. Strategin syfte är att kunna
attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Heltid som norm är
dessutom viktigt i kommunens jämställdhetsarbete.
Ekonomi

Införande av heltid förutsätter att det kan göras inom befintlig ekonomisk
budgetram, att förändringarna är kostnadsneutrala. Det innebär ökade krav
på planering, samarbete och flexibilitet.
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En enkätundersökning genomfördes i början av 2018 som resulterade i att
samtliga som önskat utökning fick höjd sysselsättningsgrad från och med
mars 2018. De anställda som konverterats från en visstidsanställning till en
tillsvidareanställning enligt reglerna i LAS konverterades löpande på
heltid. Sammantaget innebär det att under 2018 erbjöds totalt 33 anställda
utökad arbetstid motsvarande 5,58 årsarbetare till en kostnad av 2,6 mkr.
Folkhälsa

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar
heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov
och bidra till ett mer jämställd samhälle. Att arbeta heltid är också viktigt
för den enskilde individen.
Miljö

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

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

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

Uppföljningsrapporten godkänns och läggs till handlingar.

-

Strategin för heltid som norm antas.

-

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka inom befintlig budgetram.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om svårigheten att fortsätta omvandla
tjänster till heltid när det är svårt att se om vikarier minskat med motsvarande
nivå, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om utökning av heltider minskat antalet
vikarier och uppföljning på detta, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om norm och vilken tyngd som finns i detta
begrepp, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist, HR-chef Ann Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om plan för hur andelen medarbetare som
arbetar heltid ska öka kommer tillbaka för politiskt ställningstagande, vilket
besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beskrivning av heltidsresan som
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pausad och det arbete som pågår, vilket besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga hur kontinuiteten för brukare påverkas
av att medarbetare arbetar på fler ställen, vilket delvis besvaras av HR-chef
Ann Karlsson.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S),
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C), Bella-Maria Kronman (V)
och Daniel Hagsten (M) alla utan att yrka.
Madelene Jönsson (SD) yttrar sig också under ärendets behandling.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppföljningsrapporten godkänns och läggs till handlingar.
Strategin för heltid som norm antas.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur andelen medarbetare
som arbetar heltid ska öka inom befintlig budgetram.
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1 Bakgrund
Som ett led i att Hällefors kommun ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare ingår att erbjuda en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling
i arbetet.

2 Syfte
Hällefors kommun som attraktiv arbetsgivare erbjuder heltid som norm i syfte
att kunna attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Heltid som norm
är dessutom viktigt i kommunens jämställdhetsarbete.

3 Mål
Förvaltningen har som mål att erbjuda samtliga anställda heltidsanställning.
Konvertering (LAS § 5a) ska ske till heltidstjänst.
Som huvudregel gäller att erbjuda heltidstjänst men undantag på grund av
särskilda skäl kan finnas.

4 Förutsättningar
För att nå målet om heltid som norm förutsätts att införandet sker inom
befintliga ekonomiska budgetramar för respektive verksamhet samt ett
flexibelt förhållningssätt gällande bemanning och schemaläggning.

5 Successivt införande
Heltid som norm införs i Hällefors kommun successivt med början 2018 och
ska ske stegvis, och ambitionen är att samtliga enheter ska ha infört heltid
som norm senast 31 december 2021.

6 Undantag
Undantag görs för medarbetare som har partiell sjukersättning samt anställda
enligt PAN och BEA.
Partiell tjänstledighet utan stöd i lag eller avtal ska följa kommunen riktlinjer
för tjänstledighet.
I vissa enstaka fall kan svårrekryterade specialistbefattningar undantas från
rätt till heltid.

7 Ansvarsfördelning
Det praktiska övergripande genomförandet svarar respektive verksamhetschef
för, respektive enhetschef/rektor ansvarar för införandet inom sitt
ansvarsområde och att det sker inom befintlig budgetram och flexibilitet.
HR-enheten bistår med konsultativt stöd.
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8 Kvalitet
Heltid som norm ska införas med oförändrad eller förbättrad kvalitet på
utförda välfärdstjänster.

9 Uppföljning
Utvecklingen av införandet av heltid ska följas upp i samband med
kommunens delårsrapport och årsredovisning.

HR-enheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx 
kommun@hellefors.se
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård, dnr KS 19/00250
Beslutsunderlag
Cirkulär 19:28 från Sveriges Kommuner och Landsting
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting/Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) har den
16 maj kommit överens om en ny huvudöverenskommelse HÖK 19. En
sammanfattning av överenskommelsen ges nedan.
Avtalet gäller perioden 2019-04-01-- 2022-03-31. Avtalet är därtill möjligt att
säga upp i förtid senast 2020-12-31 och löper då ut 2021-03-31.
Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt fokus på lokal
lönebildning.
Det nya avtalet ska möta vårdens behov och utmaningar på flera sätt. Under
avtalsperioden ska lönenivåer och lönespridning inom Vårdförbundets respektive
yrken särskilt uppmärksammas. Parterna är överens om att lönestrukturen
behöver utvecklas och lönespridningen öka. Målet är en prioritering av särskilt
yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid. För
detta ändamål behövs lokala lönekriterier tas fram som ett komplement till
kommunens gemensamma lönekriterier.
Den genomsnittliga veckoarbetstiden vid ständig nattjänstgöring för
heltidsanställd ska vara 34 timmar och 20 minuter för alla arbetstagare inom
avtalsområdet.
Avtalet innehåller beskrivning av ett flertal partsgemensamma arbeten både
centralt och lokalt i syfte att klara framtids kompetensförsörjning, till exempel att
utveckla formerna för hälsosam arbetstidsförläggning, fungerande
semesterplanering och implementering av karriärmodeller.
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Ekonomi

Då inget fastslaget utrymme finns i det centrala avtalet är det en
lönepolitisk fråga om medel som avsätts i budget till löneökningarna,
eventuell arbetstidsförkortning och kompetensutvecklingsinsatser.
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

Förändrad demografi leder till ökad efterfrågan på vård och en vård som
blir mer komplex i kommunen på grund av att en förskjutning görs från
regionens ansvar till kommunen. För att kunna tillgodose omsorgstagarnas
behov behöver insatser vidtas för att säkerställa framtida
kompetensförsörjning och för att kommunens attraktivitet som arbetsgivare
stärks.
Samverkan

Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 från och med
2019-04-01.
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK
19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och
Vivianne Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 från och med
2019-04-01.
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK
19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Socialchefens handlingsplan gällande
ledningsorganisation, ekonomi och delaktighet utifrån
KPMG:s utredning, dnr KS 19/00256
Informationsunderlag
KPMG:s rapport Översyn av omsorgsverksamheten i Hällefors kommun,
2019-05-22
Beslut KS § 104, 2019-05-22
Handlingsplan organisation
Handlingsplan ekonomi
Handlingsplan delaktighet
Förslag till omsorgens ledningsorganisation
Ärendet
Under våren fick KPMG i uppdrag att påbörja en översyn av omsorgens
verksamheter efter politiska beslut. Syftet med översynen var att utveckla
nuvarande organisation så att verksamheten skulle bli långsiktigt hållbar, dvs
möta både människors behov och kommunens ekonomiska förutsättningar.
Resultatet av översynen resulterade i en rapport som presenterades på
kommunstyrelsens möte i maj.
Kommunstyrelsen godkände rapporten och gav kommunchefen i uppdrag att
anpassa organisationen, utarbeta en handlingsplan samt säkerställa
medarbetarnas inflytande i förändrings och förbättringsarbetet.
Socialchef har fått i uppdrag av kommunchef att utarbeta en handlingsplan för
ett förändrings- och förbättringsarbete, med utgångspunkt från gjord
översyn/genomlysning. Anpassa ekonomin och organisation utifrån
beskrivningar och rekommendationen i översynen. Anpassa hemtjänstens
kostnadsnivå och motverka kostnadsökningar inom institutionsplaceringar
och försörjningsstöd. Medarbetarna och berörda skall vara delaktiga för att nå
förankring och inflytande. Det som fungerar bra skall bevaras.
Mål och syfte är att nå en ökad effektivitet, ökad tydlighet i ekonomi- och
verksamhetsstyrning.
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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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Utifrån uppdraget har tre handlingsplaner upprättats:
- Handlingsplan Organisation
- Handlingsplan Ekonomi
- Handlingsplan Delaktighet/medinflytande
För att få en hållbar och tydlig organisation som fungerar i länets olika
samverkansstrukturer föreslås en ledningsorganisation som består av två
chefsled istället för tre, socialchef och enhetschefer. Direkt under socialchef
finns också MA/verksamhetsutvecklare och biståndsenheten. I processen
kring omsorgens ledningsorganisation har HR chef medverkat, detta för att
kvalitetssäkra att de olika processerna kommer i rätt ordning. Omsorgens
ledningsorganisation beskrivs i bilaga 1.
I arbetet med att anpassa ekonomin arbetar omsorgen med åtgärdsplanen som
togs fram under 2019. Cheferna har genomgått en ekonomiutbildning samt en
utbildning i bemanningsekonomi och resursplanering. Ekonomiavstämningar
med ekonomienhet görs på alla chefsnivåer, som stöd används lathunden för
ekonomistyrning som togs fram i början av 2019. I övrigt arbetar omsorgen
efter handlingsplanen.
För att medarbetarna skall känna sig delaktiga i förändringsarbetet har
KPMG:s resultat och rekommendationer förmedlats ut. Medarbetarna har
också fått varit delaktiga och lämnat reflektioner kring resultatet, varför ser
det ut så här? Och vad kan vi tillsammans göra för att förbättra
förutsättningarna för omsorgens verksamheter vad gäller styrning och
ekonomi. Olika arbetsgrupper kommer att ge utrymme för delaktighet och
medinflytande. På arbetsplatsträffen kommer en punkt ”delaktighet” att
tillföras. Resultaten från personalenkäten HME (hållbart
medarbetarengagemang) kommer att följas, målet skall också vara att
totalindex ökar på samtliga enheter.
Ekonomi

Medvetna åtgärder som presenteras i handlingsplanerna kommer att leda
till bättre ekonomiska resultat.
Folkhälsa

Genom delaktighet ökar möjligheterna för ett mer hållbart arbetsliv vilket
är gynnsamt ur ett folkhälsoperspektiv.
Miljö

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

En organisation med tydlig ledning och styrning skapar bättre
förutsättningar till ekonomisk följsamhet utifrån ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske innan kommunstyrelsens möte.

---

3(3)

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren utförligt för var och en av de tre planerna.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande budgetarbetet vilken besvaras
av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att kommunchefen uppdras redovisa
förvaltningens målbild för det av kommunstyrelsen beslutade
förbättringsarbetet med utgångspunkt i de rekommendationer som framkom i
samband med KPMG:s genomlysning av omsorgsverksamheten.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunchefen uppdras redovisa förvaltningens målbild för det av
kommunstyrelsen beslutade förbättringsarbetet med utgångspunkt i de
rekommendationer som framkom i samband med KPMG:s genomlysning av
omsorgsverksamheten.

HANDLINGSPLAN: Delaktighet - medinflytande


MÅL: Att nå förankring i omsorgens verksamhet genom att skapa arenor för delaktighet och inflytande.

Område

Mål

Aktiviteter

Tid

Ansvar

Uppföljning

Resultat av Genomlysningen
KPMG till

Delaktighet och förståelse.

Genomgång i form av
bildspel och
diskussioner.

Juni

SC

Resp. chef på resp.
APT/ledningsgrupp

Aug

Respektive
enhetschef.

Sep, uppföljning LG

OC,EC, VU,
biståndshandläggare, planerare

Resultat av Genomlysningen
KPMG till

Analys av resultatet

Delaktighet och förståelse
hos medarbetarna

Respektive enhetschefs
ansvarsområde

Genomgång i form av
bildspel och
diskussioner.

SC som
berörs av
chefsbyte

Info om ny ledningsorganisation
till ledningsgruppen samt de
arbetsgrupper som berörs av
chefsbyte

Information/Delaktighet
över kommande processer

Aug/sep

SC

Info om ny ledningsorganisation
till medarbetarna
APT

Information/Delaktighet
över kommande processer
Delaktighet

Aug/sep

EC

Aug
fortlöpande

Resp. chef

Ny punkt på resp. APT
Delaktighet

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Sep, uppföljning på
ledningsgrupp
Varje APT

Arbetsgrupp Hemtjänst

Navet

HME
Hållbart medarbetar
engagemang

Riskbedömningar/handlingsplan

5nmSamverkan
MBL 11

Delaktighet/medinflytande. Att tillsammans med
Bättre ekonomi
medarbetare (usk/ec)
ta fram förslag som
leder till effektivitet i
hemtjänst.
Handbok: Effektiv
hemtjänst (SKL)
Delaktighet/medinflytande Träff med
Leda mot resultat
biståndshandläggare,
Bättre ekonomi
koordinator, planerare
som skall utföra
rambeslut
Förbättra resultat
Följa resultat,
analysera på
enhetsnivå.

-

Verksamheten
Stödfunktioner (IT,
EK, HR)

Skicka ut kallelse

Ny organisation
Ny organisation

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Sep
fortlöpande

SC, VU

Sep/okt

SC/VU

4 ggr/år

2 ggr/år

Resp. Chef

Resultat totalindex
Omr 2018 2019
Htj
70
72 +2
VoB
67
74 +7
LSS
77
82 +5
IFO
82
80 -2

Sep

SC

19/9
30/9

Checklista och mall för en handlingsplan
En handlingsplan kan vara ett separat dokument eller en del i kommunens verksamhetsplan. Utifrån uppdragets omfattning måste varje kommun göra sin
egen bedömning av hur detta ska hanteras. Sträcker sig uppdraget över en längre tid kan det vara lämpligt att det ingår i verksamhetsplanen.
Syftet med handlingsplanen (eller motsvarande dokument) är att ge struktur och underlätta genomförandet av uppdraget eller en specifik åtgärd. Det kan
handla om att vi ska jämställdhetsintegrera mål och styrdokument eller att vi ska förbättra kvaliteten för kvinnor och män, flickor och pojkar inom en
specifik tjänst.
Till grund för handlingsplanen ligger ofta en analys som identifierat bristerna och ett beslut kring att en åtgärd ska genomföras. Det kan också handla om en
handlingsplan som omfattar de aktiviteter verksamheten planerar att genomföra för att uppnå uppsatta mål.
Handlingsplanen ska svara på VEM gör VAD, HUR och NÄR. Dels handlar det om att någon måste ta ett helhetsansvar för handlingsplanen, men sedan krävs
också att ansvariga kopplas till respektive aktivitet.
Det ska tydligt framgå





vad som behöver göras (kan finnas flera olika delaktiviteter)
hur genomförandet ska ske (krävs särskilda resurser, ska vi involvera våra medborgare/brukare etc.)
när vi kommer vi att genomföra aktiviteten
hur aktiviteten ska följas upp

En annan grundläggande fråga i handlingsplanen är varför vi genomför en aktivitet. Det är därför viktigt att värdera de olika aktiviteter som vi planerar för
och om dessa leder/bidrar till att vi uppnår uppsatta mål.
Om en aktivitet inte leder till uppsatt mål riskerar vi att använda våra resurser på ett ineffektivt sätt.
Se mall för handlingsplan på nästa sida.

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare




HANDLINGSPLAN: Ekonomi
Mål: Anpassa verksamhet utefter budget. Samma effektivitetsnivå i hemtjänst som 2016

Område

Mål

Aktiviteter

Åtgärdsplan

Följdsamhet

Klara
* Vakantsätta 100 %
* R:USKa
* Mindre hyra
länsgården
* Nya rutiner
bostadstillägg
* Hyresavgift Kortbo
* Boendestöd 4
målgrupper
* Tolkkostnader
* Sammanslagning av
hemtjänsten
(schematekniskt)
* Pausa heltidsresan
* Reducering av
Biståndh.
* Överflytt av ärende
LSS
* Utreda riktlinjer för
biståndsbeslut och
taxa
* Reducera
feriearbeten
* Reducera SYV 0,25
ssg
* Integrera All in i AME

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Tid

Ansvar

Uppföljning

SC, OC, EC, VU

Omsorgens
Ledningsgruppen,
löpande
Kommuncentrala
ledningsgruppen,
löpande
Avstämningar med KC
Ekonomiavstämningar
KC/EKC/SC
Ekonomiavstämningar
EKC/Controller/SC
Välfärdsutskottet,
löpande
Välfärdsutskottet får en
prognos specificerat på
enhetsnivå:
Underskott fördelat på
alla verksamheter

Biståndshandläggning

Att följa befintliga
riktlinjer

Årshjul, ekonomi
avstämningar

Koll på ekonomin

Placeringar

Minska externa
placeringar.

* Öka beläggningsgrad
Vob nya rutiner
Kvar att göra
*Nyckelfri hemtjänst
* Utreda nytt boende
LSS/Psykiatri i
kombination med
reducering av platser i
gruppboende
Granskat viva, gällande
biståndsbeslut

Nov
2018

Beslut bistånd/HSL
följdsamhet i
förhållande till TES
planering

Att planering i TES
utgår ifrån beslut.

Åtgärder för att
komma i balans
Lathund
*Förteckning av
samtliga placeringar
*Noggrann
ärendegenomgång
inför MN
*En chef ansvarar för
samtliga placeringar
Granska, jämfört
Viva/TES

Utb. Time Care

Att som chef kunna
bemanna efter

Samtlig EC/OC
Maj
Genomgång/utbildning

Bättre kontroll över
kostnaderna

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

SC, OC, VU

Feb 2019
Juni 2019

SC, OC, EC, VU

Aug/sep SC, OC IFO

Feb

SC, VU, OC, EC, Biståndsenhet

Maj
Juni

SFC, OC, EC, VU,

Inför varje ny
schemaperiod med

Bemanningsekonomi

Bostadstillägg

Riktlinjer för
biståndsbeslut

budget och förstå
konsekvenserna.

i storgrupp sedan
genomgång med varje
enhetschef i hemtjänst
individuellt

schemaadministratörer/planerare början Juli

Öka intäkterna

Inventering av
Feb
omsorgstagare som ev.
kan söka
bostadstillägg. Utskick
i samband med ny
taxa. Identifierat vilka
personer som berörs.
Ytterligare utskick om
att handläggare kan
vara behjälpliga.
Samla in riktlinjer för
Maj biståndsbedömning
sep
från länet samt
jämförbara
kommuner.

OC, EC, Avgiftshandläggare

Reviderat riktlinjerna

Jämföra och revidera
riktlinjerna
Upprätta
tjänsteskrivelse
Beslutsärende VU aug,
KS aug

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Månadsrapport 8

Okt
(FK handläggningstid 6
månader)

SC, VU

Oktober
Internkontroll, Kollegial
granskning. Chef gör
stickprov 2 ggr/år
Kontrollmoment
- Följdsamhet
mot riktlinje
- Rätt lagrum
- Rätt utförare

Taxa

Öka intäkterna

Samla in beslut om
taxa från länet samt
jämförbara
kommuner.

Maj sep

SC, VU

Juni

SC, OC, VU EC hemtjänst,
Planerare
Bist handl.

Oktober
Gemensam taxa i
KNÖL? SNÖL 30/8
beslut: SC delger övriga
taxeutredning samt
tjänstebeslut,
ställningstagande vid
nästa SNÖL

Jämföra och revidera
taxorna
Upprättat
tjänsteskrivelse
Beslutsärende VU aug,
KS aug, KF sep

Följsamhet
Riktlinjerna – TES
planering – Time Care

Nå samma
effektiviseringsmått
som 2016. 85%
Mindre hemtjänst
timmar, bättre
ekonomi

Olika lagrum
(hemtjänst,
boendestöd, LSS)
Minskat insatstiderna
– följdsamhet mot
beslut.
Följa riktlinjer
Granskat TES planering

Avstämning varje ny
schemaperiod.
Planerad Schematid
April/maj 13 047 tim
Maj/juni 12 238
Juni/sep 11 509
Sep/okt 10 918
Diff april/sep: 2129
mindre i färdigt schema
Arbetad tid/brukartid
inkl. dubbelbemanning
Effektiviseringsmått
april 69,4
aug 80,

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Time Care

Löpande
vakansprövning
IT stöd

Nå samma
effektiviseringsmått
som 2016. 85%
Mindre hemtjänst
timmar/mindre
personal
Mindre hemtjänst
timmar/mindre
personal
Effektivisera

EC Justerar
bemanningskraven
utifrån minskning av
timmarna. Planerare
lägger in planering
utifrån
bemanningskrav.
Anpassning av
bemanningskrav

Maj

Sep

SC, OC, EC

Varje månad inför ny
schemaperiod

Digital signering
TES/LSS

Pågår
Kräver
TES lyft
Pågår
Sep/okt
Nov
Nov

SC, VU, OC, EC, Systemanavarig

Nov

SC, OC, VU,
biståndshandläggning, planerare

Feb

Pågår

SC, OC, EC, VU

Nov

OC IFO
Systemansvarig
SC

Time Care pool
Nyckelfri hemtjänst
Mina sidor
Rambeslut
Förenklad
Viva justeringar,
biståndshandläggning anpassa till rambeslut.
Utbildning av spec
personal
Checklistor
Biståndshandläggning Följa riktlinjerna
Skall
strikt
biståndshandlägga alla
serviceinsatser. Utifrån
KPMG:s
rekommendation
Utförd tid kopplat till
Att få utförd tid
Anpassa, justera i Viva
avgifter
samt Viva app omsorg
Stärka
Följa riktlinjer i alla
Lägga biståndsenheten
biståndshandläggarnas led
centralt under sc
roll

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

EC hemtjänst, Planerare
SC, OC, VU

Avstämning varje ny
schemaperiod.
Mäta
effektiviseringsmått okt.
Arbetad tid/brukartid

Nov

Feb
Feb

Checklista och mall för en handlingsplan
En handlingsplan kan vara ett separat dokument eller en del i kommunens verksamhetsplan. Utifrån uppdragets omfattning måste varje kommun göra sin
egen bedömning av hur detta ska hanteras. Sträcker sig uppdraget över en längre tid kan det vara lämpligt att det ingår i verksamhetsplanen.
Syftet med handlingsplanen (eller motsvarande dokument) är att ge struktur och underlätta genomförandet av uppdraget eller en specifik åtgärd. Det kan
handla om att vi ska jämställdhetsintegrera mål och styrdokument eller att vi ska förbättra kvaliteten för kvinnor och män, flickor och pojkar inom en
specifik tjänst.
Till grund för handlingsplanen ligger ofta en analys som identifierat bristerna och ett beslut kring att en åtgärd ska genomföras. Det kan också handla om en
handlingsplan som omfattar de aktiviteter verksamheten planerar att genomföra för att uppnå uppsatta mål.
Handlingsplanen ska svara på VEM gör VAD, HUR och NÄR. Dels handlar det om att någon måste ta ett helhetsansvar för handlingsplanen, men sedan krävs
också att ansvariga kopplas till respektive aktivitet.
Det ska tydligt framgå


vad som behöver göras (kan finnas flera olika delaktiviteter)

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare





hur genomförandet ska ske (krävs särskilda resurser, ska vi involvera våra medborgare/brukare etc.)
när vi kommer vi att genomföra aktiviteten
hur aktiviteten ska följas upp

En annan grundläggande fråga i handlingsplanen är varför vi genomför en aktivitet. Det är därför viktigt att värdera de olika aktiviteter som vi planerar för
och om dessa leder/bidrar till att vi uppnår uppsatta mål.
Om en aktivitet inte leder till uppsatt mål riskerar vi att använda våra resurser på ett ineffektivt sätt.
Se mall för handlingsplan på nästa sida.

SC Socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

HANDLINGSPLAN: Organisationen utifrån beskrivningar/rekommendationer som finns i översynen av omsorgens verksamheter


Mål: Anpassa organisationen så att den blir hållbar, tydlig och passar i länets samverkansstrukturer

Område

Mål

Aktiviteter

Avstämning med KC (1)
utifrån genomlysningen

Minska antalet chefsled med
syfte att få en tydligare
ekonomi och
verksamhetsstyrning. Ökad
effektivitet.
Ledningsorganisationen skall
fungera i länets
samverkansstruktur.

Uppdrag kommunchef (2)

Avstämning KC (3)

Ansvar

Uppföljning

Se över den befintliga organisationen 29
och minska chefsleden under
maj
socialchef.

Ingrid

10 juni

Presentera förslag på en
hållbar organisation

Anpassa organisationen utifrån
dagens krav och framtidens behov.

19
juni

Ingrid

Skriftlig
beställning av
uppdrag 19 juni

Planera inför ny organisation

Organisationsskiss

10
juni

Ingrid

15 aug

Tydlighet
Renodling i organisationen utifrån
uppdrag. Rätt person gör rätt saker.
-

Planering/system/adm
Barn&unga, missbruk,
Intuitionsplacering,
Kontaktpersoner,

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Tid

-

Kontaktfamiljer
AME/Ekonomiskt Bistånd
(EB)/Integration
Bistånd centralt
LSS boende
Boendestöd, daglig
verksamhet
VoB
Hemtjänst
Pers ass
HSL

Myndighet/utförare
Information om
genomlysning.
Planering/bistånd

Samtliga (3)
biståndshandläggare är
informerade. 3 av 4
planerare informerade.
Flisan inbjuden men hade
semester

Genomgång av genomlysningen,
åtgärderna som har/skall vidtas

17
juni

Ingrid

Information genomlysning

Samsyn

Information, reflektion

19
juni

Ingrid

Information genomlysning
uppsamling till de som ej
kunde närvara tidigare

Samsyn

Information, reflektion

27
juni

Ingrid

Process ny organisation
genomgång med
HR chef

En organisation som blir
hållbar, tydlig och håller i
länets samverkansstruktur.

Att få till kommande processer i rätt
ordning utifrån SAM

I juli

Ingrid

Ledingsgrupp

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Upprätta handlings planer

Upprätta och arbeta utefter
handlingsplan

Samtal med alla berörda
chefer som kommer att få
förändring i ansvarsområden

Förståelse från chef.
Utifrån KPMG
rekommendationer minska
chefsleden från 3-2, delge
förslag till nya
ansvarsområden för resp.
chef Diskussion om
uppdragets
utvecklingspotential och
ansvarsområde.

Avstämning KC (4)

Avstämning gällande
åtgärder efter KPMG
genomlysning

Förberedelse innan
förhandling

Ha förhandlingsunderlag
utskickat i god tid innan MBL
11

Samtal med medarbetare
som kommer att beröras av
organisationsförändringen.
1. missbruk,
ekonomiskt bistånd
2. Barn&unga, bistånd
3. Galaxen
4. Björkhaga

Informera berörda
medarbetare på
resp. grupp som
kommer att få en ny
chef.

-

Organisationsförändring
Ekonomi
Medarbetarskap/delaktighet

Juli

Ingrid

Uppdraget från KC
Bakgrund
Nuläge
Förslag till förändring
Spec. uppdraget till berörd
EC
Info utifrån kommande
process

V 32,
33, 34

Ingrid

20 aug.

15
aug

Ingrid

10 sep

Klart
innan
16
sep

Ingrid

16
aug-4
sep.
Klart

Ingrid
Resp.
enhetschef

-

Genomgång/avstämning av
åtgärder enligt
handlingsplaner
- Nuvarande läge
Upprätta förhandlingsunderlag

-

Information till varje
personalgrupp om:
Genomlysningen/översynen
uppdraget från KC
Bakgrund
Nuläge
Förslag till förändring
processen

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Resp. chef på APT

5. Grythyttans
hemtjänst
6. Planerare/adm
Information om ny
ledningsorganisation
Information om ny
ledningsorganisation
Information om
handlingsplanerna till politik

Information om ny
ledningsorganisation till
stödfunktionerna

Avstämning KC (5)

Delge samtliga chefer hela
omsorgens org. träd med
resp. ansvarsområde
Delge Kommuncentrala
ledningsgrupp
Informera Anna Helena,
Johan om alla åtgärder som
vidtagits kommer att vidtas
efter genomlysningen.
Delge stödfunktionerna

Visa organisationsschema.

20
aug

Ingrid

Visa organisationsträd

26/8

Ingrid/Tommy

Gå igenom resp. handlingsplan
(organisation, ekonomi, delaktighet)

3 sep

Ingrid/Tommy

Genomgång av ny organisation för
Ekonomi enhet, personalenhet,
fastighet, IT

5 sep

Ingrid/Ann
Louise

Avstämning gällande
åtgärder efter KPMG
genomlysning

Genomgång av genomlysningen,
åtgärderna som har/skall vidtas.

10
sep

Ingrid

Nuvarande läge

Central samverkan

19/9

Riskbedömningar

En bra arbetsmiljö för
samtliga berörda. Synliggöra
risker i arbetsmiljön samt
upprätta handlingsplaner för
dessa.
30/9 (Ann K)
Alla chefer + verksamheter

Kalla till förhandling
Avstämning ledningsgrupp

Beredning/dagordning ärende till
samverkan 10/9.
Kallelse till två riskbedömningar för
två grupper
- Medarbetare + chef
- HR, IT, fastighet, Ekonomi
(stödfunktioner)
Introduktion/överlämning av

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

Ingrid
20/9

Ingrid
Ann Louise

2/10,

Berörda

28/8.
Ledningsgrupp

Anpassning enl.
ny organisation,
budget samt
personalträd from
1/1 2019

Uppstart ny organisation
Avstämning

är förberedda
Samtliga chefer arbetar
enligt ny organisation
Feb/mars

berörda områden
Kick off

SC socialchef, OC områdeschef, EC enhetschef, VU verksamhetsutvecklare

16/10

chefer

Checklista och mall för en handlingsplan
En handlingsplan kan vara ett separat dokument eller en del i kommunens verksamhetsplan. Utifrån uppdragets omfattning måste varje kommun göra sin
egen bedömning av hur detta ska hanteras. Sträcker sig uppdraget över en längre tid kan det vara lämpligt att det ingår i verksamhetsplanen.
Syftet med handlingsplanen (eller motsvarande dokument) är att ge struktur och underlätta genomförandet av uppdraget eller en specifik åtgärd. Det kan
handla om att vi ska jämställdhetsintegrera mål och styrdokument eller att vi ska förbättra kvaliteten för kvinnor och män, flickor och pojkar inom en
specifik tjänst.
Till grund för handlingsplanen ligger ofta en analys som identifierat bristerna och ett beslut kring att en åtgärd ska genomföras. Det kan också handla om en
handlingsplan som omfattar de aktiviteter verksamheten planerar att genomföra för att uppnå uppsatta mål.
Handlingsplanen ska svara på VEM gör VAD, HUR och NÄR. Dels handlar det om att någon måste ta ett helhetsansvar för handlingsplanen, men sedan krävs
också att ansvariga kopplas till respektive aktivitet.
Det ska tydligt framgå





vad som behöver göras (kan finnas flera olika delaktiviteter)
hur genomförandet ska ske (krävs särskilda resurser, ska vi involvera våra medborgare/brukare etc.)
när vi kommer vi att genomföra aktiviteten
hur aktiviteten ska följas upp

En annan grundläggande fråga i handlingsplanen är varför vi genomför en aktivitet. Det är därför viktigt att värdera de olika aktiviteter som vi planerar för
och om dessa leder/bidrar till att vi uppnår uppsatta mål.
Om en aktivitet inte leder till uppsatt mål riskerar vi att använda våra resurser på ett ineffektivt sätt.
Se mall för handlingsplan på nästa sida.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Plan för Introduktionsprogrammet, dnr KS 19/00253
Beslutsunderlag
Plan, Introduktionsprogrammet. Pihlskolan 2019-2020.
Skollagen 17 kap, 7§.
Ärendet
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska enligt rådande författning följa
en plan som beslutas av huvudmannen. Utbildningen ska enligt skollagen
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Pihlskolan lämnar en plan för 2019-20 för beslut.
Ekonomi

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

Arbete mot kränkningar i verksamheten förväntas ha positiv 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.

Förslag till beslut
-

Godkänna planen för introduktionsprogrammet.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
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1. Inledning
Introduktionsprogram erbjuds de elever som saknar minst ett av de behörighetsgivande ämnena från
grundskolan och som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Ett
introduktionsprogram syftar till att förbereda eleven till annan gymnasial utbildning eller till
arbetsmarknaden. Det finns fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion.
Varje elev på ett Introduktionsprogram ska ha en individuell studie- och utvecklingsplan som ska vara
anpassad efter varje individs behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett
helhetstänkande för eleven och ska upprättas så fort som möjligt, om möjligt före skolstart. Planen ska
innehålla vilka kurser och ämnen eleven ska studera, eventuell arbetsplatsförlagd utbildning (APL),
praktik, särskilda stödinsatser som ska ingå och den ska även innehålla beräknad längd på
utbildningen. Uppföljning och revidering ska ske minst en gång per år och det ska framgå i planen när
revideringen ska göras. Mentor följer upp planen vid utvecklingssamtal och vid eventuell revidering
meddelas i första hand introduktionsprogrammets samordnare, i vissa fall även studie- och
yrkesvägledaren. Planen ska godkännas av rektor, eleven och dennes vårdnadshavare eller
motsvarande.
Elev som läst en gymnasiekurs när den tillhört ett introduktionsprogram har rätt att läsa om kursen
om/när hen börjar på ett nationellt program.

2. Programinriktat val
2.1 Behörighet
Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller
svenska som andraspråk och
• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

2.2 Syftet
Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt
program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

2.3 Utbildningens inriktning
Utbildningen är inriktad mot antingen restaurang- och livsmedelsprogrammet, industritekniska
programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet.

2.4 Struktur och upplägg
Eleven läser de grundskoleämnen som hen saknar betyg i, och som behövs för att kunna antas till det
nationella program eleven avser att studera mot. Eleven läser grundskoleämnena tillsammans med alla
andra elever som studerar grundskoleämnen på introduktionsprogrammet.
Eleven som läser mot ett yrkesprogram studerar samtliga gymnasiekurser i karaktärsämnen samt alla
gymnasiegemensamma ämnen, utom engelska och/eller matematik. Eleven läser de här kurserna
integrerat tillsammans med de elever som går det nationella program som utbildningen är inriktad
mot.
De elever som har godkänt betyg i engelska eller matematik från grundskolan läser detta ämne
integrerat tillsammans med de elever som går det nationella program som utbildningen är inriktad
mot. De elever som inte har godkänt betyg i engelska eller matematik från grundskolan deltar i
undervisningen i detta ämne tillsammans med andra elever som går programinriktat val. När det är
gynnsamt för eleven deltar den dessutom i gymnasieutbildningens motsvarande kurs (matematik eller
engelska) tillsammans med elever som går nationellt program.
När eleven har nått behörighet till ett nationellt yrkesprogram bestämmer man, i samband med att den
individuella studieplanen revideras, hur undervisningen i detta ämne ska organiseras. Det ska ske
utifrån elevens förutsättningar.
Eleven som läser mot samhällsvetenskapsprogrammet studerar utifrån sin individuella studieplan de
grundskoleämnen som hen behöver för att bli behörig till det nationella programmet. I de fall det är
gynnsamt för eleven deltar eleven dessutom i gymnasieutbildningens motsvarande kurs tillsammans
med de elever som går på ett nationellt program. Utifrån elevens förutsättningar framgår även i
elevens studieplan vilka kurser på samhällsvetenskapsprogrammet som eleven ska läsa. Eleven läser
de här kurserna integrerat tillsammans med de elever som går det nationella programmet.

2.5 Innehåll
De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs och
organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut blir behörig till ett nationellt program.
Elever som läser mot ett yrkesprogram läser alla gymnasiekurser i karaktärsämnen tillsammans med
elever som går motsvarande nationellt program. Det innebär att eleven har arbetsplatsförlagt lärande
under samma perioder som dessa elever. Hur mycket arbetsplatsförlagt lärande eleven ska ha bestäms
individuellt utifrån elevens möjlighet att hinna läsa in de grundskoleämnen eleven behöver för att bli
behörig till det nationella program eleven läser mot.

2.6 Uppföljning av elevens utbildning
Så snart som eleven blir godkänd i de grundskoleämnen som hon eller han behöver för att antas till det
nationella program eleven studerar mot ska eleven gå över till det programmet . Eleven förväntas bli
godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det nationella program eleven
studerar mot senast då andra läsåret börjar. Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått
utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till det
nationella programmet, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om
möjliga orsaker. Samtalet syftar till att utreda om eleven ska föreslås söka till inriktningen
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ eller om tiden på programmet ska förlängas. Detta
utifrån en individuell plan.

2.7 Platsen för utbildningen
De elever som går programinriktat val går på Pihlskolan och gör sin APL på någon av de APL-platser
som skolan har kontakt med, t ex Ovako om eleven går mot det Industritekniska programmet eller t ex
Loka Brunn om eleven får mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

3. Yrkesintroduktion
3.1 Behörighet
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet
till ett yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion. Elever från grundsärskolan erbjuds
yrkesintroduktion. Däremot erbjuds inte en sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa
finns synnerliga skäl att inte göra det.

3.2 Syftet
Syftet med yrkesintroduktion är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för
dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det är viktigt
att den enskilda elevens syfte med utbildningen klart framgår av den individuella studieplanen.

3.3 Arbetslivets behov
Skolan har lokala programråd på båda yrkesprogrammen. De lokala programråden redovisar årligen
det lokala arbetslivets behov av kompetens. Det redovisade kompetensbehovet är ett viktigt underlag
vid skolans utvecklingssamtal med eleven då den individuella studieplanen fastställs.

3.4 Svenska språket
För att vara behörig till programmet ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket
motsvarande målen för Europeisk språkportfolio (ESP) 12–16 år på referensnivå B2.32.
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa451f/1516017597616/europeiska-sprak
portfolion-12-16-ar-checklista.pdf

3.5 Inriktning
Yrkesintroduktion är individuellt utformad och har ämnesmässiga inriktningar mot restaurang- och
livsmedel och industriteknik.

3.6 Struktur och upplägg
Yrkesintroduktion utformas för varje enskild elev. I början på utbildningen har eleven tillsammans
med vårdnadshavare ett planeringssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan. Den beskriver
bland annat elevens mål med sin utbildning. Efter en månad äger en uppföljande kontakt med
målsman rum, eller vid behov, ett nytt planeringssamtal. Vid detta samtal revideras elevens
individuella studieplan vid behov. Två gånger per termin har eleven därefter ett möte med sin mentor
för att tala om studieplanen. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra elevens
mål med sin utbildning.
Grundat på elevens inriktning och mål med sin utbildning bestäms därefter hur utbildningen ska
läggas upp. Den grundläggande strukturen är ämnesstudier i karaktärsämnen med inriktning mot
restaurang- och livsmedel eller industriteknik. I dessa ämnesstudier läser eleven tillsammans med
elever som går motsvarande kurs på ett nationellt program. Det innebär även arbetsplatsförlagt lärande
i de fall då detta ingår i kursen.

3.7 Utbildningens innehåll
Utbildningen innehåller hela eller delar av kurser i karaktärsämnen som ingår i gymnasieskolans
nationella yrkesprogram restaurang- och livsmedel samt det industritekniska programmet.
Arbetsplatsförlagt lärande ingår i samma utsträckning som det förekommer i kursen när den
genomförs av elever på ett nationellt program. Beroende på elevens språkkunskaper och
förutsättningar erbjuds eleven möjlighet att läsa alla grundskoleämnen där eleven inte har ett godkänt
betyg. Beroende på elevens språkkunskaper och förutsättningar erbjuds eleven möjlighet att läsa alla
gymnasiegemensamma ämnen.

3.8 Uppföljning av elevens utbildning
Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning.

3.9 Platsen för utbildningen
Yrkesintroduktion förläggs till Pihlskolan och till Rinman educations lokaler på Ovako-området.

4. Individuellt alternativ
4.1 Behörighet
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara
behöriga till ett yrkesprogram. Men om det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram läsa individuellt alternativ. Elever som har gått i
grundsärskolan får gå individuellt alternativ om det är vad de vill. Dock erbjuds inte en sådan
utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds plats på individuellt
alternativ.

4.2 Syftet
Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt
utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av
individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Speciellt är
utbildningen inriktad till elever som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder
dem till annan utbildning. Utbildningen vänder sig i även till elever med olika behov av särskilt
stöd, elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Den individuella
studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling.
Det är i studieplanen som utbildningens innehåll konkretiseras och tydliggörs med utgångspunkt i
elevens behov och förutsättningar.

4.3 Före utbildningsstart
En elev som går i grundskolans årskurs 9 och är intresserad av individuellt alternativ bjuds in till
gymnasieskolan. Här träffar eleven personal som arbetar på utbildningen. Syftet med mötet är att
tidigt skapa en trygg och bra relation till den blivande eleven och inleda ett samtal om elevens mål
med sin gymnasieutbildning. Vid detta möte spelar skolans studie- och yrkesvägledning en särskilt
viktig roll.

4.4 Struktur och upplägg
Under hela sin utbildningstid har eleven har en mentor på skolan. Mentorn kallar eleven och dennes
vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Utbildningens första vecka är skolförlagd. Då presenterar
skolan vilket innehåll som finns att välja på när det gäller grundskoleämnen, gymnasiegemensamma
kurser, yrkeskurser och praktik. I slutet av denna vecka äger ett utvecklingssamtal rum med eleven,

dennes vårdnadshavare och elevens mentor. Då identifieras elevens styrkor och intressen. Grundat på
detta samtal bestäms elevens individuella studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin
utbildning, som kan vara både kort- och långsiktigt. Efter en månad äger ett uppföljande
utvecklingssamtal rum. Vid detta samtal revideras elevens individuella studieplan vid behov. Två
gånger per termin äger ytterligare uppföljande utvecklingssamtal rum, och elevens individuella
studieplan revideras vid behov. Vid varje samtal ägnas särskild uppmärksamhet åt att tydliggöra
elevens mål med sin utbildning.

4.5 Utbildningens innehåll
Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes
förutsättningar. Skolan erbjuder följande valbara innehåll på programmet:
• Möjlighet att läsa de grundskoleämnen som eleven inte är godkänd i.
• Möjlighet att läsa en eller flera av gymnasiekurser.
• Möjlighet till praktik inom olika branschområden
• Möjlighet att läsa hela eller delar av vissa yrkeskurser på yrkesprogrammen industritekniska
programmet eller restaurang- och livsmedelsprogrammet.

4.6 Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs elevens utbildning upp. Stor uppmärksamhet riktas vid
varje samtal på elevens mål med sin utbildning. Beroende på hur tydligt elevens mål är, kan det då bli
aktuellt att eleven går över till ett annat introduktionsprogram: programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion.

4.7 Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Pihlskolan och eventuell praktikplats beroende på vad som framkommer av
den individuella studieplanen.

5. Språkintroduktion
5.1 Behörighet
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för
behörighet till ett nationellt program och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska
språket för att kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda
skäl får även andra elever läsa språkintroduktion

5.2 Syftet
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det
svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan, till annan utbildning
eller arbetsmarknaden.

5.3 Före utbildningsstart
Skolan har en etablerad organisation för att ta emot elever som kan vara aktuella för
språkintroduktion. I anslutning till skolstart genomförs en inledande kartläggning av elevens
språkkunskaper och andra kunskaper. Om möjligt genomförs kartläggningen på elevens starkaste
språk. Vid detta samtal kartläggs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven får möjlighet att visa
sina styrkor och förmågor. Informationen om eleven överförs från de lärare som genomför den
inledande kartläggningen till de som senare ska undervisa eleven. Skolverkets kartläggningsmaterial
för grundskolan används. De ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var
eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det kartläggande samtalet ligger till
grund för den individuella studieplanen som därefter upprättas.

5.4 Struktur och upplägg
Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet Bygga svenska
som handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna. Utbildningen på
språkintroduktion bedrivs som heltidsstudier med minst 23 undervisningstimmar per vecka. Mentorn
har utvecklingssamtal med eleven fyra gånger per läsår. Vid vissa av dessa samtal deltar studie- och
yrkesvägledaren. Under samtalet diskuteras den individuella studieplanen. Elevens vårdnadshavare får
information minst en gång per termin.

5.5 Utbildningens innehåll
Utbildningen på språkintroduktion omfattar till en början huvudsakligen grundskoleämnet svenska
som andraspråk. Beroende på elevens språkkunskaper och förutsättningar erbjuds i första hand
Matematik, engelska, musik och idrott och hälsa. Långsiktigt erbjuds eleven möjlighet att läsa
grundskolans samtliga ämnen förutom hemkunskap, slöjd och teknik. Beroende på elevens
språkkunskaper och förutsättningar erbjuds eleven möjlighet att läsa gymnasiekurser. Är eleven inte
simkunnig ska hen delta i simundervisning när möjlighet finns.
Eleven på språkintroduktion blir väl rustade inför det kommande valet av studier och yrke. Studieoch yrkesvägledning sker i ett brett perspektiv, vilket innebär att alla lärare som arbetar med elever på
språkintroduktion gör tydliga kopplingar mellan lärandet i respektive ämne och ett framtida yrkesliv.
För att stödja eleven i det framtida studie- och yrkesvalet görs studiebesök på gymnasieskolans alla
nationella program och på arbetsplatser av olika slag. Studie- och yrkesvägledaren följer upp
kartläggningen av eleven och dennes individuella studieplan för att vägleda eleven inför fortsatta
studier.

5.6 Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp
elevernas utbildning
Hur lång tid det kommer att ta eleven att bli klar på språkintroduktion bör bedömas utifrån elevens
individuella studieplan och kontinuerligt följas upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till

studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning,
folkhögskola eller arbetsmarknaden.

5.7 Bedömning av språkkunskaper
Elevens språkkunskaper bedöms av skolans lärare. Undervisningen fortsätter till dess att eleven har
grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande målen för Europeisk språkportfolio (ESP)
12–16 år.
https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa451f/1516017597616/europeiska-sprak
portfolion-12-16-ar-checklista.pdf

5.8 Platsen för utbildningen
Utbildningen förläggs till Pihlskolan.
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Yttrande över revisorernas granskning av
schemaläggning och bemanning inom vård och omsorg,
dnr KS 19/00200-1
Beslutsunderlag
Rapport Granskning av schemaläggning och bemanning inom vård och
omsorg, daterad 2019-07-02
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 150
Ärendet
Revisorerna i Hällefors kommun har gett KPMG i uppdrag att granska hur
vård- och omsorgsverksamheten säkerställer en effektiv schema- och
bemanningsplanering. Granskningen genomfördes våren 2019 och har särskilt
belyst schemaläggning och bemanning inom vård och omsorg.
Kommunstyrelsen har från kommunrevisorerna mottagit
granskningsrapporten från KPMG daterad 2019-07-02.
Granskningen har resulterat i totalt fem rekommendationer om utveckling och
åtgärder.
Rekommendationer
1. Säkerställa att föreslagna åtgärder realiserar för att inte underbudgetera
2020.
2. Säkerställa att åtgärder verkligen vidtas vid negativa prognoser.
3. Se över rutiner så att Time Care Pool används
4. Översyn av organisation
5. Utredning i syfte att se hur andra kommuner arbetar för att vara en
attraktiv arbetsgivare
Kommunstyrelsen delar revisionernas uppfattning och är i många delar
medveten om det som framkommer i rapporten. Vissa åtgärder och insatser är
redan vidtagna och andra kommer att planeras.
Reflektioner utifrån rapporten
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I granskningsrapporten har begreppet önskemål/önskeschema använts, ett
begrepp som Hällefors kommun har ersatt med begreppet påverkningsbart
schema för att det bättre ska stämma överens med vad det egentligen handlar
om.
Granskningen påvisar att de IT-system som används, de arbetssätt som
tillämpas vid frånvaroanmälan och hantering av övertidsarbete är
ändamålsenliga. Rutiner som tillämpas vid uppföljning av personalkostnader
ger ett tillräckligt underlag för analys och en korrekt bild av det ekonomiska
utfallet.
Rutiner som tillämpas vid uppföljning av personalkostnader bygger endast på
verkligt utfall, vilket leder till ett konstaterande hur kostnadsbilden ser ut och
att det finns ett underlag att använda vid analysarbetet för att förändra
kommande personalkostnader. Dock kan förvaltningen konstatera att de
negativa utfall som konstaterats inte har inneburit några konkreta åtgärder
som påverkar kostnaderna. Verktyg och stöddokument som finns ger ett
tillräckligt underlag för analys.
I arbetet med schemaläggning används IT-systemet Time Care Planering och
Time Care Pool. Bemanningskravet beslutas av chef, matchningen hanteras av
schemaadministratör och chefen för verksamheten. Medarbetarna ansvarar för
första diffningen, därefter övertar planerare eller chef den slutliga diffningen.
Samtliga chefer har i maj 2019 deltagit i en utbildning i bemanningsekonomi
och resursplanering för att på ett bättre sett kunna planera och schemalägga
för att påverka personalkostnaderna.
Förvaltningen är medveten om att brister finns i ekonomiprocessen, det finns
även redovisat för kommunstyrelsen i uppföljningsrapporten gällande
Hällefors kommuns interna ekonomistyrning. Vissa åtgärder har vidtagits i
enlighet med rekommendationerna och vissa planeras för att komma till rätta
med bristerna. Förvaltningen har styrdokument, riktlinjer och rutiner som
även sammanfattats i uppföljningsrapporten. Bland annat har förvaltningen i
februari 2019 arbetat fram en lathund som tydliggör ansvaret gällande den
interna ekonomistyrningen. Insatser behöver göras för att förvaltningen som
helhet ska efterleva och anpassa verksamheten efter dessa viktiga dokument.
Det är av vikt att förvaltningen hanterar verksamheten utifrån de ekonomiska
ramar och styrdokument som är beslutade. Under våren 2019 har samtliga
chefer deltagit i en utbildning i ekonomi.
Gällande punkt 3 är förvaltningens uppfattning att Time Care Pool används
fullt ut av alla enheter inom vård och omsorg vid bemanning/tillsättning av
vikarier. Tilläggsmodulen ”bokningsassistenten” används dock inte fullt ut.
Modulen innebär en automatiserad bokningsprocess, vikarierna lägger sig
tillgängliga i systemet, bokningen utgår från tillgänglig personal. Anledningen
till att bokningsassistenten inte används optimalt är att i nuläget finns för få
korttidsvikarier. Ett arbete pågår tillsammans med Kommunal om åtgärder för
att kunna erbjuda heltid. En heltidsorganisation med nuvarande ekonomiska
ramar förutsätter en ökad flexibilitet hos medarbetarna. Överkapaciteten som
uppstår i samband med införande av heltid kan förläggas som resurspass i
schemat. Bokningsassistenten kan då automatiskt boka in dessa resurspass
istället för att boka in timvikarie.
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Gällande rekommendationen i punkt 4 har socialchefen gjort en översyn av
organisationen som resulterat i ett förslag till ny ledningsorganisation.
Förslaget innebär att rekommendationen om att minska
ledningsorganisationen med ett chefsled följs, från tre till två chefsled.
Gällande punkt 5 i den utredning som KPMG gjort beskrivs att det är få
kommuner som i likhet med Hällefors kräver månatlig framförhållning vid
semesteransökningar samt att deltidsanställda arbetar lika många arbetspass
som heltidsanställda. Vilka andra kommuner som skiljer sig från Hällefors i de
båda fallen framgår inte i utredningen. Förvaltningen har undersökt hur andra
kommuner hanterar dessa frågor och konstaterar att Hällefors kommun följer
samma principer som många andra kommuner. Kontakt har tagits med konsult
från Time Care som har uppdrag i många kommuner och förfrågan har gjorts
till andra kommuner. Undersökningen visar att framförhållning gällande
semester och samma antal arbetspass för hel- och deltidsanställda är en
vedertagen arbetsmetod. Medarbetaren ska under påverkansfasen i
schemaprocessen ange eventuella önskemål om ledigheter (fridagar och annan
lagstadgad ledighet) så att hänsyn till detta kan tas redan i början av
schemaläggningsprocessen. Ledighetsansökningar ska inkomma i god tid
innan schema fastställs. När schemat väl är fastställt ska endast förändringar av
akut art uppstå. Heltidsanställd och deltidsanställd har samma antal pass såväl i
Hällefors som i många andra kommuner.
Sammantaget anser kommunstyrelsen att revisorernas rekommendationer är
relevanta och kommer att beaktas i förvaltningens fortsatta utvecklings- och
effektiviseringsarbete.
Förvaltningen anser också det är viktigt att framföra att förbättringar och
utvecklingsinsatser kontinuerligt pågår för ökad tydlighet, uthållighet och
långsiktighet i syfte att effektivisera verksamheten.
Ekonomi

Åtgärder som vidtas för att få effektiv schemaläggning påverkar
kommunens ekonomi. Förvaltningen förutsätter att åtgärder som vidtas
inryms inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.
Folkhälsa

Medarbetarnas påverkansmöjlighet på sin arbetstid främjar folkhälsan.
Miljö

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

En effektiv bemanning innebär att omsorgstagarnas behov tillgodoses på
ett tillfredsställande sätt.
Samverkan

Information och samverkan har skett i kommunens fackliga
samverkansgrupp.
---
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande bokningsassistenten i systemet Time
Care vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Johan Stolpen (V) yrkar att svaret till revisorerna ska antas; att uppdra
förvaltningen att utreda hur andra kommuner jobbar för att vara en attraktiv
arbetsgivare enligt rekommendation 5; i utredningen undersöka hur
kommuner som inte har lika många pass för deltidsanställda som
heltidsanställda löser sin bemanning, samt att byta plats på näst sista och sista
stycket.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer därefter bifall mot avslag på det egna
yrkandet vilket bifalls vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Svaret till revisorerna antas, med förändringen att näst sista och sista stycket
byter plats.
Kommunförvaltningen uppdras att utreda hur andra kommuner jobbar för att
vara en attraktiv arbetsgivare enligt rekommendation 5.
I utredningen undersöka hur kommuner som inte har lika många pass för
deltidsanställda som heltidsanställda löser sin bemanning
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1

Sammanfattning
Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur vård- och
omsorgsverksamheten säkerställer en effektiv schema- och bemanningsplanering,
samt om verksamheten i det arbetet använder ändamålsenliga IT-system.
Granskningen har också omfattat hur verksamheten arbetar med budgetering,
uppföljning och prognostisering av personalkostnader. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2019.
De IT-system som används är ändamålsenliga. Hemtjänsten använder systemen för att
kontinuerligt anpassa bemanningen till brukarnas behov av stöd, medan äldre- och
LSS-boendena inte arbetar lika aktivt med detta. Det kan till viss del förklaras av att
behoven inte fluktuerar lika mycket inom boenden.
Vi bedömer att de arbetssätt som tillämpas vid frånvaroanmälan och hantering av
övertidsarbete är ändamålsenliga. Vidare bedömer vi att de rutiner som tillämpas vid
uppföljning av personalkostnader är ändamålsenliga såtillvida att de ger tillräckliga
underlag för analys och en korrekt bild av det ekonomiska utfallet.
Våra rekommendationer sammanfattas i nedanstående punkter:


För att få årets budget att gå ihop har ”besparingar” lagts in utan att några åtgärder
vidtagits eller planerats för att minska kostnaderna. Detta är i strid med kommunens
egna styrdokument. Vi rekommenderar att åtgärder vidtas som säkerställer att
medveten underbudgetering inte äger rum när kommande års budgeter upprättas.



Om inga åtgärder vidtas när underskott prognostiseras under löpande
verksamhetsår spelar det mindre roll att de rutiner som används vid ekonomiuppföljning ger bra underlag för analys. Vi rekommenderar därför att insatser
genomförs som säkerställer att åtgärder vidtas vid negativa ekonomiska prognoser.



För rekrytering av vikarier så finns IT-systemet Time Pool. Systemet används inte
fullt ut. Det är inte ändamålsenligt att betala för ett system som knappt används.
Om en ny gemensam bemanningsenhet skapas så ökar vinsterna med att använda
Time Pool. Vi rekommenderar därför att åtgärder vidtas för att systemet används av
alla enheter som kommer att använda bemanningsenheten.



Vår bedömning är att verksamheten inte har en ändamålsenlig organisation som
stödjer ett effektivt resursutnyttjande. Det rör sig bland annat om en otydlig
ansvarsfördelning och om beslut som med kort varsel fattas eller ändras. Det
försvårar den tydlighet, uthållighet och långsiktighet som krävs för att nå ett effektivt
resursutnyttjande. Vi föreslår därför att åtgärder vidtas för att avhjälpa dessa brister.



En av de frågor som ligger till grund för denna granskning är om avvägningen
mellan de olika intressen som påverkar schema- och bemanningsplaneringen är
ändamålsenlig och rimlig. Det är få kommuner som i likhet med Hällefors kräver
månatlig framförhållning vid semesteransökningar samt att deltidsanställda arbetar
lika många arbetspass som heltidsanställda. Vi rekommenderar att en utredning
genomförs i syfte att se hur andra kommuner arbetar för att vara en attraktiv
arbetsgivare när det gäller dessa frågor.
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2

Inledning/bakgrund
Äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning utmärks av att
verksamheten måste fungera året runt och dygnet runt för att svara mot brukarnas
behov. Det ställer krav på en ändamålsenlig bedömning av personalbehovet vid olika
tidpunkter och en fungerande schemaläggning av medarbetarnas arbetstid. Med
hänsyn till personalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader har
schema- och bemanningsplaneringen stor betydelse för kommunens
kostnadsutveckling.
Parallellt med arbetsgivarens intresse av en effektiv och ändamålsenlig bemanning
finns de anställdas kunskap om den egna verksamheten och intresset av att kunna
påverka sin arbetstid. De enhetschefer som leder verksamheten måste ges tillräckliga
förutsättningar att hantera de motsättningar som kan finnas mellan dessa intressen.
Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska om bemanningsplaneringen inom vård- och omsorgsverksamheten sker på ett tillfredsställande sätt.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen har en tillfredsställande styrning
och kontroll av schemaläggning och bemanning inom vård- och omsorgsverksamheten. Granskningen har också omfattat hur verksamheten arbetar med
budgetering, uppföljning och prognostisering av personalkostnader. Följande
revisionsfrågor har legat till grund för granskningen:


Vilka funktioner ansvarar för schema- och bemanningsplanering?



Är verksamheternas arbetsscheman anpassade till brukarnas behov på så sätt att
bemanningen är som högst när brukarnas behov av personalstöd är som störst?



Har vård- och omsorgsverksamheten en ändamålsenlig styrning av betydelsefulla
faktorer för schema- och bemanningsplanering som t.ex. nyckeltal för bemanning?



Hur styrs intag av timvikarier och användande av övertid? Finns skriftliga rutiner?



Finns IT-system och andra verktyg som stödjer verksamhetens planering,
uppföljning och utvärdering samt kontroll av personalplanering och förläggningen
av arbetstider? Används eventuella system på ett ändamålsenligt sätt?



Är avvägningen mellan de olika intressen (arbetsgivare, brukare och medarbetare)
som påverkar schema- och bemanningsplaneringen ändamålsenlig och rimlig?



Är enheternas budgetar realistiska i bemärkelsen att de omfattar all planerad
verksamhet och baseras på korrekta kalkyler? Ryms den planerade (och faktiska)
bemanningen inom enhetens personalbudget?



Hur ofta och av vem genomförs uppföljning av personalkostnader? Hur analyseras
och åtgärdas avvikelser?



Vilket stöd får budgetansvariga chefer från ekonomifunktioner vid budgetering och
uppföljning av personalkostnader?



Har äldreomsorgen och LSS-verksamheten en ändamålsenlig organisation som
stödjer ett effektivt resursutnyttjande?
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2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

2.3

•

Kommunallagen

•

Socialtjänstlagen

•

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

•

Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudier av arbetsscheman, verksamhets- och ekonomistyrningspolicy,
strategisk plan 2018 – 2022 och ett antal stödjande och styrande dokument.

•

Intervjuer med socialchef, enhetschefer, medarbetare, kommunens ekonomichef,
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), den controller som stöttar vård- och
omsorgsverksamheten, ordförande och vice ordförande i välfärdsutskottet. Med
medarbetare i hemtjänst, särskilt boende och verksamhet för personer med
funktionsnedsättning har gruppintervjuer hållits.

Rapporten är faktagranskad av socialchef, ekonomichef, controller och MAS.

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Hällefors kommun
Granskning av schemaläggning och bemanning inom vård och omsorg
2019-07-02

3

Schema- och bemanningsplanering

3.1

Time Care och TES
Det finns ett antal olika IT-system och andra digitala verktyg som stödjer planering,
uppföljning, schemaläggning och vikariehantering inom socialtjänst. I Hällefors
används ett IT-system för schemaläggning som heter Time Care. Det är ett system
som många kommuner använder. Kortfattat fungerar Time Care på följande sätt:
1) Ett bemanningskrav läggs in i systemet. Bemanningskravet är en graf som visar
antalet personal som behöver vara i tjänst vid olika tider och dagar.
2) Medarbetarna lägger in önskemål om när de vill arbeta.
3) Time Care matchar medarbetarnas önskemål mot bemanningskravet. Om en
differens uppstår mellan önskemål och behov så måste medarbetarna jämka
samman sina önskemål så att personalgruppens arbetspass svarar mot
bemanningskravet (grafen). Detta steg benämns i Hällefors för ”diffning”.
4) När ”diffningen” är klar blir resultatet ett färdigt schema där personalgruppens
bemanning svarar mot bemanningskravet (grafen).
Hällefors arbetar med fyraveckorsperioder i Time Care. Det innebär att ovanstående
fyra steg görs var fjärde vecka. Vissa enheter passar på att ta två fyraveckorsperioder
vid ett tillfälle. Det innebär i praktiken att schema läggs för åtta veckor åt gången.
Ett annat system som används är TES. Det är ett digitalt verktyg för planering av
dagliga insatser i hemtjänst. Kortfattat kan man säga att TES planerar ut alla
hemtjänstinsatser som ska utföras under en dag på den personal som är i tjänst. Om
alla insatser inte går att planera ut så är det en indikation på att bemanningen är för
låg. Om det finns tid över för några medarbetare då de inte har några arbetsuppgifter
så visar det att bemanningen är för hög. I Hällefors är det bara hemtjänsten som
använder TES. De övriga verksamheterna har inga system med samma syfte.

3.2

Bemanningens anpassning till brukarnas behov
I Hällefors är det enhetscheferna som formellt sett ansvarar för att fastställa och lägga
in bemanningskravet i Time Care. Medarbetarna har sedan cirka en vecka på sig att
lägga in sina önskemål och ytterligare drygt vecka för diffning, dvs. för att jämka
samman önskemålen. I alla arbetsgrupper finns en planerare, assistent eller person
från arbetsgruppen som har ett extra ansvar för att diffningen äger rum.
Fram till 2018 ansvarade de planerare som finns i alla hemtjänstgrupper för schemaläggning. Nu har dock en samordning genomförts som innebär att två planerare sköter
all schemaläggning efter det att medarbetarna har lagt in sina önskemål. Förändringen
genomfördes i syfte att samordna bemanningen mellan olika hemtjänstgrupper. Om
t.ex. en grupp har flera brukare som tillfälligt vistas på sjukhus så kan medarbetare från
den gruppen hjälpa till i en annan grupp istället för att vikarie anlitas. Medarbetarna
ansvarar dock fortfarande för diffning.
Det är hemtjänstgruppernas planerare som lägger in alla insatser som ska utföras i
TES. Planerarna utgår från de insatser och den beviljade tid som finns i biståndsbesluten, men om hemtjänstens medarbetare anser att mer tid behövs så kan tiden
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ökas. Den totalt planerade tiden i TES ligger till grund för det bemanningskrav som
läggs in i Time Care. Det är vanligt att den totalt planerade tiden ändras varför
hemtjänsten kontinuerligt anpassar bemanningskravet till brukarnas behov.
På äldreboendena sker ingen kontinuerlig anpassning av bemanningen till brukarnas
behov. Det är ovanligt att bemanningskravet (grafen) i Time Care ändras. Istället är
bemanningen två personer i tjänst under morgnar och kvällar på i princip alla
avdelningar. Det finns dock exempel på att äldreboendena har ändrat bemanningen så
att den bättre ska svara mot brukarnas behov. Ett exempel är Fyrklövern. När
bemanningen inte räckte till under kvällar så flyttades resurser från dag- till
morgon/kvällstid.
Inom funktionshinder finns viss anpassning till behoven. På ett par LSS-boenden
minskas bemanningen när det är färre boende hemma (mitt på dagen), men det finns
också exempel på att boenden bemannas trots att ingen är hemma. I likhet med
äldreboendena är det ovanligt att graferna i Time Care ändras.

3.3

Vikarieanskaffning och övertid
I vissa kommuner är rutinerna vid frånvaroanmälan otydliga. I sådana fall kan
medarbetare och chefer ge olika svar på hur en frånvaroanmälan görs. Så är inte fallet
i Hällefors, tvärtom har alla svarat lika även om skriftliga rutiner saknas. Inom både
äldreomsorg och LSS-verksamhet ska frånvaroanmälan under vardagar göras till en
assistent eller administratör som börjar tidigt på morgonen. Under helger görs det
istället till nattpersonalen.
Vid korttidsfrånvaro måste först bedömas om en vikarie behövs. Om så är fallet måste
en vikarie anställas. Inom detta område har flertalet verksamheter ändamålsenliga
arbetssätt i bemärkelsen att det är tydligt vem som fattar beslut om att vikarie behövs
samt vem som ansvarar för inbokning av vikarie. På LSS-boendena är det exempelvis
assistenterna som bokar in vikarie under vardagar medan boendena själva gör det
under helger. På äldreboendena finns liknande rutiner, men eftersom antalet medarbetare är större så finns ett par personer på varje boende som börjar en halvtimme
tidigare under lördag och söndag för att under denna tid kunna boka in vikarier.
Time Pool är en speciell del i Time Care som används för rekrytering av vikarier vid
korttidsfrånvaro. Timvikarier kan själva anmäla i systemet när de vill arbeta. När
vikariebehov uppstår så går det därmed snabbt att få en överblick över tillgängliga
vikarier. Ytterligare en fördel med att sköta vikariehanteringen digitalt är att de regler
som finns i LAS och arbetstidslagen efterlevs. Även om alla enheter var och en följer
lagstiftningen så finns en risk för att kommunen som arbetsgivare totalt sett bokar in
vikarien för många timmar eller dagar i rad.
Time Pool används i Hällefors, men hur systemet används skiljer sig åt mellan olika
verksamheter. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen ska den som bokar in vikarie i
första hand använda systemet. Många vikarier anmäler sig dock inte i systemet varför
det ändå ofta slutar med att den som bokar in vikarie får ringa runt till timvikarier och
fråga om de vill arbeta.
Just nu pågår ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheten med att införa en
bemanningsenhet. Om en sådan enhet införs finns tid att vinna om Time Pool används
fullt ut. När en enhet tar emot en frånvaroanmälan så anmäler enheten bara i systemet
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att en vikarie behövs. Om alla enheter arbetar på det sättet så blir det enkelt för
bemanningsenheten att kontinuerligt överblicka det samlade behovet av vikarier. Om
alla vikarier som vill arbeta dessutom har anmält det i systemet så kan bemanningsenheten också matcha de vikarier som vill arbeta mot de enheter som behöver en
vikarie.

3.4

Avvägning mellan olika intressen
Flera medarbetare har framfört kritik mot vad som upplevs vara brister med Time Care.
Kritiken sammanfattas i nedanstående punkter:


Alla medarbetare måste arbeta 19 arbetspass på fyra veckor oavsett om de arbetar
hel- eller deltid. Medarbetarna anser att de som arbetar deltid borde ha färre
arbetspass och därmed ha fler lediga dagar.



Ansökan om ledighet måste göras redan i samband med att medarbetarna anger
önskemål i Time Care inför en ny schemaperiod. Det är ofta mer än en månad
innan schemat börjar gälla. Många medarbetare anser att de inte borde behöva ha
så lång framförhållning för kortare ledigheter.



Inför sommaren skulle medarbetarna lägga in önskemål om arbetstid och semester
i Time Care senast den 27 februari. Sedan lades ett speciellt arbetsschema för
sommarmånaderna som gällde fram till den 12 september. Många medarbetare har
framfört att de inte borde vara tvungna att ange exakta datum för sommarsemestern redan den 27 februari.



Arbetet med att ange önskemål och arbeta med ”diffar” tar för mycket tid och
dessutom saknar vissa medarbetare datorvana.

Beslutet om att alla ska arbeta 19 arbetspass förklaras av att det enklare att bemanna
effektivt om det finns ett antal korta arbetspass. Om alla medarbetare ska arbeta åtta
timmar per dag så kommer både de som börjar på morgonen och som arbetar kväll att
arbeta tillsammans under eftermiddagen. Beslutet har dock inget med Time Care att
göra. Det är istället lagkrav som säger att en person som arbetar oregelbunden
arbetstid har rätt till minst nio lediga dagar på fyra veckor. Det innebär att det enligt
lagen går bra att arbeta 19 arbetspass på fyra veckor. Time Care ställer inga krav på
att alla medarbetare ska ha samma antal arbetspass eller att deltidsanställda ska
arbeta 19 arbetspass.
Inte heller besluten om att ledigheter och sommarsemester ska ansökas om långt i
förväg beror på Time Care. Systemet har funktioner som gör det möjligt att söka
semester också i färdiga arbetsscheman.
När Time Care infördes hölls informationsmöten för medarbetarna. Enligt uppgift
tolkade vissa medarbetare ordet ”önskeschema” bokstavligt, dvs. att de helt fritt skulle
kunna önska sina arbetstider. Eftersom det finns bemanningskrav (grafer) så måste
korrigering ske om för få eller många personer vill arbeta samma arbetspass.
Flertalet chefer anser att själva systemet är bra om det använts på rätt sätt. Samtidigt
anser de att de själva och/eller deras chefskollegor saknar tillräcklig kunskap om hur
systemet fungerar. Vård- och omsorgsverksamheten får därför inte full effekt av
systemet. Det finns ett stort antal funktioner som inte används.
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3.5

Slutsatser och rekommendationer
Time Care, Time Pool och TES är ändamålsenliga system om de används på rätt sätt.
För att de scheman som tas fram ska vara realistiska så måste bemanningskravet, dvs.
den graf som uttrycker personalbehovet vid olika tider och dagar, svara mot den tid
som faktiskt behövs för att utföra arbetet. För höga bemanningskrav medför en onödigt
hög bemanning och för låga bemanningskrav medför att medarbetarna får svårt att
hinna tillgodose brukarnas behov. En nödvändig förutsättning för att Time Care ska
skapa realistiska scheman är alltså att brukarnas behov av stöd har kartlagts och
summerats för varje arbetsgrupp. Vår bedömning är att detta görs på ett bra sätt inom
hemtjänsten, medan äldre- och LSS-boendena inte arbetar lika aktivt med detta. Det
kan till viss del förklaras av att behoven inte fluktuerar lika mycket inom boenden.
Vi bedömer att de arbetssätt som tillämpas vid frånvaroanmälan och hantering av
övertidsarbete är ändamålsenliga.
Den kritik vissa medarbetare riktar mot Time Care bygger till stor del på missförstånd,
bristande information när systemet infördes och för låg kompetens om hur systemet
fungerar. Systemet får klä skott för beslut av vård- och omsorgsverksamhetens ledning
som egentligen inte har med systemet att göra. Exempel på sådana beslut är att
semester och ledigheter ska sökas långt i förväg samt att alla medarbetare ska arbeta
19 arbetspass på fyra veckor oavsett om de arbetar hel- eller deltid.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi:


En av de frågor som ligger till grund för denna granskning är om avvägningen
mellan de olika intressen som påverkar schema- och bemanningsplaneringen är
ändamålsenlig och rimlig. Det är få kommuner som i likhet med Hällefors kräver
månatlig framförhållning vid semesteransökningar samt att deltidsanställda arbetar
lika många arbetspass som heltidsanställda. Vi rekommenderar att en utredning
genomförs i syfte att se hur andra kommuner arbetar för att vara en attraktiv
arbetsgivare när det gäller dessa frågor.



För rekrytering av vikarier så finns IT-systemet Time Pool. Systemet används inte
fullt ut. Det är inte ändamålsenligt att betala för ett system som knappt används.
Om en ny gemensam bemanningsenhet skapas så ökar vinsterna med att använda
Time Pool. Vi rekommenderar därför att åtgärder vidtas för att systemet används av
alla enheter som kommer att använda bemanningsenheten.
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4

Budgetering och resursfördelning

4.1

Fastställande av personalbudget
Inför ett nytt budgetår sker en dialog mellan politiker och tjänstemän. I ett senare
skede, när ramarna är fastställda, sker också en budgetdialog mellan ekonomer och
chefer. Det finns ett dokument framtaget med ett årshjul som tydligt beskriver
ekonomiprocessens olika delar, t.ex. budgetering, uppföljning osv.
Det finns inga nyckeltal eller liknande som används vid fastställande av
personalbudgeten. Självklart diskuteras hur stora nästa års kostnader förväntas bli,
men det är ändå en svag koppling mellan förväntade behov och budget. Det är snarare
en koppling mellan föregående års kostnader och nästa års budget där
personalbudgeten årligen räknas upp med en procentsats som i bästa fall svarar mot
den planerade löneökningen. Det är alltså inte så att kommande års budget baseras på
en beräkning av vad enhetens bemanning faktiskt kommer att kosta nästa år.
När budget för 2019 lades så framkom att den planerade verksamheten inte rymdes
inom vård- och omsorgsverksamhetens tilldelade ram. Totalt saknades ca 6,6 mnkr.
Vård- och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp fattade då beslut om åtgärder vilka
uppgick till 4,2 mnkr. Resterande 2,4 mnkr lades i budgeten som en ej definierad
besparing som inte var knuten till några planerade åtgärder. I praktiken innebär det att
verksamheten är underbudgeterad vilket innebär en stor risk för ett negativt resultat. Så
förefaller också bli fallet år 2019. I den driftsprognos som redovisades för KS i juni är
prognosen att vård- och omsorgsverksamheten går back med ca 20 mnkr. En stor del
av underskottet beror på nya dyra placeringar i andra kommuner, men flera miljoner
beror på att personalkostnaderna blir högre än budget.
Ytterligare en iakttagelse som understryker att verksamheten är underbudgeterad är att
flera enhetschefer under intervjuerna berättade att bemanningen vid deras enheter inte
rymdes inom personalbudgeten.

4.2

Stöd till enhetschefer vid budgetering och uppföljning
Personalkostnaderna står för över 80 procent av personalkostnaderna inom vård- och
omsorgsverksamheten. När det gäller uppföljning av personalkostnader och andra
kostnader, samt upprättande av prognos, så har nya arbetssätt införts år 2019.
Tidigare fick enhetscheferna ett ganska omfattande stöd från ekonomen. Nu ska
enhetscheferna själva upprätta prognos i en särskild mall som har tagits fram för
ändamålet.
Större uppföljning görs tre gånger per år. Det är dels två delårsuppföljningar som görs
per 31 mars och 31 augusti, och dels årsbokslutet. Cheferna har möjlighet att hämta
olika rapporter ur ekonomisystemet som stöd vid uppföljning, men så sker inte alltid.
Det kan till viss del förklaras av att flera chefer är nya och ännu inte hunnit lära sig
ekonomisystemet. Det beror förmodligen också på att cheferna tidigare fick ett mer
omfattande stöd från ekonomen, och att de ännu inte har funnit sig tillrätta i det nya
arbetssätt som innebär att de ska ta ett mer självständigt ansvar.
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4.3

Uppföljning av personalkostnader
Vård- och omsorgsverksamheten redovisade 2018 ett negativt resultat på -10,4 mnkr.
Hemtjänsten gick back 7,4 mnkr och särskilt boende hade ett minusresultat på 3,4
mnkr. LSS redovisade ett mindre plusresultat medan IFO gick en knapp miljon back. I
stort sett hela underskottet låg alltså på äldreomsorgen.
I den delårsuppföljning som gjordes per sista mars 2018 prognostiserade vård- och
omsorgsverksamheten ett underskott på 2,7 mnkr. Vid delårsuppföljningen efter
augusti månad hade den negativa prognosen ökat till nästan 8 mnkr och alla enheter
inom äldreboende och hemtjänst hade negativa prognoser. Kommunens verksamhetsoch ekonomistyrningspolicy stadgar att ansvarig nämnd är skyldig att vidta åtgärder vid
befarat underskott. Ingen av de enheter som år 2018 prognostiserade underskott
föreslog eller vidtog dock några åtgärder för att reducera underskotten.
I februari 2019 antog kommunledningsgruppen en lathund för ekonomistyrning.
Dokumentet syftar bl.a. till att ytterligare stärka ekonomistyrningen. Det stadgar att
budgetansvarig chef ansvarar för att verksamheten bedrivs inom budgetram och för att
genomföra eller föreslå åtgärder om verksamheten prognostiserar underskott. I
lathunden skrivs vidare att alla beslut om åtgärder som överstiger budget innebär att
tjänstemannen går över sin delegation.
När intervjuerna genomfördes (mars och april) var en av våra frågor vad som gäller vid
prognostiserat underskott, samt vem som i så fall ansvarar för att föreslå åtgärder. Få
personer nämnde då den lathund som kommunledningsgruppen fattat beslut om någon
månad tidigare i syfte att stärka ekonomistyrningen och ingen kände till lathundens
bestämmelse om att beslut som innebär att budgeten överskrids inte får fattas.
Tvärtom är det vanligt att extrapersonal tas in utöver budget. Exempel på tillfällen när
det sker är när någon flyttar in på ett särskilt boende, vid extra vak nattetid samt när
personer med demenssjukdom är inne i oroliga perioder.

4.4

Ändamålsenlig organisation
Många intervjuade har framfört att ansvarsfördelningen inom vård och omsorg samt
mellan olika chefsled är otydlig. Exempel på otydligheter är att det ofta är oklart vilken
chefsnivå som ska fatta beslut i olika frågor, att beslut om förändringar meddelas nära
inpå det att förändringen ska genomföras, samt att det ibland förekommer att fattade
beslut inom kort ändras av en högre nivå i organisationen.
Ett exempel rör de prognoser som enhetscheferna ska upprätta. Enligt fastslagna
rutiner ska budgetansvariga chefer skicka sina prognoser direkt till controllern, men
inom vård- och omsorgsverksamheten ska de först kontrolleras av överordnad chef.
Om exempelvis enhetschefer ska ta ett ekonomiskt ansvar så bör de också kunna
redovisa sitt arbete direkt till den ekonom som stöttar dem i ekonomiarbetet.

4.5

Slutsatser och rekommendationer
Granskningen har visat att budgetarna med något undantag saknar koppling till
brukarnas behov och volymutveckling, samt att flertalet enheter inte klarar att hålla
budget. För att få budgeten att gå ihop har en ”besparing” lagts in utan att några
åtgärder vidtagits eller planeras för att minska kostnaderna. Det innebär att den
verksamhet som planerades och bedrivs kostar mer än budget. Vår bedömning är
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därför att enheternas budgetar inte är realistiska i bemärkelsen att de omfattar all
planerad verksamhet och baseras på korrekta kalkyler.
Uppföljning av personalkostnader görs i samband med delårsuppföljningen i mars och
augusti. Dessutom har budgetansvariga chefer tillgång till rapporter från ekonomisystemet som gör det möjlighet att månatligen följa upp det ekonomiska utfallet. Vi
bedömer att de rutiner som tillämpas är ändamålsenliga såtillvida att de ger en korrekt
bild av det ekonomiska utfallet och tillräckliga underlag för analys. Då både rutinerna
och många chefer är nya finns dock en viss osäkerhet hos budgetansvariga chefer.
Det finns brister förknippade med vård- och omsorgsverksamhetens organisation. Det
rör sig bland annat om en otydlig ansvarsfördelning och om beslut som med kort varsel
fattas eller ändras. Det försvårar den tydlighet, uthållighet och långsiktighet som krävs
för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Vår bedömning är därför att verksamheten inte
har en ändamålsenlig organisation som stödjer ett effektivt resursutnyttjande.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi följande:


För att få årets budget att gå ihop har ”besparingar” lagts in utan att några åtgärder
vidtagits eller planerats för att minska kostnaderna. Detta är i strid med kommunens
egna styrdokument. Vi rekommenderar att åtgärder vidtas som säkerställer att
medveten underbudgetering inte äger rum när kommande års budgeter upprättas.



Om inga åtgärder vidtas när underskott prognostiseras under löpande
verksamhetsår spelar det mindre roll att de rutiner som används vid ekonomiuppföljning ger bra underlag för analys. Vi rekommenderar därför att insatser
genomförs som säkerställer att åtgärder vidtas vid negativa ekonomiska prognoser.



Vår bedömning är att verksamheten inte har en ändamålsenlig organisation som
stödjer ett effektivt resursutnyttjande. Det rör sig bland annat om en otydlig
ansvarsfördelning och om beslut som kort varsel fattas eller ändras. Det försvårar
den tydlighet, uthållighet och långsiktighet som krävs för att nå ett effektivt
resursutnyttjande. Vi föreslår därför att åtgärder vidtas för att avhjälpa dessa brister.
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1(3)
Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Gallring av utrangerad konst, dnr KS 19/00227
Beslutsunderlag
Bildbilaga
Ärendet
I samband med att kommunförvaltningen inventerat konst i kommunens ägo,
har förvaltningen identifierat ett antal objekt som nu föreslås för gallring.
För övriga objekt i kommunala arkiv finns dokumenthanteringsplaner som
reglerar frågor om gallring. Något motsvarande finns inte för kommunens
konst och därför behöver kommunstyrelsen fatta beslut om gallring.
Hällefors kommun äger ca 600 olika konstverk av olika typ och karaktär. En
större sammanställning kommer att presenteras separat. I samband med den
inventering som ligger till grund för sammanställningen har ett 25-tal objekt i
dåligt skick hittats. Dessa har utrangerats ur kommunens cirkulation av
utsmyckningar.
Det handlar om affischer med tryck av kända konstverk som är skadade
och/eller saknar ram. Inga originalkonstverk föreslås för gallring. I varje
enskilt fall har kommunförvaltningen gjort bedömningen att en ny inramning,
restaurering eller annan åtgärd som bedöms nödvändig, inte står i rimlig
proportion till objektens konstnärliga värde. I sammanhanget bör nämnas att
det finns ett antal objekt där kommunförvaltningen kommer att genomföra
åtgärder för att sätta objekt i gott skick.
Kommunen har ett begränsat utrymme i konstförrådet där den konst som är i
cirkulation men för tillfället inte är placerad på någon enhet förvaras.
Utrymmet i förrådet är begränsat och bör i första hand utnyttjas för objekt
som har ett konstnärligt och/eller ekonomiskt värde. Samtliga objekt finns
samlade i en lokal i kommunkontorets källare i väntan på gallringsbeslut. De
objekt som finns kvar i cirkulation men som för närvarande inte är
utplacerade på någon enhet, förvaras annars i ett konstförråd i
kommunkontoret

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

2(3)

Ekonomi

Kommunförvaltningens bedömning är att det ekonomiska värdet av den
konst som föreslås för gallring är mycket ringa. Det handlar till stor del av
enklare tryckta affischer som i värde understiger priset av en ny ram.
Folkhälsa

Enligt bland andra statens konstråd, anses konst i offentliga miljöer kunna
bidra till förbättrad folkhälsa.
Miljö

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

Kommunens konst är avsedd att komma kommunens medborgare, brukare
och anställda till del och att vara en del i att skapa en attraktiv kommun. Då
konsten är en gemensam tillgång, bör gallring ske med försiktighet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att gallra den konst som utrangerats ur
cirkulation.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Tommy
Henningsson tillför.
Margeurite Wase (C) och Daniel Hagsten (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att gallra den konst som utrangerats ur
cirkulation.

3(3)

Sida

BILAGA

1(2)

Datum

2019-08-19
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se

Exempel på objekt att gallra
Bilderna nedan visar exempel på objekt som föreslås för gallring. Objekten
har skador och defekter som innebär att de i nuvarande skick inte kan
cirkuleras i kommunens verksamheter.
Den restaurering som skulle krävas bedöms inte stå i proportion till objektens
konstnärliga eller ekonomiska värde. I de fall som ramar kan återanvändas,
kommer detta att ske. Bland objekten finns ingen originalkonst, bara
reproduktioner.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kanslienheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida

1(1)

Datum

2019-09-27
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019
Beslutsunderlag
Ärendet
Inför verksamhetsåret 2020 gäller i allt väsentligt samma yttre förutsättningar
som 2019.
Lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer, vilka förändrades
under 2019, har tillsammans med kommunallagens krav utgjort
grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen.
Avstämning har skett med ordförandena för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum,
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå
utskotten att anta föreslagna datum.
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse –
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott sammanträder
med början klockan 9.00, att kommunstyrelsen sammanträder med början
klockan 13.15, samt att kommunfullmäktige sammanträder med början
klockan 13.00.
Ekonomi

Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i
förhållande till föregående år.
Folkhälsa
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Sammanträdesdatumen som sådana bedöms inte påverka några
miljöaspekter.
Medborgarperspektiv

Både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna
för allmänheten. Kommunförvaltningen bedömer att datumen spelar
mindre roll för medborgarnas möjligheter att närvara och ta del av de
politiska överläggningarna.
Förvaltningens förslag till beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, början kl
9.00
7 januari, 11 februari, 10 mars, 29 april, 26 maj, 18 augusti, 15 september, 20
oktober, 24 november
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, början kl
9.00
8 januari, 12 februari, 11 mars, 30 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21
oktober, 25 november
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, början kl 13.15
28 januari, 3 mars, 31 mars, 19 maj, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 10
november, 15 december
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, början kl 13.00
25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 8 december

Tommy Henningsson
Kommunchef

Mathias Brandt
Kanslichef

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2019-09-16
Ekonomienheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Tidplan för ekonomiprocessen 2020
Beslutsunderlag
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Tidplan 2020 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2019-09-16
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2020. Tidplanen
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för
verksamhetsåret 2020 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.
Ekonomiberedningens budgetdialog föreslås förläggas under tre heldagar där
syftet är att ha fokus på framtiden d v s verksamhetsåret 2021 och framåt, där
faktaunderlaget ska bygga på analyserade nyckeltal från kommunens
nyckeltalssammanställning med basåret 2019.
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.
Ekonomi

Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom
kommunstyrelsens budgetram.
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.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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1

Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra
rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår
sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har
uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen.

17 januari

2

Sista dag för bokning av transaktioner i
Ekonomisystemet

Årsbokslut 2019

17 mars

kl 08.00 - 10.00

Ekonomiberedningen sammanfattar och
beslutar om förslag till årsredovisning
till kommunstyrelsen mars 2020

31 mars

Kommunstyrelse

21 april

Kommunfullmäktige

4(7)

3

Årsbudget 2021 och plan för 2022-2025

19 mars

kl 08.00 – 12.00

Budgetkonferens för kommunfullmäktige
ledamöter
Här bjuds samtliga ledamöter i KF in,
kommunens övergripande ledningsgrupp,
kommunens samtliga chefer och fackliga
företrädare

Ekonomiberedningens budgetdialog
24 mars

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.30
kl 09.30-09.45
kl 09.45-10.00
kl 10.15-10.45
kl 10.45-11.30
kl 11.30-12.00

25 mars

Kommunfullmäktiges presidium
Gemensam administration (kansli, HR,
ekonomi, IT)
Kommunens pensioner
Kommunens kompetensförsörjning
Näringslivsfrämjande åtgärder, turism,
infrastruktur
Kommunens integrationsarbete
Gemensam måltidsverksamhet

kl 13.00-13.45

Plan och bygglovsverksamhet,
myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)

kl 14.00-15.30

VA, avfallshantering, gata och park, skog,
naturvård (Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen)

kl 15.30-16.00

Räddningstjänst, krisberedskap, säkerhet

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.30
kl 09.30-10.00

Kultur och fritid, anläggningar
Kulturskola
Förskola

kl 10.15-11.30

Fritidshem/förskoleklass/grundskola/
särskola
Elevhälsa

kl 11.30-12.00
kl 13.00-14.15

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning

kl 14.30-15.00

Missbruksvård för vuxna, ekonomiskt
bistånd, barn och ungdomsvård
Arbetsmarknadsåtgärder
Överförmyndarverksamhet (Bergslagens
Överförmyndarnämnd)

kl 15.00-15.30
kl 15.30-16.00
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2 april

12 maj

19 maj
9 juni

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.45

Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
Vård och omsorgsboende (särskilt boende)

kl 10.00-11.00
kl 11.00-12.00

Hemtjänst (ordinärt boende)
Insatser enligt LSS och LASS, personlig
assistans, gruppboende

kl 13.00-13.30
kl 13.30-14.15

Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
Gemensam fastighetsförvaltning,
lokalförsörjning

kl 14.30-15.00
kl 15.00-16.00

Lokalvård
Ekonomiberedningens summering av
genomförda budgetdialoger

kl 08.00-10.00

Ekonomiberedningen går igenom
förutsättningar för årsbudget
2021 och plan 2022-2025 till
kommunstyrelsen maj 2020
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
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Delårsrapport med prognos 2020

4

29 september kl 08.00-10.00

Ekonomiberedningen bereder
förvaltningens förslag till delårsrapport med
prognos till kommunstyrelsen oktober
2020

6 oktober

Kommunstyrelse

27 oktober

Kommunfullmäktige

4

Nyckeltalsammanställning 2020 med basåret 2019

3 november kl 08.00-10.00

10 november
8 december

Ekonomiberedning går igenom framtagna
nyckeltal och beslutar om förslag till
nyckeltalsammanställning till
kommunstyrelsen november 2020

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
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Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag med 2700 kronor, Örebro läns
nämndemannaförening, dnr KS 19/00133
Beslutsunderlag
Ansökan daterad 2019-04-15.
Ärendet
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommitmed
en ansökan om bidrag om 2700 kronor.
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra
valkorporation för nämndemännen.
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i
bilagorna.
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i
sina uppdrag bör åligga domstolen.
Ekonomi

Sökt bidrag är 2700 kronor
Folkhälsa

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

Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla
demokratiska samhällen. Att de förtroendevalda nämndemännen som
tillsammans med yrkesdomare utövar den dömande makten har
medborgarnas förtroende är nödvändigt för det svenska rättssystemet.
Förvaltningens förslag till beslut
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor
avslås.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och ordförande Annalena
Järnberg (S) tillför.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor
avslås.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Utskottsinitiativ om revidering av jämställdhetsplan, dnr
KS 19/00277
Cecilia Albertsson (M) yrkar att välfärdsutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen att skyndsamt uppdatera jämställdhetsplanen.
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för pågående arbete med
jämställdhetsplan.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Cecilia Albertssons
(M) yrkande vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
En revidering av Hällefors kommuns jämställdhetsplan genomförs skyndsamt.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Utskottsinitiativ om biblioteksutveckling, dnr KS
19/00264
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag på utskottsinitiativ om
biblioteksutveckling från majoriteten.
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy
Henningsson tillför sakuppgift.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för förslaget, vilket delvis
besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy
Henningsson.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga kring deltagande av alla partier i
medborgardialogerna, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S).
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om biblioteksplanen antas separat, vilket
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om budget för biblioteket som helhet,
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och lämnar följande
yrkanden:
Att genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och
innehåll.
Att genomföra en riktad dialog om skolbiblioteket med lämpliga målgrupper
inom skolans verksamhet.
Att dokumentationen av medborgardialogerna utgör underlag för en
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en
uppdatering/revidering av biblioteksplanen.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna
yrkanden, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och
innehåll.
Att genomföra en riktad dialog om skolbiblioteket med lämpliga målgrupper
inom skolans verksamhet.
Att dokumentationen av medborgardialogerna utgör underlag för en
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en
uppdatering/revidering av biblioteksplanen.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Utskottsinitiativ företagsbesök på kommunstyrelsens
beredningstid, dnr KS 19/00265
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag om att
kommunstyrelsen som del av beredningstid gemensamt ska genomföra
företagsbesök.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen genomför
företagsbesök två gånger per år som en del av sin beredningstid med start
2020 samt att förvaltningen får i uppdrag att samordna logisktiken kring det.
Bella-Maria Kronman (V) och Alf Wikström (V) yrkar bifall till ordförande
Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Alf Wikström (V) ställer fråga om likanden dialog med civilsamhället, vilket
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande
Annalena Järnberg (S).
Under ärendets behandling yttrar sig Bella-Maria Kronman (V), Vivianne
Pettersson (M) och Alf Wikström (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina yrkanden,
vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen genomför företagsbesök två gånger per år som en del av
sin beredningstid med start 2020.
Förvaltningen får i uppdrag att samordna logistiken kring det.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Remissvar Handlingsplan sammanhållen vård och
omsorg, dnr KS 19/00197
Beslutsunderlag
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2019-2020, Remiss
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg, Remissvar Handlingsplan
sammanhållen vård och omsorg, dnr: 18RS7506
Ärendet
Remissvar på synpunkter till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
2019-2020.
Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan.
Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper och gäller både för somatisk och
psykiatrisk vård och omsorg. Med utgångspunkt i övergripande mål och
effektmål i RUS fokuserar handlingsplanen på ett insatsområde; Samverkan
för en trygg och säker vård- och omsorgsprocess på rätt nivå. Med fem olika
delmål
Delmål 1: ”Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet”
Delmål 2: ”Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och
omsorgsbehov”
Delmål 3: ”Stärka vård och omsorg nära den enskilde”
Delmål 4: ” Stärka det rehabiliterande arbetet”
Delmål 5: ”Stärka processer för att undvika vårdskador”
Ekonomi

Genom arbetet med Nära vård, som syftar till att vården ska förflyttas från
sjukhusmiljö till hemmet, kommer ansvaret att ligga på primärvård och
kommun. Detta kan leda till ökade personalkostnader. I dagsläget är det
svårt att överskåda hur stora dessa blir.
Folkhälsa

Det hälsofrämjande arbetet som beskrivs i handlingsplanen är gynnsamt
utifrån ett folkhälsoperspektiv.
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Miljö

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

God samverkan gällande vård på lika villkor mellan den kommunala hälsooch sjukvården och regionen är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut i KS
Förvaltningens förslag till beslut
Att godkänna förvaltningens remissvar till Region Örebro län, område välfärd
och folkhälsa.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren för ärendet.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande hur dialog med regionen förs
vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Att godkänna förvaltningens remissvar till Region Örebro län, område välfärd
och folkhälsa.
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Region Örebro län

Sammanfattning
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande
arbete och hälso- och sjukvård i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan. Handlingsplanen
omfattar alla åldersgrupper och gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och
omsorg.
I handlingsplanen beskrivs de utmaningar i länet som pekas ut i RUS inom detta
område. Handlingsplanen berör främst två effektmål i RUS:
- God och jämlik hälso- och sjukvård samt
- Ökad grad av delaktighet och inflytande.
I dialog med nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för
samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård har ett
insatsområde prioriterats: Samverkan för en trygg och säker vård- och
omsorgsprocess på rätt nivå.
Inom detta insatsområde har fem delmål formulerats:
• Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
• Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov
• Stärka vård och omsorg nära den enskilde
• Stärka det rehabiliterande arbetet
• Stärka processer för att undvika vårdskador
Handlingsplanen har godkänts av Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård
och omsorg och Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg.
Den har presenterats för KCRD – kommunchefs-/regiondirektörsnätverket samt för
Regionala samverkansrådet.
Handlingsplanen har fastställts av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.
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1.

Inledning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antogs av regionfullmäktige i mars
2018, sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar utmaningar och strategiska
inriktningar inom tio prioriterade områden som syftar till att nå de tre övergripande
målen och dess effektmål. De tre övergripande målen är stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande
arbete och hälso- och sjukvård. Den strategiska inriktningen är att utveckla en
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan
med andra regioner och landsting samt genom samverkan mellan länets kommuner
och Region Örebro län. Genom kunskap och erfarenhet vet vi att det finns stora
brister i samordningen av vården och omsorgen i Sverige samt att det är en stor
utmaning att samordna insatserna för personer med komplexa vård- och
omsorgsbehov.
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram att det kommer ställas nya krav på
sjukvården och på kommunernas vård och omsorg, där några viktiga
framgångsfaktorer kommer vara effektivisering, kompetensförsörjning,
medicinskteknisk utveckling, ekonomiska resurser och inte minst samverkan över
organisationsgränser.
Handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg har tagits fram i dialog med
nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan
mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.

2.

Utmaningar i länet

Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tre utmaningar i länet inom området
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård.
Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper
Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda levnadsvanor och för en god
och jämlik hälsa. Hälsan har förbättrats i länet som helhet, men är ojämnt fördelad
såväl geografiskt som socioekonomiskt. Flickor uppger i lägre grad än pojkar att de
mår bra och gapet ökar. Kvinnor uppger god hälsa i lägre grad än män. Äldre
personer mår sämre än yngre.
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Den psykiska ohälsan ökar
Majoriteten av befolkningen i länet uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande,
men allt fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Männen mår bättre än
kvinnorna och de äldre mår bättre än de yngre. Lägst andel med gott psykiskt
välbefinnande finns bland kvinnor i åldern 16–29 år.
Vi lever längre
Andelen äldre ökar i vårt län. Vi kan stärka det friska och skjuta upp
funktionsnedsättningar genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Det förbättrar livskvaliteten för den enskilde och minskar samhällskostnaderna för
vård och omsorg.

3.

Effektmål och önskvärt läge 2030

Det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård i RUS ska
bidra till att uppnå flera av effektmålen och önskvärt läge till 2030. Denna
handlingsplan berör främst effektmålen:
- God och jämlik hälso- och sjukvård
- Ökad grad av delaktighet och inflytande.
Handlingsplanens övergripande insatsområde Samverkan för en trygg och säker vård
och omsorgsprocess på rätt nivå syftar till att uppnå önskvärt läge i RUS med fokus
på:
- Särskilda insatser för sårbara grupper
- En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård
- Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet
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Förutom denna handlingsplan finns det ytterligare två handlingsplaner inom området
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. En handlingsplan för god, jämlik och
jämställd hälsa med fokus på folkhälsoarbetet ur ett medborgarperspektiv och en
handlingsplan för social välfärd med fokus på det breda välfärdsarbetet i
kommunerna. De tre handlingsplanerna ska ses om en helhet och ska stärka och
komplettera varandra.

3.1

Genomsyrande perspektiv

I de länsdelsdialoger som har genomförts med intressenter i framtagandet av denna
handlingsplan har några övergripande perspektiv återkommit i diskussionerna. Dessa
perspektiv har framstått tydligt och bedömts vara betydelsefulla och relaterade till
samtliga delmål. I handlingsplanen lyfts de fram som genomsyrande perspektiv. Det
handlar om verktyg och förutsättningar som krävs för att uppnå delmålen i
handlingsplanen. Dessa genomsyrande perspektiv ska beaktas i varje delmål.
3.1.1 Delaktighet
Det är viktigt att människor känner att de har möjlighet att påverka sina egna
livsvillkor annars är risken stor att det uppstår känslor av maktlöshet och
utanförskap. Inflytande och delaktighet är grundläggande faktorer för att personer i
behov av vård och omsorg ska känna att de kan påverka sin livssituation och behålla
en hög grad av självbestämmande. Att individen ses som medskapare innebär att de
professionella inte arbetar för utan med sina brukare och patienter – mot ett
gemensamt mål. Detta för att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och
synpunkter både från den enskilde och från patient- och brukarorganisationer. Det ger
en bättre kvalitet på tjänsten, högre träffsäkerhet och ett bättre slutresultat men också
en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga
resurser till nya behov.
3.1.2 Ledarskap och teamsamverkan
Ett aktivt ledarskap är en förutsättning för att utveckla en sammanhållen vård och
omsorg. Chefen har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för att skapa
framgångsrika team, genom att stödja och stärka verksamhet och medarbetare.
Teamsamverkan innebär att olika kompetenser och verksamheter kompletterar
varandra för att nå bästa resultat. Samverkan i team är en nyckelfaktor för en
personcentrerad och säker vård och omsorg. Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i
teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Kommunikation är en viktig
framgångsfaktor i ett framgångsrikt teamarbete.
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3.1.3 Digitalisering
Verksamheterna står inför stora utmaningar utifrån att antalet äldre ökar samtidigt
som tillgången på arbetskraft minskar. Digitaliseringen anses vara en stark drivkraft
för att möta dessa utmaningar samt att digitaliseringen ökar delaktigheten för den
enskilde vilket bidrar till att stärka kvalitén på insatserna. År 2025 ska Sverige vara
bäst i världen på e-hälsa. Det är målet för regeringens och SKL:s vision för
digitalisering. För att nå målet krävs att vi tillsammans mobiliserar krafter och
samordnar de resurser som finns. En förutsättning är att chefer och ledare har
kunskaper om digitaliseringens möjligheter och verktyg för att stötta och leda sina
medarbetare i den digitala förändringsprocessen. Det handlar om att ta fram nya
verktyg till medarbetarna som kan effektivisera verksamheterna och styrningen. Det
handlar även om att ge medarbetarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle på
ett enkelt sätt och att utveckla verksamhetsprocesser för ökad kvalité och delaktighet.

4.

Bakgrund och utgångspunkter

En handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg med inriktning mest sjuka äldre
har funnits sedan 2014 i Örebro län – ett resultat av den nationella satsningen att
förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. I den reviderade
handlingsplanen för 2016 - 2018 utvidgades målgruppen till att omfatta hela gruppen
65 år och äldre. En viktig del i den handlingsplanen har varit samverkan utifrån
ViSam-modellen, en samlad modell för planering och informationsöverföring.
En sammanhållen vård och omsorg innebär att helhetssyn och nära samarbete krävs
över professions- och organisationsgränser. Vård och omsorg ska ges på rätt nivå och
planering, samverkan och insatser ska ske utifrån den enskildes delaktighet och
behov. Bestämmelser om Samordnad individuell plan (SIP) fördes in i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den
enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. År
2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
kraft. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från
båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

4.1

Samverkansstruktur i Örebro län

Ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna, Region Örebro län och
civilsamhället är en förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg. Strategisk
samverkan sker i politiker- och tjänstemannagrupper samt genom nätverk för
strategiska chefer. Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och
omsorg är ett politiskt forum för information, samråd och samverkan mellan Region
Örebro län och länets samtliga kommuner.
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Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan
social välfärd samt vård och omsorg. I länsdelarna (Norr, Väster, Söder och Örebro)
finns tjänstemannagrupper med uppdrag att stödja det lokala utvecklingsarbetet inom
sammanhållen vård och omsorg.

4.2

Andra pågående utvecklingsprocesser

Flera utvecklingsprocesser pågår i länet som anknyter till fokus i denna
handlingsplan. En målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 2030 ska beslutas
av Regionstyrelsen. Ett fokus i målbilden handlar om att få vård som håller hög
kvalitet där vikten av att vården fungerar som en helhet över organisatoriska gränser
betonas.
Ett utvecklingsarbete pågår också för att utveckla ”Nära vård” med syfte att skapa en
mer tillgänglig, närmare vård genom nya arbetssätt i vården. Detta för att resurserna
inom vård och omsorg ska kunna användas bättre och därmed räcka till fler.
Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla samverkan inom folkhälsoområdet med
bas i överenskommelser mellan länets kommuner, Region Örebro län, Örebro läns
Idrottsförbund//SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Bildningsförbund.

5.

Fokus i handlingsplanen

Denna handlingsplan ska bidra till RUS effektmål genom att utveckla den strategiska
inriktningen om samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län. Den ska
bidra till att utveckla och stärka en samordnad vård och omsorg så att den blir
sammanhållen för den enskilde. Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper med
behov av samordning av vård och omsorg 1 från flera huvudmän samtidigt med krav
på koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården och omsorgen ska bli
begriplig, hanterbar och meningsfull för den enskilde. Den gäller både för somatisk
och psykiatrisk vård och omsorg och riktar sig till politiker och tjänstemän i nätverk
och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan mellan
kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.

1
Källa: Socialstyrelsens termbank: åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service
till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. http://termbank.socialstyrelsen.se/#results.
Utöver dessa aktörer finns önskemål om utökad samverkan med elevhälsan.
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5.1

Risker

Utifrån en genomförd riskanalys har ett antal risker framkommit som kan påverka att
handlingsplanens mål inte uppfylls.
-

-

6.

Resursbrist i verksamheterna kan leda till att rehabilitering inte prioriteras,
delaktigheten inte förbättras och förebyggande arbete inte prioriteras.
Att handlingsplanen har dålig förankring inom regionens hälso- och sjukvård
vilket försvårar genomförandet.
Andra pågående processer som t ex utveckling av kunskapsstyrningen inom
hälso- och sjukvården kan skapa osäkerhet om roller samt inom vilka
samverkansarenor frågor ska lyftas. En risk som Område välfärd och
folkhälsa behöver ta med sig i det fortsatta arbetet för att skapa tydlighet.
Att närsjukvårdsorganisationen ser olika ut i länet ger olika förutsättningar för
genomförandet.
Att kvalitetsregistren inte följs upp, verksamheterna följer inte upp sina
resultat.
Att de tre handlingsplanerna inom det prioriterade området Hälsofrämjande
arbete och hälso- och sjukvård inte integreras och därmed leder till
”stuprörs”-processer.

Prioriterat insatsområde

”Samverkan för en trygg och säker vård- och omsorgsprocess på rätt nivå”
Med utgångspunkt i övergripande mål och effektmål i RUS fokuserar denna
handlingsplan på ett insatsområde; Samverkan för en trygg och säker vård- och
omsorgsprocess på rätt nivå. Den strategiska inriktningen om att utveckla en
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan
mellan länets kommuner och Region Örebro län är utgångspunkt för handlingsplanen.
Vården och omsorgen är samordnad när alla aktiviteter aktivt organiseras som en väl
fungerande helhet ur den enskildes perspektiv och där möjlighet ges att efter förmåga
delta som en aktiv medskapare. En ökad samverkan är nödvändig för att säkerställa en
god och jämlik vård och omsorg samt öka delaktighet och trygghet för den enskilde.
För att utjämna skillnader mellan olika grupper när det gäller vård och omsorg ska
handlingsplanens fem delmål fortlöpande analyseras utifrån jämställdhet och
jämlikhet och kompletteras med aktiviteter som stärker dessa perspektiv.
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6.1

Delmål 1

”Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet”
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser blir en viktig del i att möta de
kommande årens stora demografiska förändringar. Den ökande andelen äldre kräver
att samhället framöver satsar mer på hälsofrämjande åtgärder som bevarar och stärker
ett åldrande med livskvalitet. Samverkan behöver utvecklas mellan olika aktörer,
offentliga såväl som civilsamhälle.
Hälsogapet mellan olika grupper i länet ökar. Kön och socioekonomi är
utslagsgivande faktorer både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av ohälsa
och sjukdom. Den självupplevda hälsan är också generellt sämre bland personer med
funktionsnedsättning, HBTQ-personer och äldre. Psykisk ohälsa ökar i alla
åldersgrupper. Ängslan, oro eller ångest är vanligast förekommande bland yngre
kvinnor 18-29 år samtidigt som depression är vanligt förekommande hos äldre över
65 år och framförallt äldre kvinnor. Äldre män är den grupp i samhället där suicid är
vanligast. Fallolyckor orsakar stort mänskligt lidande och många äldre avlider varje år
till följd av fallolyckor. Levnadsvanor (exempelvis tobaks- och alkoholvanor, fysisk
aktivitet, matvanor och sömn) är välkända riskfaktorer för att insjukna i våra stora
folksjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.

6.2

Delmål 2

”Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och
omsorgsbehov”
Vi behöver stärka insatserna till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov
utifrån länets utmaningar som bland annat är att den psykiska ohälsan växer och vi
lever längre. I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler i kroniska
sjukdomar och multisjukligheten ökar.
Personer med komplexa vård- och omsorgsbehov kan t.ex. vara personer med psykisk
sjukdom, missbruk, demenssjukdom, personer med behov av palliativ vård eller personer
som upprepade gånger söker vård. Här inkluderas även barn och unga med sammansatta
vård och omsorgsbehov utifrån flera olika lagstiftningar. Gemensamt är att dessa personer
behöver vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt med krav på koordinering och
kontinuitet. Utmaningen är att hitta innovativa lösningar med gemensamt ansvar för
samverkan och samhandling över vårdgränserna. Vi behöver utveckla system för att
identifiera dessa patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.
En annan stor utmaning är att i samverkan genomföra samordnade individuella planer
(SIP) till alla som har behov av en sådan plan.
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6.3

Delmål 3

”Stärka vård och omsorg nära den enskilde”
Att stärka vård och omsorg nära den enskilde är en förutsättning för att klara
framtidens utmaningar. En god och nära vård bidrar till jämlik hälsa, trygghet,
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Den närmsta
vården är den vård som den enskilde kan ge sig själv – egenvård – samt det stöd
kommunen och regionen kan ge för att möjliggöra detta.
För att vården och omsorgen i högre grad ska uppfattas som en helhet behöver vi
utveckla och stärka det gemensamma arbete som redan pågår i länet med att skapa
fungerande verksamhetsnära strukturer, men även utveckla nya arbetsformer när
vården bedrivs utanför sjukhuset. Mobila team och andra mobila arbetssätt för olika
målgrupper med komplexa behov är exempel på detta. Gemensamt ansvarstagande
mellan huvudmännen runt teamen är en nödvändig utveckling för framtiden.
Möjligheterna att bedriva vård och omsorg utanför sjukhuset ökar också med hjälp av
digitala lösningar.
Ett gemensamt utvecklingsarbete är att förebygga onödiga inläggningar på sjukhus
och besök på akutmottagningen. Personer med risker behöver identifieras tidigt och
adekvata åtgärder vidtas samt gemensamt säkerställa att alla personer med behov får
en fast vårdkontakt med samordningsansvar.

6.4

Delmål 4

”Stärka det rehabiliterande arbetet”
Det rehabiliterade arbetssättet behöver stärkas i alla verksamheter. Alla patienter med
behov ska få möjlighet att efter sjukdom eller skada erbjudas rehabilitering för att
klara vardagen och ges möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhällslivet.

Inom öppenvården behöver fokus ligga på att tillföra rehabiliteringsresurser för att
möta ett växande behov hos personer med psykisk ohälsa och en åldrande
befolkning. Regionala utredningar påvisar att kompetensbristen inom rehabilitering
hos olika personalgrupper bidrar till att rehabilitering inte uppmärksammas eller
prioriteras i förhållande till övrig vård och omsorg.
Rehabilitering ska erbjudas utifrån rätt kompetens, möjlighet till multiprofessionellt
teamarbete och samverkan utifrån patientens behov. Den enskildes och anhörigas
möjlighet till delaktighet i beslut om rehabilitering bör ökas.
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6.5

Delmål 5

”Stärka processer för att undvika vårdskador”
Personer ska inte drabbas av skada som hade kunnat undvikas i kontakten med vård
och omsorg. Speciellt viktiga områden att fokusera på för patientsäkerhetsarbete är
fall, sår, infektioner/smittspridning, munhälsa, blåsdysfunktion, läkemedel och
nutrition. Regionala utredningar visar att det saknas kompetens inom
nutritionsområdet, som t.ex. dietister.
Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för patientsäkerhetsarbetet inom alla
verksamheter. Vi behöver utveckla det systematiska arbetssättet, och framförallt i
uppföljning av de resultat som kvalitetsregister bidrar med i verksamheterna.
Läkemedelsgenomgångar är ett annat viktigt område att utveckla samverkan inom.
För personer med psykisk sjukdom är läkemedelsgenomgångar avgörande för att
förhindra vårdskador och förvärra psykiska symtom. Vi behöver också utveckla
informationsöverföring framförallt mellan vårdgivare men också till den enskilde
vilket ökar delaktighet och möjlighet till egenansvar.
Kunskap och kompetens om förebyggande insatser som stärker
patientsäkerhetsarbetet behöver finnas hos alla medarbetare.

7.

Insatser 2019-2022

I varje länsdel finns en länsdelsgrupp med representanter från Region Örebro läns
verksamheter samt representanter från länsdelens samtliga kommuner inom området
social välfärd och vård samt folkhälsa. Dessa länsdelsgrupper är basen för det lokala
utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län
inom området sammanhållen vård och omsorg. Framtagandet av lokala
aktivitetsplaner sker i samverkan och länsdelsgrupperna har det yttersta ansvaret för
upprättandet som utgår från målområdena i denna handlingsplan samt indikatorerna
som finns i bilagan.
De gemensamt finansierade samverkansledare som finns i länsdelarna ansvarar för att
stödja genomförande och uppföljning av de lokala aktivitetsplanerna.
Utvecklingsledarna på Område välfärd och folkhälsa har uppdraget att stödja och
samordna processerna inom kunskapsutveckling och samverkan inom social välfärd
och folkhälsa. Tillsammans med samverkansledarna ansvarar de för att
handlingsplanens resultat analyseras och att resultaten återkopplas till ansvariga för
RUS.
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8.

Uppföljning och utvärdering

Det Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg har godkänt
planen som sedan beslutats av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd. Rådet med stöd
av Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg ansvarar också
för kontinuerlig uppföljning av planen.
I en bilaga till denna handlingsplan finns ett antal indikatorer fastställda som ska
möjliggöra uppföljning av delmålen i planen. Kvantitativa indikatorer kan
kompletteras med kvalitativa beskrivningar och utvärderingar av arbetet i samverkan
som sker utifrån handlingsplanen. En utvärderingsplan som utgår från att
uppföljningen är ett gemensamt ansvar för regional nivå och länsdelsnivå ska
utformas för handlingsplanen.

Region Örebro län

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg | Datum: 2019-06-10
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag om välkomstskylt i
Grythyttan, dnr KS 17/00117
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2017-04-11
Ärendet
I rubricerade medborgarförslag föreslås att en välkomst- och
informationsskylt ska placeras i anslutning till Grythyttan. Vad som
efterfrågas är en skylt som ska vara modern och kunna uppdateras löpande.
Välkomstskyltarna i Hällefors och Grythyttans tätorter har nyligen gjorts om.
Skyltarna är liksom tidigare analoga, då digitala skyltar är dyra i både inköp,
underhåll och uppdatering. Skyltarna har numer text på svenska och finska
tillsammans med en större bild från kommunen och modellen på skylt är
likadan i båda tätorterna. Bilderna är dock olika och tänkta att bytas ut
årstidsvis.
Möjlighet finns att komplettera befintliga skyltar med enklare elektroniska
informationstavlor, men i dagsläget är detta inte aktuellt.
Att tillåta sponsring av kommunal informationstavla på det sätt som föreslås
är komplext och riskerar att leda till betydande gränsdragningsproblem, varför
kommunförvaltningen inte ser detta som en bra lösning.
Sammantaget bedömer kommunförvaltningen att medborgarförslaget
tillmötesgåtts i det avseendet att skylt nu finns även i Grythyttan.
Utformningen är däremot inte i enlighet med förslagsställarens önskemål.
Ekonomi

I samband med att kommunens välkomstskyltar fräschades upp, bedömdes
att digitala skyltar skulle bli för kostsamma att köpa in och framförallt
underhålla och uppdatera.
Folkhälsa
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

De skyltar som satts upp har utformats för att passa in och harmoniera med
den lokala miljön.
Medborgarperspektiv

Informationsskyltar underlättar för medborgare och förbipasserande att ta
del av offentliga tillställningar, och kompletterar på ett bra sätt andra
tillgängliga informationskanaler.
Förvaltningens förslag till beslut
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag om parkering längs
riksväg 63, dnr KS 16/00204 och KS 17/00288
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS 16/00204
Medborgarförslag KS 17/00288
BKT 2016-10-21 § 119
Ärendet
Två medborgarförslag med liknande inriktning har inkommit till Hällefors
kommun. Kärnan i medborgarförslagen handlar om att anlägga
parkeringsmöjligheter vid Trollsländan i Hällefors tätort, i direkt anslutning
till riksväg 63.
Hällefors kommun är inte väghållare på riksväg 63. Det är en statlig väg där
Trafikverket är väghållare, och därmed är det också Trafikverket som har
rådighet över och beslutar i fråga om eventuella parkeringar i direkt
anslutning till vägen.
Efter att en tidigare kioskbyggnad rivits, har getts utrymme för ytterligare
parkeringsmöjligheter på kommunal mark i direkt närhet till Trollsländans
lekplats och den restaurangverksamhet som finns i anslutning. Förvaltningen
bedömer att detta ger goda möjligheter för förbipasserande trafikanter att
rasta.
Denna lösning är däremot inte i linje med de rubricerade medborgarförslagen,
och förvaltningen kan instämma i att det inte är optimalt för tung trafik.
Eftersom kommunen inte är väghållare på riksvägen och därmed inte har
möjligheter att tillmötesgå förslagsställarna, är det förvaltningens förslag att
medborgarförslagen avslås och att förslagsställarna uppmanas att istället
vända sig till Trafikverket.
Ekonomi

Eftersom kommunen inte är väghållare, har ingen ekonomisk kalkyl
genomförts.
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Folkhälsa

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

Eftersom kommunen inte är väghållare, har ingen miljökonsekvensanalys
gjorts.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Rubricerade medborgarförslag avslås.
Förslagsställarna rekommenderas att vända sig till Trafikverket med sina
förslag.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ”halvfärdig” parkering där den rivna
kioskbyggnaden stod och planer för området, vilket delvis besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Rubricerade medborgarförslag avslås.
Förslagsställarna rekommenderas att vända sig till Trafikverket med sina
förslag.
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Datum

2019-09-27
Kommunförvaltningen

Rapport från dataskyddsombudet, dnr KS 19/00209
Informationsunderlag
Rapport från dataskyddsombudet – kommunstyrelsen, myndighetsnämnden
och valnämnden, Hällefors kommun
Ärendet
Kommunens dataskyddsombud har överlämnat en rapport efter granskning av
hur kommunen efterlever dataskyddsförordningen, GDPR. Granskningen
omfattar om dataskyddsombud utsetts för alla myndigheter och att
kontaktuppgifter finns tillgängliga, om en ändamålsenlig registerförteckning
har upprättats och om det finns en riktlinje för konsekvensbedömning.
Dataskyddsombudet konstaterar att dataskyddsombud har registrerats hos
Datainspektionen och att kontaktuppgifter till ombudet är lätt att hitta på
kommunens hemsida.
Registerförteckning finns idag i excelformat, i en mall som rekommenderas
av SKL. Ombudet anser att detta inte i alla delar är ändamålsenligt och att ett
antal kompletteringar bör göras för att bättre svara mot de krav som ställs i
förordningen. Kommunförvaltningen har för avsikt att köpa in ett system för
registerförteckning, men detta har efter bedömningar av ekonomi och
arbetsbelastning inte prioriterats.
Dataskyddsombudet noterar vidare att ingen riktlinje för
konsekvensbedömning finns framtagen i Hällefors kommun. En sådan
riktlinje ska fungera som stöd för framtagande av konsekvensbedömningar i
de fall personuppgifter ska behandlas; exempelvis då nya system ska
upphandlas. Kommunförvaltningen har för avsikt att under 2019 ta fram en
sådan riktlinje.
Ekonomi

Hur mycket ett registersystem kostar att köpa in och administrera varierar
beroende på hur omfattande det behöver vara och vilka funktioner det ska
ha. Kommunerna i norra Örebro län har för avsikt att använda samma
system, vilket för Hällefors del beräknas kosta ca 20 000 kronor att köpa
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in. Därutöver kommer det i initialfasen kräva ett omfattande arbete med att
föra över information från dagens excelfiler.
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

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att veta att det alltid går att få ut
en förteckning över vilka personuppgifter en myndighet har om en, i vilket
syfte de finns och hur de används. Därför måste myndigheten vid begäran
kunna plocka fram sådan information.
I dagsläget kräver sådan begäran en del handpåläggning i olika delar av den
kommunala verksamheten. Ett sammanhållet system underlättar
framtagandet av uppgifterna och ger en god överblick av hur kommunen
använder personuppgifter. Eftersom antalet förfrågningar av den typen
hittills varit ovanliga (enstaka per år), har svar kunnat lämnas snabbt och i
enlighet med intentionerna i tryckfrihetsförordning och förvaltningslag.
--Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners
hantering av begäran om utlämnande av allmänna
handlingar, dnr KS 19/00210
Informationsunderlag
Justitiekanslerns granskning av vissa kommuners hantering av begäran om
utlämnande av allmänna handlingar.
Ärendet
Justitiekanslern (JK) har granskat 29 kommuners hantering av begäran om
utlämnande av allmän handling. Granskningen är inte föranledd av någon
särskild händelse. Hällefors kommun är en av de granskade kommunerna.
Granskningen har skett genom ett antal frågor som kommunen besvarat
genom en tämligen utförlig redogörelse, och genom att JK begärt ut aktuella
styrdokument från kommunen. Ingen granskning på plats har skett.
Granskningens inriktning har främst varit mot de grundläggande reglerna i
tryckfrihetsförordningen.
Granskningen redovisas i en och samma skrivelse till alla granskade
kommuner, vilket förvaltningen tolkar som att inga allvarliga avvikelser har
hittats hos någon av de granskade. Detta styrks av att rapporten i allt
väsentligt är positiv till de granskade kommunernas rutiner och praktiska
hantering.
Några övergripande rekommendationer finns på förekommen anledning och
förvaltningen kommer under hösten att stämma av att kommunen lever upp
till dessa. Detta kan leda till att rutiner uppdateras eller tillförs, eller att
gällande styrdokument revideras. Förvaltningen vet exempelvis att gällande
taxa för kopior är gammal och inte fullt ut tillämpas, främst eftersom det är
mycket ovanligt att större mängder pappershandlingar begärs ut.
Ekonomi

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

Offentlighetsprincipen har en lång tradition i Sverige och är
grundlagsskyddad genom tryckfrihetsförordningen. Den är grundläggande
för det svenska offentliga systemet och syftar till att medborgarna alltid ska
ha möjlighet till insyn i myndigheternas agerande och bidra till ett fritt
meningsutbyte.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om förekomsten av skriftliga
rutiner i kommunen, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Utredning central bemanning för vikarietillsättning, dnr
KS 19/00251
Informationsunderlag
Utredning central bemanning, daterad 2019-09-04
Ärendet
Som en led i att framstå som en attraktiv arbetsgivare har
kommunförvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad
bemanningsorganisation inom Hällefors kommun för vikarietillsättning.
Utredningen pekar på att en gemensam bemanningsenhet kan bidra till
samordningsvinster, ökad lagefterlevnad, gemensamma regelverk och ökat
nyttjande av personalsystemstöd samt en ökad möjlighet för vikarier att få
bokningar.
För att möjliggöra heltid som norm och fortsätta införandet av önskad
sysselsättningsgrad är en väl fungerade bemanning och schemaläggning en
viktig förutsättning. Rätt medarbetare på rätt arbetsplats vid aktuellt
bemanningsbehov är en nyckelprocess för att nå en framgångsrik,
kostnadseffektiv och optimal resursplanering. Det kräver en tydlig ledning
och styrning samt en tydlig strategi och riktlinje.
Utredningen om samlad bemanningsorganisation har pågått under våren 2019
parallellt med granskning av verksamheten inom vård och omsorg.
Granskningen av vård och omsorg har utförts av KPMG och resulterat i två
rapporter. Resultatet från KPMGs granskning har inväntats då den i många
punkter sammanfaller med utredningen om central bemanning. Utifrån
rekommendationer i KPMGs två rapporter kommer verksamheten att stå inför
förändringar gällande ledningsorganisation och rutiner som socialchefen
beslutar om.
På grund av att socialchefens verksamhet står inför förändringar är det inte
rätt tidpunkt eller av intresse av att ingå i en gemensam bemanningsenhet i
dagsläget, men verksamheten är öppen för diskussion längre fram.
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Inom skolchefens verksamhet behöver förutsättningar och intresset av en
gemensam bemanningsenhet utredas vidare inför ett ställningstagande.
Under dessa omständigheter anser förvaltningen att det inte är lämplig
tidpunkt för beslut om centraliserad organisation för bemanning.
Förvaltningen föreslår att utredningen återupptas för beslut längre fram.
Ekonomi

En samlad centraliserad bemanningsorganisation påverkar alla
verksamheter, chefer och administratörer. De ekonomiska effekterna och
påverkan på befintlig arbetsorganisation behöver utredas vidare för att
konstatera vilka ekonomiska effekter som är möjliga. Förändringen skulle
troligtvis innebära en omfördelning av befintliga resurser.
Kommunstyrelsen har i sitt beslut om intern åtgärdsplan 2019, p g a det
prognostiserade underskottet innevarande år, gett förvaltningen i uppdrag
att utreda om en central bemanning vad gäller vikarietillsättning kan skapa
en effektivare organisation och med det minska kommunens kostnad med
500 tkr. Utifrån att förvaltningen kommit fram till att denna förändring bör
utredas längre fram kan förvaltningen konstatera att denna beräknade
effektivisering på 500 tkr uteblir. För att göra denna effektivisering
kommer planering och schemaläggning för ordinarie personal att ses över i
syfte att minska behovet av vikarier och därmed sänkta kostnader för
vikarielöner.
Folkhälsa

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

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

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

Information och samverkan har skett i samverkansgruppen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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1 Sammanfattning
Förvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda
förutsättningar för en centraliserad bemanningsenhet för vikarietillsättning.
Utredningen har pågått under våren 2019 parallellt med granskning av
verksamheten inom vård och omsorg. Granskningen har utförts av KPMG och
resulterat i två rapporter. Resultatet från KPMGs granskning har inväntats då
den i många punkter sammanfaller med utredningen om central bemanning.
Utifrån rekommendationer i KPMGs två rapporter kommer verksamheten att
stå inför förändringar gällande ledningsorganisation och rutiner som
socialchefen beslutar om.
På grund av att socialchefens verksamhet står inför förändringar finns inget
intresse av att ingå i en gemensam bemanningsenhet i dagsläget, men är
öppen för diskussion längre fram.
Under dessa omständigheter anser förvaltningen att det inte är lämplig
tidpunkt för beslut om centraliserad organisation för bemanning.
Förvaltningen föreslår att utredningen återupptas för beslut längre fram.
I denna rapport redovisas nuläget i HR-chefens utredning om centraliserad
bemanning.

2 Bakgrund
Under perioden 1999-2014 har centraliserad organisation för bemanning av
korttidsfrånvaro funnits inom Hällefors kommun i olika former. Beslutet att
lägga ner den centrala vikariesamordningen behandlades av
Kommunstyrelsen 2014-11-18 § 196.
Rapport vakanshantering i Hällefors kommun, daterad 2014-08-08 utgjorde
underlag för avveckling av vikariesamordningen. I den rapporten beskrevs
fördelar och nackdelar med samordnad organisation för vakanshantering.
Från och med 2015 har respektive chef ansvarat för bemanning av
korttidsfrånvaro. Vissa verksamheter har valt att samordna bemanningen inom
vissa verksamheter med stöd av administratörer.

3 Vägledande principer, syfte och mål
Utredningsuppdraget utgår från följande vägledande principer för att göra
Hällefors kommun till en mer attraktiv arbetsgivare;









Erbjuda god arbetsmiljö
Ökad effektivisering gällande vakanshantering
Minska andelen timanställningar
Kostnadsreducering
En väg in i kommunen
Kompetensförsörjning
Avlasta chefer administrationen
Ökad lagefterlevnad
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4 Chefens ansvar
I chefsuppdraget ingår att ansvara för bemanningen inom sitt givna
ansvarsområde. Chefen ansvarar för allt från rekrytering till schema och
bemanning. Bemanningsfrågorna ställer stora krav på kunskaper inom
arbetsrättsliga lagar och avtal.

5 Rekrytering och bemanning - avgränsningar
Centraliserad bemanning i sin helhet omfattar rekrytering av medarbetare och
bemanningen av verksamheten. En centralisering kan göras av båda dessa
delar men kan även avgränsas till det ena av dessa områden. En central
bemanning kan samordnas för hela kommunen men kan även avgränsas till att
omfatta delar av organisationen.
Rekrytering kan omfatta hela rekryteringsprocessen alternativt avgränsas till
att omfatta endast vissa delar.
Bemanning av vikariat och vakanser kan omfatta alla tjänster men kan också
avgränsas till att endast gälla specifika tjänster, t ex tidsbegränsade
anställningar eller korttidsfrånvaro upp till ett angivet antal dagar.
Dessa avgränsningar beslutas i samband med den slutliga rapporten.

6 Nuläge
Nuläget är baserat på HR-enhetens kännedom om organisation och rutiner
samt intervjuer med ansvariga i verksamheten.
6.1 Skolchef
Inom skolchefs verksamhetsområde är vakanshanteringen organiserad enligt
följande:
Inom förskola, grundskola, gymnasium och kulturskola ingår i
administratörernas arbetsuppgifter att bemanna vid korttidsfrånvaro genom att
rekrytera timvikarier. Cheferna (rektorerna) har ansvaret för all rekrytering
enligt delegeringsordningen.
Inom måltidsverksamheten administreras vakanshanteringen av måltidschefen
samt två förstekockar.
Tidsomfattningen för dessa uppgifter är inte klarlagt.
6.2 Socialchef
Inom socialchefs verksamhetsområde är vakanshanteringen organiserad enligt
följande:
Inom särskilt boende, hemtjänsten, LSS funktionshinder och IFO ingår i
planerarnas och administratörernas arbetsuppgifter att bemanna vid
korttidsfrånvaro genom att rekrytera timvikarier. Cheferna har ansvaret för all
rekrytering enligt delegeringsordningen.
Tidsomfattningen för dessa uppgifter är inte klarlagt.
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6.3 Centralt
Inom kommunen centralt hanterar respektive enhetschef sin rekrytering och
bemanning.

7 Förutsättningar, lag och avtal
Vakanshanteringen är ett brett arbetsområde som omfattar allt från att
rekrytera personal till löpande personal- och löneadministration. För att nå en
hög lagefterlevnad krävs kunskaper inom arbetsrätten, arbetsmarknadslagar
och kollektivavtal.
7.1.1

Lagar

Lagen om anställningsskydd;LAS, reglerar hur och vem som arbetsgivaren
har skyldighet och möjlighet att anställa. Hällefors kommun är en arbetsgivare
och alla medarbetare lyder under en och samma anställningsmyndighet. Det
påverkar hur företrädesrätter och eventuell övertalighet ska hanteras.
Arbetstidslagen, ATL, reglerar hur arbetstiden ska förläggas med hänsyn
tagen till dygnsvila, veckovila, raster och pauser mm.
Bedömningen är att förutsättningarna för att bevaka lagefterlevnaden ökar
med en samlad bemanningsorganisation.
7.1.1

Avtal, policies och riktlinjer

Det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) innehåller regler
som bemanningsplanerare behöver ha kännedom om. I de flesta situationer
omfattas även visstidsanställda av kollektivavtalen, policies och riktlinjer.

8 Omfattning och innehåll
Inom alla verksamheter finns i nuläget rutiner för den dagliga
administrationen av bemanning av frånvaro och resursförstärkning.
Administrationen runt bemanningsfrågor är tidskrävande och fordrar många
personella resurser; chefer, administrativa assistenter, schemaadministratörer
och planerare. Vikarierna är ibland styrda till ett visst område och en viss
chef. I nuvarande organisation saknas personell resurs inom Hällefors
kommun som har helhetssyn.

9 Fördelar och utmaningar med central bemanning
Fördelar och möjligheter med centraliserad bemanning är många. Några av de
viktigaste fördelarna är ökad tillgänglighet och enkelhet med en väg in i
kommunen och ett fåtal kontaktpersoner. Vikarierna vet var de ska vända sig
och har ökad möjlighet att få sysselsättning inom flera av kommunens
verksamheter. Samordningsvinster kan göras genom att rekryterarna får ett
bredare underlag och enhetlig hantering över hela linjen. Lagefterlevnaden
ökar genom att kontroll och bevakning av att arbetsrättsliga lagar och avtal
följs.
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Utmaningar med centraliserad bemanning och som bör nämnas är bland annat
sårbarheten när all vakanshantering centraliseras till ett fåtal personer. En
farhåga som nämns av verksamheterna är minskad kontinuitet.

10 Fördelar med decentraliserad bemanning
En fördel med en decentraliserad bemanning, är att enhetschefen har ett
tydligt ansvar och kontroll över bemanningen, vikariesamordning och
vakanshantering inom sin enhet.

11 Sjukfrånvaro
En uppföljning av sjukfrånvaro för visstidsanställda och speciellt timavlönade
har visat en sjukfrånvaro som ökat under de senaste åren då kommunen inte
haft en gemensam organisation för bemanning. Orsakerna till detta är inte
analyserat. En otydlighet gällande arbetsledaransvaret kan vara en orsak då
vikarien jobbat inom flera chefers ansvarsområden.
Den ökade sjukfrånvaron för vikarierna innebär att vikarie ibland behöver
rekryteras för att ersätta vikarien.

12 Akut frånvaro
Behov av vikarie beställs i Time Care Pool och där anges orsaken till behovet.
Beställningarna har följts upp och det kan konstateras att vanligaste orsaken
till behov av vikarie är sjukfrånvaro.

13 Pooler
Inom kommunen finns i dagsläget inga pooler med ordinarie anställda som
arbetar som vikarier. Med tillsvidareanställda som agerar vikarier skapas en
stabilare grund för bemanning och en ökad kontinuitet för omsorgstagare och
elever. Ett sätt att öka möjligheterna att rekrytera medarbetare med rätt
kompetens kan vara att erbjuda en tillsvidareanställning på heltid.

14 Användare i Time Care Pool
Time Care Pool är ett IT-verktyg för beställning och bokning av vikarier.
Majoriteten av kommunens verksamheter är påkopplade. Inom socialchefens
och skolchefens verksamheter finns utsedda personer som har behörighet att
arbeta i systemet
Systemet fungerar så här:




Enheterna lägger in sina beställningar i systemet
Vikarierna och eventuellt ordinarie personal lägger in sin
tillgänglighet
Administratörerna förmedlar vikarie som matchar beställningen (detta
moment utförs vanligen via SMS)
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15 Regler och rutiner
Vid ett framtida eventuellt beslut om centraliserad bemanning och en
etablering av en gemensam enhet behöver riktlinjer, enhetliga regler och
rutiner tas fram för en effektiv vakanshantering.

16 Attraktiv arbetsgivare
Om nuvarande och blivande medarbetare uppfattar Hällefors kommun som en
rättvis organisation som arbetar efter enhetliga regelverk ökar
förutsättningarna för att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

17 Förväntade effekter
En centraliserad bemanning skulle kunna medföra







ett mer samordnat och effektivare administrativt arbete
minskad administrativ sårbarhet
större utbud av möjliga vikarier för alla kommunens verksamheter
bättre överblick över tillgång på vikarier
bättre villkor och trygghet för vikarierna med att bli erbjudna jobb
bättre överblick över den totala arbetstiden per individ

18 Finansiering
I denna utredning har ingen fördjupad ekonomisk analys gjorts om
finansieringen. En etablering skulle troligtvis handla om en omdisponering,
omfördelning av resurser.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro, dnr KS 19/00245
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 45
Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro, daterad 2019-09-02
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en
handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro.
Insatser görs kontinuerligt för att vända sjukfrånvarotrenden och fokusera på
hälsofrämjande arbetsplatser. Cheferna har en viktig roll för att organisera och
bemanna inom sin enhet genom ett närvarande och verksamhetsnära
ledarskap. HR-enheten bistår med kommunövergripande styrdokument,
chefsutbildningar och konsultativt stöd.
I samband med att förvaltningen arbetar med heltidsresan diskuteras
förutsättningar och spelregler för en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning.
Handlingsplanen beskriver nuläget samt utvecklingsområden inom
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård. Det ingår även förslag på
effektiviseringar som kan utgöra inslag i kommande budgetdialoger.
Ekonomi

En god arbetsmiljö och väl fungerande rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete och rehabilitering kan bidra till ett ökat hälsotal och
sänkta kostnader för sjuklöner.
En handlingsplan har tagits fram, den innehåller en beskrivning av
fortlöpande insatser, förslag på åtgärder inom budgetram och slutligen
förslag på åtgärder som kan utgöra underlag för diskussioner i
budgetdialogerna
Folkhälsa

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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En god arbetsmiljö är viktigt för kommunens medarbetare, deras hälsa och
välbefinnande och även i deras uppdrag gentemot tredje man, t ex elever
och omsorgstagare.
Miljö

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

Information och samverkan har skett i kommuncentrala
samverkansgruppen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om arbetet med långtidssjukskrivna,
vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om uppföljning av
korttidsfrånvaro och chefernas arbete med att följa upp den efter fyra
frånvarotillfällen på ett år, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om sjukfrånvaro för
timanställda, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om utskick av medarbetarenkäten Populum,
vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om alkohol- och drogtester, vilket besvaras
av HR-chef Ann Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om alkohollås i bilar, vilket delvis
besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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1 Bakgrund
Hällefors kommun har en sjukfrånvaro på 7 % (2018) och även om den under
de senaste åren har sjunkit ses den fortfarande som hög. Utifrån detta finns
beslut på att förvaltningen ska ta fram en handlingsplan i syfte att sänka
sjufrånvaron.
I denna sammanställning redovisas hur förvaltningen idag jobbar med det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga och förhindra ohälsa. Den
redovisar också behov, insatser och åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och
öka frisknärvaron. Detta utgör handlingsplanen.

2 Mål och syfte
Målet och syftet med framtagande av handlingsplanen är att förebygga ohälsa
och sänka sjukfrånvaron.

3 Nuläge, behov, insatser och åtgärder
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en betydelsefull faktor för att
förebygga och förhindra ohälsa, olycksfall och sjukskrivningar. Förvaltningen
arbetar redan idag systematiskt med arbetsmiljöarbetet men ser också behov
av särskilda insatser och åtgärder för att kunna sänka sjukfrånvaron och öka
frisknärvaron.
3.1

Nuläge

Idag har och arbetar förvaltningen med följande:


Friskvårdsbidrag
Medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag.



Medarbetarundersökning
Undersökningen har ett medarbetarperspektiv och mäter tydlighet,
värde, effektivitet, belastning, gemenskap och entusiasm.
Undersökningen görs 8 tillfällen under året. Vid två tillfällen mäts
även HME frågor som mäter motivation, ledarskap och styrning.



Företagshälsovård
Stöd vid allmänna frågor som rör arbetsmiljö och hälsa.
Hälsoundersökningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om
medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).
Samarbete/avtal avseende sjukanmälanssystemet TakeNote gentemot
Individ- och familjeomsorgen.



Riktlinjer och rutiner inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet
- Arbetsmiljöpolicy
- Alkohol- och drogpolicy
- Riktlinje för tillbuds- och arbetsskadeanmälan
- Riktlinje för skyddsrond
- Riktlinje för riskbedömning inför ändringar i verksamheten
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- Riktlinje och handlingsplan angående sexuella trakasserier,
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Riktlinje för sjukfrånvaro och rehabilitering
- Riktlinje angående årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
- Riktlinje för medarbetarsamtal och lönegrundande samtal
- Samverkansavtal


Utbildning/information i arbetsmiljöfrågor
Nya chefer och fackliga skyddsombud erbjuds utbildning/information
i arbetsmiljöfrågor.



Kartläggning av pågående kort- och långtidssjukskrivningar
Undersökning om återgång till arbete möjligt/omöjligt.

3.1.1

Utveckling och effektivisering

Chefer har fördelats arbetsmiljöuppgifter och i strategier för att kunna sänka
sjukfrånvaron har närmaste chef en viktig roll för en fungerande hantering av
arbetsmiljöfrågor och rehabilitering av sina medarbetare. HR kan bistå med
riktlinjer och konsultativt stöd. Förvaltningen ser därför att nedan angivna
områden kan utvecklas och effektiviseras.


Samverkansavtalet och innebörden av APT
Det nuvarande samverkansavtalet behöver ses över och förtydligas
avseende arbetsmiljö- och hälsofrågor.



Delaktighet och engagemang
Kostnadsfria verktyg (från t. ex Sunt arbetsliv) för olika workshops
avseende kommunikation, dialog, inflytande och delaktighet.
Medarbetare får på så sätt vara med i dialoger om hur verksamheten
och arbetsmiljön kan utvecklas till det bättre.



Mer kontinuerlig undersökning av risker ohälsa och olycksfall
Kontinuerliga undersökningar ur arbetsmiljösynpunkt, inte enbart vid
förändringar och skyddsronder.



Företagshälsovård
Bjuds in till respektive ledningsgrupp, förslagsvis 1 ggr/kvartal, för att
delge och informera om generella uppmärksammade risker.



Alkohol och droger
Kommunens alkohol- och drogpolicy behöver förtydligas angående
rutiner för vad som gäller om medarbetare i sitt arbete uppträder
påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Det behöver också
framgå hur förvaltningen arbetar förebyggande mot alkohol och
droger.



Arbetsplatsträff (APT)
För att sprida kunskap och information kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet kan HR-enheten regelbundet bokas in på
arbetsplatsträffar.
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Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtalet kan utökas med fler hälsofrågor.



Dialogforum HR och fackliga huvudskyddsombud
Cirka 1 ggr/kvartal möte mellan HR-enheten och huvudskyddsombud.



Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Framtagande av mål enligt AFS 2015:4 som en del i reviderad
arbetsmiljöpolicy.



Hållbara scheman
Som en del i den redan pågående heltidsresan görs en insats i att sprida
information och kunskap om samt att arbeta med långsiktigt hållbara
scheman.



Utvecklad introduktion till nyanställda
En övergripande introduktion för samtliga tillsvidareanställda.



Diskriminering, jämställdhet och mångfald
Inventering, kartläggning, analysering och åtgärdande.

3.1.2

Insatser att ta upp i kommande budgetdialoger

Förvaltningen ser att nedan angivna förslag är relevanta, men kan inte
genomföras inom kommunstyrelsens beslutade budgetram.


IT-stöd för sjukfrånvaro och rehabilitering
För ett rättsäkert och effektivit rehabiliteringsarbete.



Företagshälsovården
Korttidsfrånvaro
Kartläggningssamtal med provtagning (puls, blodtryck, blodvärde,
blodsocker samt alkohol- och drogtest).



Drogtester i samband med nyanställning.



Kurser och föreläsningar
För att förebygga och förhindra ohälsa och i rehabiliteringssyfte.



Årlig arbetsmiljöutbildning
För politiker, chefer och fackliga skyddsombud.

4 Sammanfattning
Förvaltningen arbetar redan idag systematiskt för att förebygga och förhindra
ohälsa. För att kunna effektivisera arbetet med detta och för att sänka
sjukfrånvaron finns behov av insatser och åtgärder som både kan utvecklas
och effektiviseras och som även behöver tas upp i kommande budgetdialoger.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Medarbetarundersökning, dnr KS 19/00246
Informationsunderlag
Ärendet
Av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen för 2019-2022 framgår att
målområde 2 är att kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp
mot invånarnas behov. En indikator för att följa upp detta är
medarbetarengagemanget (HME).
I kommunens resultatmål och aktivitetsplan för 2019 finns följande mål:
Medarbetarenkäten ska ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Resultatet för 2019 visar en indexökning för Hällefors kommun med 3
enheter, från 76 till 79.
Rutin medarbetarundersökning
Sedan 2018 har kommunen inom ramen för arbetsmiljö regelbundet
genomfört medarbetarundersökning dels i form av HME-frågorna dels genom
pulsmätning. Mål och syfte är att få kunskap om hur kommunens medarbetare
uppfattar sin arbetsmiljö och sitt arbete och att utifrån det vidta lämpliga
åtgärder för ständiga förbättringar.
Rutinerna gällande undersökningarna har inledningsvis haft brister som
löpande har rättats till. Undersökningarna är helt webbaserade och
medarbetaren får ett personligt mejl med länk till undersökningen. På grund
av problem med epost-adresser har vissa medarbetare inte fått tillgång till
undersökningen, detta är tillrättat nu. Cheferna har behörighet till sin
arbetsgrupp och vid chefsbyte är det chefens chef som ansvarar för att tilldela
behörigheten.
Medarbetarundersökning HME

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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SKL och rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram
nio frågor gällande hållbart medarbetarengagemang (HME) inom tre
delområden; motivation, ledarskap och styrning. Kommunens resultat kan
jämföras med övriga landets kommuner och regioner under förutsättning att
de genomför HME-undersökningen och registrerar sitt resultat i Kolada.
Cirka 30 procent av landets kommuner brukar normalt genomföra
undersökningen, de flesta under hösten.
Observeras bör att svarsfrekvens inte levereras till Kolada, det finns därför
ingen kunskap om hur stor andel av medarbetarna som besvarat frågorna.
Två gånger per år (maj och nov) ställs de nio HME-frågorna till medarbetarna.
Resultatet från HME-frågorna sammanställs och diskuteras på facklig samverkan,
APT, chefsforum och i ledningsgruppen samt leveraras till Kolada.

Resultat HME maj 2019
I maj månad genomfördes årets första HME-enkät som mäter såväl nivån på
medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta
tillvara på och skapa engagemang.
Vid HME-undersökningen 2018 uppgick index till 76, vid mätningen i maj
2019 uppgick index till 79, det vill säga en ökning med 3 procentenheter.
Kommunens totalindex redovisat per kön är kvinnor 78 och män 80. Männen
har högre delindex inom området ledarskap. Totalindex för alla kommuner
2019 är 79, men då bör beaktas att det ännu är få kommuner som delgett sina
resultat.
Mätningen för Hällefors kommun 2018 och 2019 enligt nedan:
Index:

2018

2019

Ledarskapsindex
Motivationsindex
Styrningsindex
Totalindex

78
74
76
76

79
78
78
79

Resultatet redovisas summerat för följande nio verksamheter inom Hällefors
kommun;
Verksamhetsgren

Index 2019

Hemtjänst/Äldreomsorg
Särskilt boende/Äldreomsorg
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjeomsorg
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Infrastruktur, skydd mm
Kultur och fritid

72
74
82
80
80
82
84
74
79

3(4)

Kommunen totalt

79

Pulsmätning
En förenklad medarbetarundersökning, pulsmätning (Populum) av
medarbetarnas upplevelse av arbetssituation genomförs vid åtta tillfällen per
kalenderår. Mätningen omfattar sex frågor, man tar pulsen på organisationen.
Resultatet från pulsmätningen sammanställs för de 27 enheter som ingår och följs
upp kontinuerligt och diskuteras i facklig samverkan, på APT, chefsforum och i
ledningsgruppen.
Varje medarbetare har tillgång till hela arbetsgruppens resultat. Resultatet åtföljs av
inspiration och tips till hur resultatet kan användas på APT. Fokus är på gruppresultat
och att identifiera gruppens styrkor och förbättringspotential. Respektive chef
ansvarar för att inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet följa upp
resultaten.
De frågor som ingår är:
1. Entusiasm: Just nu trivs jag bra med jobbet
2. Tydlighet: Jag vet vad som förväntas av mig och vad som ska prioriteras
3. Effektivitet: Jag har de verktyg och förutsättningar som behövs för att göra ett
bra jobb.
4. Belastning: Det finns tillräckligt med tid för att göra mina uppgifter
5. Gemenskap: Jag känner gemenskap på jobbet.
6. Värde: Mina nuvarande prioriteringar är rätt för invånare och kollegor.

Resultat Pulsmätningarna
Genomsnittet för barometerindex för hela 2018 var 69, variationen över året
var 67-70.
Svarsfrekvensen ligger mellan 35-100%, d v s vissa enheter har väldigt låg
svarsfrekvens medan andra enheter ligger högt.
Det område som de flesta skattar högst är Gemenskap, medan Effektivitet och
Entusiasm har lägst index.

Tydlighet:
Värde:
Effektivitet:
Belastning:
Gemenskap:

69, variation under 2018:
72, variation under 2018:
61, variation under 2018:
68, variation under 2018:
81, variation under 2018:

67-71
70-73
59-63
65-70
80-82
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Entusiasm: 62, variation under 2018:

60-63

Ekonomi

Ur personalekonomiskt perspektiv är det viktigt att ha koll över hur
medarbetarna upplever sin arbetssituation så att insatser kan göras för att
utveckla och effektivisera verksamheten.
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

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att kommunen har en väl
fungerande välfärd och engagerade medarbetare som svarar upp mot
invånarnas behov.
Samverkan

Information och samverkan har skett i samverkansgruppen

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om nuvarande och önskad
svarsfrekvens, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande
Annalena Järnberg (S), Alf Wikström (V) och Margeurite Wase (C).
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Väntjänsten, dnr KS 19/00225
Informationsunderlag
Uppdrag att utreda förbättrande förutsättningar för väntjänsten, dnr KS 19/00225
Rapport Väntjänst i Hällefors och i andra kommuner 2019-09-07
Ärendet
Väntjänsten bygger på frivilliga insatser där pensionärer eller andra personer
som har tid över hjälper de som har behov av följeslagare, till exempel följa
med till affären, banken, posten, vårdcentralen eller sjukhus. Inom väntjänsten
finns engagerade personer som frivilligt delar med sig av sin lediga tid för att
hjälpa andra medmänniskor och är mycket uppskattat.
Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa ett underlag inför
kommunstyrelsens upprättande av verksamhetsplan för 2020, att skapa
förutsättningar för att väntjänsten ska kunna hålla liv i och stärka sin
värdefulla verksamhet och att utreda de praktiska och ekonomiska
möjligheterna för/konsekvenserna av var och ett av följande alternativ:
-

Heldagsarvode vid de tillfällen insatser kräver det
Höjning av ersättningen per tillfälle
Reseersättning i de fall medföljaren får åka hem själv
Utbetalning av ersättningen direkt till personen som utfört insatsen
Att bjuda de aktiva i väntjänsten på både påsk och jullunch
Ekonomi

I dagsläget får följeslagarna från väntjänsten viss ersättning. Reseersättning utgår
vid bruk av egen bil, bussbiljett, kostersättning och arvode.
Kostersättningen (heldag) utbetalas med 65kr, reseersättning 1.85kr/km samt ett
arvode på 100 kr. I budget finns 33 000 kr där även reumatikerföreningens bidrag
till hyra inkluderas. PRO och Argenta har inga lokalkostnader, utan dessa
bekostas av kommunen.

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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Totala kostnaden som betalats ut för väntjänst över tid:
År
2015
2016
2017
2018
2019

Ersättning i kronor
11 462
12 125
13 244
15 548
6 942 (6 mån)

Kommunförvaltningen har inget förslag på finansiering utifrån tidigare fattade
politiska beslut.
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

Väntjänsten har stor betydelse särskilt för äldre som har sina närstående på
annan ort. Att det finns möjlighet att anlita väntjänst som enskild person är
bra utifrån ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut i KS.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör
MA/Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande lokal för vänstjänsten vilken
besvaras av Ann-Louise Eriksson.
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som expedieras till
kommunstyrelsen för kännedom.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Grythyttans skola i Hällefors kommun, dnr KS 19/00181
Beslutsunderlag
Skolinspektionen. Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Grythyttans skola i Hällefors kommun. DNR 2018:11270.
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid Grythyttans skola.
En kvalitetsgranskning ska bedöma verksamhetens kvalitet i förhållande till
mål och andra riktlinjer och belysa hur väl skolan klarar sitt uppdrag att ge
varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till
att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god
utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när
inspektionen besöker skolor är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet
och studiero samt Bedömning och betygssättning.
Inspektionen besöker de skolor som bedöms ha utvecklingsbehov. Chansen
att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge
sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan
uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som
Skolinspektionen genomför.
Skolinspektionen beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan
vidta för att höja kvalitén i utbildningens olika moment.
Förslag för Grythyttans skola
Skolinspektionen lämnar för Grythyttans skola följande förslag på
utvecklingsarbeten:

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

2(2)

-

-

-

Att rektorn ger all personal inom skolan möjlighet att träffas regelbundet
och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och
lärande.
Att lärarna utvecklar undervisningen så att eleverna involveras i
planeringen och utvärderingen av undervisningen i relation till elevernas
ålder och mognad.
Att rektorn mer systematiskt och genom tätare uppföljning utvärderar hur
eleverna i samtliga årskurser upplever tryggheten på skolan och nätet,
samt utifrån en analys vidtar åtgärder.

Skolan ska senast 15 januari informera om vilka åtgärder som vidtagits.
Ekonomi

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.

Beslut

Hällefors kommun
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kommun@hellefors.se
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Dnr 2018:11270

Beslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Grythyttans skola i Hällefors kommun
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning på Grythyttans skola avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna
klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen
och riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för utbildningen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område
bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera
delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av
skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Grythyttans
skola i följande utsträckning:
Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i flera delar skolans utveckling, men utvecklingsområden
finns. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn ger all personal inom skolan möjlighet att träffas regelbundet
och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Undervisning
Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål
avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att lärarna utvecklar undervisningen så att eleverna involveras i planeringen
och utvärderingen av undervisningen i relation till elevernas ålder och
mognad.
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Trygghet och studiero
Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så
att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn mer systematiskt och genom tätare uppföljning utvärderar hur
elever i samtliga årskurser upplever tryggheten på skolan och på nätet,
samt utifrån en analys vidtar åtgärder.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög
utsträckning.
Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 15 januari 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Redogörelsen skickas via e-post, till
skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se, eller per post till,
Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr 2018:11270) i de handlingar som sänds in.

Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Rektors ledarskap
Författningsstöd
1 kap. 5 §, 2 kap. 9–10 och 34 §§, 4 kap. 4–7 §§ skollagen
Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (Lgr 11), 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning,
Skolans uppdrag, Varje skolas utveckling. 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.1
Normer och värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden,
2.8 Rektorns ansvar

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i flera delar skolans
utveckling, men utvecklingsområden finns.
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Skälen till bedömningen är att rektorn följer upp elevers kunskapsresultat och
genomför analys av resultaten. Rektorn följer även upp undervisningen och hur
värdegrundsuppdraget integreras i undervisningen men däremot behöver skolans
strategiska jämställdhetsarbete utvecklas. Rektorn leder och organiserar det
pedagogiska arbetet men samverkan mellan personalen behöver utvecklas.
Uppföljning av kunskapsresultat och värdegrundsarbetet
Rektorn följer upp och analyserar elevers kunskapsresultat. Granskningen visar att
rektorn följer upp och analyserar elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och i alla
årskurser. Uppföljningen sker kontinuerligt och systematiskt tillsammans med personalen vid bland annat mitterminsavstämningar. Resultaten visar att andelen elever
som uppnår godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1 har sjunkit mellan åren
2016 och 2018. Resultaten visar också att andelen flickor i årskurs 3 som uppnår godtagbara kunskaper i matematik, svenska, natur- och samhällsorienterande ämnen har
sjunkit mellan åren 2016 och 2018. Under samma år har andelen pojkar som uppnår
godtagbara kunskaper i matematik och svenska ökat, men sjunkit i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Lärarna och rektorn analyserar elevernas resultat och
arbetar tillsammans fram utvecklingsåtgärder, men enligt lärarna har de inte
genomfört någon analys av resultaten över tid.
Av skolans systematiska kvalitetsarbete framgår att skolan har utvecklingsområden för
läsåret 2018-2019 för att förbättra elevers kunskapsresultat i matematik och svenska.
Rektorn uppger att huvudmannen uppmärksammat elevers låga resultat i matematik i
årskurserna 7 till 9 och kommit fram till att det beror på att elevers grunder i matematik brister. Därför ges eleverna på Grythyttans skola extra färdighetsträning i matematik genom en utökning av tiden för matematikundervisningen. Enligt rektorn har
huvudmannen initierat kompetensutveckling för lärarna i kommunen inom flera
områden, bland annat vad gäller språkutvecklande arbetssätt, hjälpmedel till elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt kunskapsbedömning. I
rektorns uppföljning av bland annat nyanlända elevers resultat framgår att skolans
satsning på organisation och personalens utbildning, till exempel en behörig lärare i
svenska som andraspråk samt studiehandledning på modersmålet, har gett högre
måluppfyllelse bland dessa elever.
Rektorn fattar beslut om resursfördelning utifrån underlag från lärare. Enligt rektorn
resulterade lärarnas analys av resursfördelningen till att alla klasser fick en resursperson som kan stödja eleverna i klassrummet. Enligt rektorn har hen ännu inte
kunnat följa upp vilken betydelse denna insats har haft för elevernas måluppfyllelse. I
inkommen dokumentation beskriver rektorn att resurserna fördelas efter elevers

Skolinspektionen

5 (18)

behov, och att hänsyn tas till både kunskap och sociala behov. Resursfördelningen följs
upp av rektorn och lärare tillsammans med elevhälsan vid klassgenomgångar.
Rektorn följer upp undervisningen, bland annat att värdegrundsuppdraget integreras i
undervisningen. Rektorn har genom lektionsobservationer följt upp lektionsstrukturen, individanpassningar, variation av arbetssätt, lärares aktiva lärarstöd samt hur
lärarna i sin undervisning utgår från de nationella målen. Rektorns analys av undervisningen är att lektionsstrukturen fungerar bra men att lärare behöver utveckla variationen av arbetssätt och i vissa fall förbättra det aktiva lärarstödet. Efter en lektionsobservation ger rektorn återkoppling till läraren och rektorn har även handlett lärare
för att utveckla undervisningen. Lärarna gör i mitten av varje termin en skriftlig analys
av sin undervisning som rektorn i sin tur analyserar. Rektorn uppger att hen ger skriftlig återkoppling till lärarna för att utveckla undervisningen. Rektorn berättar att hen
inte initierat några utvecklingsåtgärder specifikt för undervisningen ännu.
Enligt lärare tas värdegrunden upp i undervisningen men hur den integreras kan
variera beroende på vilket ämne eller elevgrupp läraren har. Värdegrunden integreras
i ämnet bild, vid till exempel kristna traditioner, samt i de samhälls- och naturorienterande ämnena men inte lika tydligt i engelska och matematik. Rektorn ser i lärares
pedagogiska planeringar att värdegrund kommer in i alla ämnen men att lärarna
behöver föra in mer av jämställdhetsperspektivet. Lärarna berättar att de har
diskuterat hur de som lärare ska ge eleverna samma förutsättningar oavsett könstillhörighet. Lärarna har ett gemensamt system för att slumpmässigt fördela ordet till
eleverna, och de har pratat med eleverna om att de ska kunna arbeta med vem som
helst oavsett kön. Rektorn och lärare uppger att jämställdhetsperspektivet kommer in
i undervisningen i de samhällsorienterande ämnena och i svenska som andraspråk.
Ledning och organisering av det pedagogiska arbetet
Rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet. Rektorn och skolans lärare i de
teoretiska ämnena träffas varje vecka på arbetslagsmöten, där någon av skolans
resurspersoner också deltar. Därutöver träffas lärarna i de teoretiska ämnena ytterligare en gång i veckan, på så kallad konferenstid och var tredje vecka har de gemensam vidareutbildning med andra lärare inom kommunen. Därutöver träffas lärarna var
fjärde vecka på arbetsplatsträffar samtidigt som rektorn träffar elevrådet. När nya
eller obehöriga lärare startar på skolan informerar rektorn lärare om skolans rutiner
och förhållningssätt. Rektorn och lärarna berättar att den nya läraren har en behörig
lärare som mentor på skolan. Skolans elevhälsa, som består av rektorn, en specialpedagog, en skolsköterska och en kurator, träffas en gång i månaden och har då
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klassgenomgångar tillsammans med elevernas lärare. Skolan har även en trygghetsgrupp som arbetar för skolans trygghet och trivsel där all undervisande personal på
skolan samt rektorn och kuratorn ingår. För att informera all personal om vad som
händer på Grythyttans skola skriver rektorn ett informationsbrev varje vecka.
Lärarnas och personalens samverkan behöver utvecklas. Lärarna i de praktiska och
estetiska ämnena, som kommer till skolan vissa dagar i veckan, är inte med på skolans
arbetslagsmöten. Enligt lärarna brister kommunikationen mellan lärarna i de teoretiska samt praktiska/estetiska ämnena trots rektorns veckovisa informationsbrev.
Elevhälsan träffar lärare vid klassgenomgångar en gång per termin, där de går igenom
eleverna ur ett socialt-, medicinskt- och kunskapsutvecklingsperspektiv. Enligt rektorn
deltar elevhälsan inte i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete förutom
genom att skolsköterskan återkopplar resultaten från den kommungemensamma
elevhälsoenkäten. Rektorn uppger att det är ett utvecklingsarbete att alla lärare ska
kunna träffas tillsammans.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn ger all personal inom skolan möjlighet att träffas regelbundet och
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver ge alla lärare och all personal möjlighet
att träffas regelbundet och samverka. Rektorn behöver skapa förutsättningar för att
alla skolans lärare och elevhälsan samverkar regelbundet. I utredningen framkommer
att lärarna som undervisar i de teoretiska ämnena har förutsättningar att samverka
men att samverkan inte sker regelbundet med lärare i de praktiska/estetiska ämnena.
Det framgår även att lärare upplever att kommunikationen mellan lärarna i skolans
arbetslag och de lärare som inte ingår i arbetslaget brister.
Enligt 2 kap. 9 § skollagen framgår att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska
ledas och samordnas av en rektor samt att rektorn särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas.
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, avsitt 2.2, framgår att
alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
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Skolinspektionen rekommenderar rektorn att skapa förutsättningar för samtliga
undervisande lärare på Grythyttans skola att samverka. Vidare rekommenderas
rektorn att följa upp och analysera hur personalens samverkan fungerar. Detta för att
tillsammans med all personal skapa en grund för att utveckla utbildningen och undervisningen. Det är av vikt att rektorn ser till att lärarna och elevhälsan samverkar med
varandra för att främja undervisningen och elevernas lärande och utveckling.

Undervisning
Författningsstöd
1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5 a §§, 4 kap. 9 § skollagen
5 kap. 2 § skolförordningen (2011:185)
Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper,
2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden 5. Kursplaner med
kunskapskrav

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i flera delar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att lärarna planerar undervisningen utifrån läroplanen.
Undervisningen består av olika typer av aktiviteter och eleverna ges ett aktivt lärarstöd. Lärarna behöver emellertid ytterligare stimulera och utmana eleverna utifrån
elevernas behov. För att utveckla undervisningen behöver lärarna också i större
utsträckning planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna.
Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd
Lärarna planerar undervisningen utifrån läroplanen. För respektive ämne görs terminsplaneringar med kunskapskrav, bedömningar och arbetssätt som lärarna lägger in i
skolans digitala system. Utifrån terminsplaneringen görs sedan mer detaljerade lektionsplaneringar. Lärarna konkretiserar sedan målen för eleverna. Några lärare sätter
upp målen i klassrummen med beskrivningar av vad eleverna ska göra och syftet med
uppgifterna, och påminner eleverna kontinuerligt om detta. Både elever och vårdnadshavare kan ta del av planeringarna i det digitala systemet. Lärarna berättar att de i
planeringen utgår från vad de vet om eleverna, deras intressen, behov och planerar
sedan undervisningen utifrån den grupp elever de har.
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Lärarna har en gemensam lektionsstruktur för genomförandet av undervisningen, som
ska finnas uppsatt på tavlan i klassrummen. I arbetslagen har lärarna diskuterat
strukturen och att de ska följa strukturen på varje lektion. På de flesta observerade
lektioner finns lektionsstrukturen uppskriven och lärarna går igenom den muntligt
med eleverna. Lärarna berättar att de försöker förklara saker på olika sätt och använder konkreta exempel i undervisningen för att anpassa den till olika elevers behov. Till
exempel kan de härleda bokstäver till olika djur när eleverna ska lära sig om bokstäverna, eller göra matematikuppgifter som eleverna får ta hjälp av utomhusmiljön för
att lösa. Lärarna använder bildstöd för att tydliggöra för eleverna vad de ska lära sig.
Användningen av bildstöd och att lärare börjar och avslutar skoldagen på samma sätt
ingår i skolans arbete med att anpassa innehåll och arbetssätt för alla elever, men
särskilt elever med neuropsykiatrisk funktionedsättning (NPF). Lärare berättar om flera
praktiska NPF-hjälpmedel som elever nu provar ut för att få stöd under skoldagen. För
att ytterligare förstärka det aktiva lärarstödet har varje klass en eller två resurspersoner som tillsammans med läraren hjälper eleverna att upprätthålla engagemang för
och komma vidare med sina uppgifter.
Stimulera och utmana eleverna
Lärarna stimulerar och utmanar eleverna men undervisningen kan utvecklas i detta
hänseende. Lärarna berättar om olika sätt att stimulera och utmana alla elever oavsett
hur långt de har kommit. Lärarna har till exempel extra uppgifter, olika material och
uppgifter som är indelade på olika nivåer för elever som nått olika långt. Lärarna
planerar för att undervisningen ska vara stimulerande genom att knyta an till elevernas intressen. De delar ibland in eleverna i olika grupper utifrån nivå och kan ha
enskilda genomgångar för elever som ligger långt över kunskapskraven. Rektorn
berättar också att pojkarna blivit mer stimulerade av undervisningen genom skolans
ökade digitalisering, eftersom pojkarna ofta är säkra på de digitala verktygen. Några
elever berättar under intervju att undervisningen ibland är stimulerande och innehåller utmanande uppgifter, men att elever i vissa ämnen inte kan få göra svårare
uppgifter eller att viss undervisning inte är tillräckligt utmanande. Lärarna och rektorn
säger att eleverna först och främst behöver ha studiero innan undervisningen kan
göras utmanande.
Resultat från Skolinspektionens skolenkät som genomfördes våren 2018 visar att
skolans pedagogiska personal har en relativt negativ uppfattning om möjligheterna att
stimulera och utmana eleverna i undervisningen. Resultatet från enkäten, med en
svarsfrekvens på 67 procent, visar att personalens svar på frågorna inom området
stimulans och utmaningar genererat ett värde på 5,6. Detta värde är lägre än motsvarande genomsnittliga värde för samtliga medverkande skolor.
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Elevers delaktighet i undervisningen
Lärarna arbetar till viss del med att planera och utvärdera undervisningen tillsammans
med eleverna, men utvecklingsbehov finns. En lärare ger ett exempel på hur eleverna i
årskurs 5 fick välja på vilket sätt de ville redovisa sina kunskaper på ett prov för att förbättra sitt resultat. Vidare beskriver lärare att de på olika sätt utvärderar sin undervisning för att få elever delaktiga medan eleverna uppger att de endast i vissa ämnen
får vara med och påverka. Någon lärare utvärderar undervisningen och tar med sig
elevers synpunkter i planeringen inför kommande termin, medan andra lärare försöker ta med sig synpunkterna direkt till kommande lektion i samma ämne. Ytterligare
en lärare tar emot skrivna förslag från eleverna genom en förslagslåda i klassrummet.
Rektor uppger att utvärdering av undervisningen är ett utvecklingsområde eftersom
lärarna inte bestämt hur och vad i undervisningen som ska utvärderas. Enligt rektorn
införs nu, efter synpunkter som framkom i elevrådet, att eleverna ska vara med och
påverka arbetssätt. Några elever berättar att de i vissa ämnen får vara med och påverka vad de ska göra, medan andra elever inte känner till att de fått vara med och påverka hur de ska arbeta eller vad de ska arbeta med.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att lärarna utvecklar undervisningen så att eleverna involveras i planeringen
och utvärderingen av undervisningen i relation till elevernas ålder och
mognad.

Skolinspektionen bedömer att arbetet med att involvera eleverna i planering och
utvärdering av undervisningen behöver utvecklas. Av granskningen framgår att
eleverna till viss del ges möjlighet att delta i utvärdering och planering av undervisningen men att detta inte sker på ett sätt som blir tydligt för eleverna.
Av 4 kap. 9 § skollagen framgår att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och
mognad.
Av Lgr 11, avsnitt 2.3 framgår att skolans mål är att eleverna successivt ska utöva ett
allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Som ett led i
detta arbete ska läraren svara för att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och
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mognad. Av läroplanen framgår vidare att eleverna även ska få en undervisning som
ger dem möjlighet att ta ett reellt inflytande över undervisningens innehåll och att
läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera undervisningen.
Skolinspektionen rekommenderar att lärarna i större utsträckning och i tydligare
former ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i planeringen av undervisningen.
Lärarna rekommenderas också att tydliggöra och återkoppla till eleverna hur resultatet av utvärderingarna tas tillvara. I lärarens pedagogiska ledning och styrning ingår
att med regelbundenhet och med varierade metoder tillsammans med eleverna
planera och utvärdera undervisningen. Dels i syfte att utveckla undervisningen, dels i
syfte att utveckla elevernas förmågor och vilja att ta personligt ansvar för sitt eget
lärande. Även om undervisningen ska styras av läroplanen finns det utrymme för
elevers inflytande. När det gäller val av innehåll i undervisningen finns det exempelvis
utrymme för lärare och elever att tillsammans i planeringen resonera om vilka delar i
det centrala innehållet de ska fokusera på inom respektive ämne. För att inflytandet
ska vara reellt behöver eleverna stimuleras till att ta aktiv del i planering och utvärdering av undervisningen. För att ytterligare utveckla undervisningen är det väsentligt
att läraren inhämtar elevernas synpunkter på hur undervisningen genomförts avseende innehåll, arbetsformer och arbetssätt och ger dem möjlighet att tänka på och
reflektera över undervisningens kvalitet. För att möjliggöra detta på skolan kan
rektorn skapa förutsättningar för lärarna att gemensamt diskutera och utveckla former
för att öka elevernas delaktighet i planering, utvärdering och utveckling av undervisningen i förhållande till ålder och mognad. Det är viktigt att eleverna upplever att
lärarna tar tillvara på deras synpunkter för att utveckla undervisningen.
Skolinspektionen vill i sammanhanget uppmärksamma skolan på elevers upplevelser
av att undervisningen i vissa delar inte lyckas stimulera och utmana dem. Av Skolinspektionens rapport Tematisk analys - Utmaningar i undervisningen1 framgår att lärare
i vissa ämnen har svårt att engagera eleverna på djupet då undervisningen inte
kopplas till samhällsnytta och användning eller till elevernas spontana intresse.

Skolinspektionen (2016) Tematisk analys – utmaningar i undervisningen. Många elever
behöver mer stimulans och utmaningar.
1
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Trygghet och studiero
Författningsstöd
3 kap. 3 §, 5 kap. 3 och 5 §, 6 kap. 6–7 §§ skollagen
Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och
medmänsklighet, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och
inflytande

Skolinspektionen bedömer följande: Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen
präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men
utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att skolan arbetar kontinuerligt för att följa upp och skapa
studiero. Skolan bedriver till stor del ett medvetet och förebyggande trygghetsarbete,
men detta arbete kan utvecklas.
Studiero
Skolan följer kontinuerligt upp studieron och vidtar insatser för att skapa studiero.
Rektorn och eleverna berättar att uppföljning av studieron görs via klassråden och
elevrådet, som har två representanter från varje klass. Om det i elevrådet framkommer att det inte är studiero så diskuterar rektorn det med berörd lärare. Skolan har
genomfört insatser för att skapa studiero som bland annat inbegriper en resursperson
i varje klass, vilket har gett en positiv effekt enligt rektorn. Lärarna arbetar på flera
olika sätt för att skapa studiero. Till exempel använder de en gemensam lektionsstruktur, de startar och avslutar skoldagen på samma sätt, de använder NPF-hjälpmedel och placerar eleverna i klassrummen på ett sätt som främjar studiero. Av
Skolinspektionens skolenkät till den pedagogiska personalen och elever i årskurs 5 som
genomfördes våren 2018 framgår en relativt negativ uppfattning avseende studieron.
Exempelvis bildar elevernas svar på påståendet ”på lektionerna stör andra elever
ordningen i klassrummet” ett medelvärde på 2,6 på en tiogradig skala, där ett högt
medelvärde indikerar en positiv uppfattning. Medelvärdet för påståendet för samtliga
medverkande skolenheter är 4,0. I intervjuer beskriver lärare och elever att studieron
varierar stort mellan klasser, dagar och lektioner och att de har diskuterat hur alla kan
göras delaktiga och känna ansvar för att skapa studiero. Vidare berättar rektorn att
lärarna diskuterar hur undervisningen påverkar studieron och ett utvecklingsarbete
ska införas genom skolans förstelärare och kommunens utvecklingsledare.
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Trygghet
Rektorn följer upp elevers upplevelser av trygghet på flera sätt och genomför åtgärder
för att förbättra tryggheten, men saknar en systematisk uppföljning av elevers upplevelser av tryggheten för samtliga årskurser. Granskningen visar att rektorn följer upp
trygghet och trivsel genom enkäter, intervjuer och genom information som framkommer på klassråden och i utvecklingssamtalen. Rektorn genomför enskilda elevintervjuer med alla elever i årskurs 3 och 5 och ställer då frågor om bland annat upplevelser
av kränkningar, om någon elev far illa och hur en elev ska vara för att vara en bra
kompis. Eleverna i årskurs 3, 4 och 5, liksom deras vårdnadshavare, besvarar de kommungemensamma elevhälsoenkäterna där skolan får fram uppgifter om bland annat
elevernas trivsel, mående, mat- och sovvanor. Skolsköterskan har hälsosamtal med
elever i årskurs 2 och 4, och meddelar rektorn om det framkommer något specifikt. I
årskurs 1 och 2 tar lärare reda på hur eleverna upplever trygghet och studiero genom
de regelbundna klassråden och på utvecklingssamtalen. Rektorn uppger att hen i dagsläget endast följer upp tryggheten i årskurs 1 och 2 genom klassråden och utvecklingssamtalen.
Genom de kartläggningar som genomförts på skolan har det framkommit information
om bråk på vissa platser på skolgården. Konflikterna har enligt rektorn åtgärdats och
skolan har anställt en fritidspedagog för att kunna stötta vid konflikter. Rektorn har
även utökat rastvärdarnas närvaro där det är vanligt att konflikter uppstår och följer
upp deras arbete i vardagen. Flera elever uppger däremot att rastvärdarna inte är
uppmärksamma på eller hanterar konflikter när de uppstår på skolgården. För att
förebygga konflikter genomförs styrda rastaktiviteter två gånger i veckan, och enligt
rektorn ska dessa aktiviteter utökas kommande läsår och då bli mer elevledda.
Skolan bedriver ett medvetet arbete för att skapa trygghet på skolan, men elever upplever inte alltid att det är tryggt på skolan. Eleverna ger under intervjun exempel på att
det kan bli bråk på rasterna som fortsätter under lektionerna eller påverkar elevernas
studiero på lektionerna, och att det ibland inte är tryggt. Det förekommer även att
eleverna bråkar på skoj och använder ett grovt språkbruk. Lärare berättar att det även
uppkommit konflikter från nätet. Lärare har av den anledningen haft ett utbildningstillfälle och diskuterat med eleverna i en klass om vad man får göra på nätet. Lärarna
säger att det inte finns något systematiskt arbete för att främja tryggheten på nätet,
eller förebygga incidenter där, utan det blir ett åtgärdande arbete när det uppkommit
en konflikt. I skolenkäten från våren 2018 ger elevernas svar på frågan ”jag känner mig
trygg i skolan” ett medelvärde på 6,7 på en tiogradig skala. Det är ett lägre medelvärde
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än medelvärdet för samtliga medverkande skolenheter som är 8,0. Enligt rektorn förekom flest kränkningar i en specifik klass och där gjorde rektorn, specialpedagogen och
resurspersoner insatser vilket resulterade i att det blev lugnare i gruppen.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn mer systematiskt och genom tätare uppföljning utvärderar hur
elever i samtliga årskurser upplever tryggheten på skolan och på nätet, samt
utifrån en analys vidtar åtgärder.

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver utveckla arbetet med att systematiskt
och regelbundet utvärdera hur elever i samtliga årskurser upplever tryggheten på
skolan och på nätet.
Enligt 5 kap 3 § i skollagen (2010:800) ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Av Lgr 11 avsnitt 2.2 framgår att alla personal på skolan ska samverka för att göra
skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Av Lgr 11 avsnitt 2.1 framgår även
att alla som arbetar i skolan aktivt ska motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper och i sin verksamhet bidra till att skolans präglas av solidaritet mellan människor.
Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning om Skolornas arbete mot trakasserier och
kränkande behandling på nätet2 framgår att kränkningar på nätet är mer osynliga för
skolans personal eftersom personalen inte är närvarande när det sker, och att skolors
arbete snarare är reaktivt än proaktivt. För att förändra detta behöver skolor inkludera
nätet både i det förebyggande och främjande arbetet. Dels behöver skolan kartlägga
och analysera den egna verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på

Skolinspektionen (2016) Skolors arbete mottrakasserier och kränkande behandling på nätet.
Kvalitetsgranskningsrapport.
2
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nätet, dels samtala om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer
som råder och som kan leda till att kränkningar på nätet uppstår.
Skolinspektionen rekommenderar rektorn att utveckla arbetet med att kartlägga hur
elever i samtliga årskurser upplever tryggheten på Grythyttans skola och på nätet.
Detta för att kunna sätta in adekvata analyser och vidta ändamålsenliga åtgärder som
sedan bör följas upp. I arbetet bör förutom elever, lärare och resurspersoner även
elevhälsans personal involveras.

Bedömning och betygssättning
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 10 kap. 20 a § skollagen
9 kap. 20 och 22 b §§ skolförordningen
Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i
bedömning och betyg ges i hög utsträckning.
Skälen till bedömningen är att rektorn följer upp och analyserar skillnader i lärarnas
bedömningar av elevers kunskaper och skapar förutsättningar för att lärarna ska
kvalitetssäkra bedömningarna.
Analys av bedömningar
Rektorn följer upp och analyserar eventuella skillnader i bedömningarna. Rektorn
uppger att bedömningar följs upp genom lärarnas dokumentation av bedömningar i
skolans digitala system, samt genom att de gör en så kallad mitterminsanalys av alla
lärarnas bedömningar. Rektorn har i sin analys särskilt uppmärksammat skillnader i
bedömningarna i läsförståelse för årskurs 1 eftersom andelen elever som får godtagbara kunskaper har sjunkit de senaste tre åren. Detta framgår även av inskickat material från rektorn. Rektorns analys av detta är att lärarna har bedömt eleverna olika
under de senaste tre åren. I sin analys har rektorn också sett att det finns skillnader
mellan bedömningar och resultaten på nationella proven i årskurs 3. Rektorn har utifrån sin analys beslutat att lärarna som undervisar i årskurs 1 till 3 respektive 4 till 5
ska sambedöma för att utjämna skillnader och uppnå en likvärdighet.
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Kvalitetssäkring av bedömningar
Rektorn skapar förutsättningar för att lärarna ska kvalitetssäkra sina bedömningar.
Rektorn och lärarna uppger att lärarna vid flera tillfällen under läsåret tränat på att
göra bedömningar. Lärarna i de teoretiska ämnena för årskurs 1 till 3 respektive 4 till 5
har haft regelbundna bedömningsforum, där rektorn satt agendan. Lärarna genomför
även sambedömningar om behov finns utöver bedömningsforumen. Lärarna i de flesta
praktiska/estetiska ämnena sambedömer inom sina ämnen, förutom i ett ämne där
rektorn sett till att läraren får stöd i bedömningarna av en behörig lärare som tidigare
arbetade på skolan. Lärare som saknar behörighet får hjälp av en behörig och legitimerad lärare för att göra bedömningar. Till sin hjälp använder alla lärare Skolverkets
bedömningsstöd, som också diskuterats inom arbetslaget. Rektorn ger också återkoppling till lärarna på deras bedömningar i samband med skolans mitterminsanalys.
Vid två tillfällen under vårterminen har samtliga lärare vid Grythyttans skola sambedömning av nationella prov för årskurs 3 och 6 tillsammans med lärare från kommunens andra grundskola i syfte att höja alla lärares bedömningskompetens och
säkerställa likvärdigheten. Enligt lärarna sker sambedömning av nationella prov i
årskurs 6 genom att alla lärare för årskurs 4 till 6 i kommunen hjälper lärare med
rättning av proven. De bedömer inte avidentifierade prov och lärarna rättar sina egna
elever. Rektorn berättar att bedömningsforumen har höjt lärarnas kompetens att
bedöma och förmåga att analysera elevers resultat. Skolinspektionen ser positivt på de
åtgärder som rektorn vidtagit mot bakgrund av de skillnader i bedömning som uppmärksammats och vill betona vikten av att detta arbete fortsätter.

På Skolinspektionens vägnar
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Beslutsfattare
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X
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som
utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


Fem lektionsobservationer



Två gruppintervjuer med elever



En gruppintervjuer med lärare



En intervju med en representant från skolans elevhälsa



En intervju med rektor



Dokumentstudier; dels av de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan och dels den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella
skolan.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av
bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad
erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera
vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal indikatorer.
Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var
skolans styrkor respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
Inom respektive område granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorn lärarnas utveckling av undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och analys, hur
skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och organiserar
skolans arbete.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar
deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta
område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt
lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov
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och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget
lärande.
Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning arbetar skolan så att utbildningen präglas
av trygghet och studiero och eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område
granskas hur skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder
studiero.
Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa
likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan
arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med omdömen och
betyg.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte skolenheten den 10 till 11 april 2019. Besöket genomfördes
av Eva Fröberg och Åsa Rasmussen.
Grythyttans skola är en grundskola med förskoleklass samt årskurserna 1 till 5. Skolan
leds av en rektor, som även är biträdande rektor för kommunens grundsärskola. På
skolan går i dagsläget 86 elever. Förskoleklassen omfattas inte av den regelbundna
kvalitetsgranskningen.

Sida

1(2)
Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Klockarhagsskolan 4-6 i Hällefors kommun, dnr KS
19/00179
Beslutsunderlag
Skolinspektionen: Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Klockarhagsskolan 4-6 i Hällefors kommun. DNR-2018:11268
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid
Klockarhagsskolan 4-6 i Hällefors kommun. En kvalitetsgranskning ska
bedöma verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer och
belysa hur väl skolan klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå
de nationella målen.
Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till
att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god
utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när
inspektionen besöker skolor är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet
och studiero samt Bedömning och betygssättning.
Inspektionen besöker de skolor som bedöms ha utvecklingsbehov. Chansen
att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge
sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan
uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som
Skolinspektionen genomför.
Skolinspektionen beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan
vidta för att höja kvalitén i utbildningens olika moment.
Förslag för Klockarhagsskolan 4-6
Skolinspektionen lämnar för Klockarhagsskolan 4-6 följande förslag på
utvecklingsarbeten:

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

2(2)

-

-

Att rektorn skapar förutsättningar för ett ökat kollegialt lärande och ett
strategiskt jämställdhetsarbete samt följer upp att detta ger avtryck i
arbetet.
Att undervisningen anpassas utifrån alla elevers individuella behov och
förutsättningar så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt.
Rektorn behöver genom riktade insatser se till att samtliga lärare har
förutsättningar och metoder för att skapa studiero.
Rektorn behöver ge lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra bedömningar
och betygsättning.

Skolan ska senast 15 januari informera om vilka åtgärder som vidtagits.
Ekonomi

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.

Beslut

Hällefors kommun

2019-06-14

kommun@hellefors.se
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Beslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Klockarhagsskolan 4-6 i Hällefors kommun

Skolinspektionen
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning på Klockarhagsskolan avseende verksamhetens kvalitet i
förhållande till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl
skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella
målen. Målen och riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner
eller motsvarande styrdokument som gäller för utbildningen.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område
bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera
delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av
skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte
Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande
kommentarer.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid
Klockarhagsskolan 4-6 i följande utsträckning:
Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i flera delar skolans utveckling, men utvecklingsområden
finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn skapar förutsättningar för ett ökat kollegialt lärande och ett
strategiskt jämställdhetsarbete samt följer upp att detta ger avtryck i
undervisningen.

Undervisning
Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål
avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
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Att undervisningen anpassas utifrån alla elevers individuella behov och
förutsättningar så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så
att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Rektorn behöver genom riktade insatser se till att samtliga lärare har
förutsättningar och metoder för att skapa studiero.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömningar och betygssättning
ges i flera delar, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Rektorn behöver ge lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra bedömningar
och betygssättning.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 15 januari 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Redogörelsen skickas via e-post, till
skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se, eller per post till,
Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr– 2018:11268) i de handlingar som sänds in.
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Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Rektors ledarskap
Författningsstöd
1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 och 34 §§, 4 kap. 4-7 §§ skollagen
Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (Lgr 11), 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning,
Skolans uppdrag, Varje skolas utveckling, 2.1 Normer och värden, 2.3 Elevernas
ansvar och inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden, 2.8 Rektorns ansvar

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i flera delar skolans
utveckling, men utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att rektorn följer upp och analyserar skolenhetens resultat,
undervisningens genomförande och förutsättningar på olika sätt. Rektorns ledning och
styrning av ett strategiskt jämställdhetsarbete är däremot begränsad. Vidare skapar
rektorn förutsättningar för lärarna att samverka men detta arbete behöver utvecklas
för att det ska kunna ge ett betydelsefullt avtryck i undervisningen.
Kvalitetsarbetet
Rektorn följer upp och analyserar elevernas kunskapsresultat. Enligt nationell statistik
från läsåret 2017/2018 uppnår hälften av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla
ämnen. Motsvarande värde för riket är att 77 procent av eleverna når kunskapskraven
i alla ämnen. Det ämne där det genomsnittliga betygspoängen är högst är modersmål
och lägst är det för svenska som andraspråk följt av idrott och hälsa. Enligt skolans
egen statistik når flickorna i högre utsträckning än pojkarna kunskapskraven i de flesta
ämnena med något undantag. Av inskickad dokumentation och av intervjuer framgår
att rektorn följer upp och analyserar elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt
genom bland annat klassgenomgångar, omdömen, betygsstatistik och resultat på
nationella prov. Uppföljningen görs på både individ-, grupp- och enhetsnivå.
Kunskapsresultaten analyseras utifrån faktorer som ämne, kön och svensk eller
utländsk bakgrund. Rektorn och lärarna analyserar kunskapsresultaten tillsammans på
årskursarbetslagsmöten. De har bland annat uppmärksammat de nyanlända elevernas
låga kunskapsresultat samt låg måluppfyllelse inom matematik och inom idrott och
hälsa. De har också till viss del uppmärksammat könsskillnader i kunskapsresultaten
även om de har valt att inte prioritera att analysera skillnaderna mellan flickors och
pojkars resultat detta läsår. Utifrån den uppföljning och analys som rektorn och
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lärarna har gjort av skolenhets resultat har rektorn också satt in åtgärder för att öka
måluppfyllelsen. Exempelvis har skolan ökat personaltätheten i några klasser. Skolan
har även arbetat med nyanländas måluppfyllelse och personalen har fått
kompetensutveckling inom området på studiedagar. Skolan har även skapat en
organisation med förberedelseklasser och studiehandledning på modersmålet. Till
hösten 2019 kommer lärarna att få utbildning inom språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Utöver detta deltar skolan också i det kommungemensamma arbetet med
att utöka undervisningen i matematik med 15 minuter i veckan och all personal har
deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF).
Rektorn följer också systematiskt upp undervisningens kvalitet och att
värdegrundsuppdraget integreras i undervisningen. Av intervjuer framgår att rektorn
följer upp kvaliteten på undervisningen genom att bland annat göra lektionsbesök och
genom samtal med grupper av elever där de diskuterar undervisningen i alla ämnen.
Rektorn ger lärarna feedback efter lektionsbesöken. Feedbacken kan exempelvis
handla om strukturen på lektionen, konkretiseringen av kunskapskraven, variationen i
arbetssätt, anpassningar till elever med exempelvis neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och hur lärarna skapar arbetsro under lektionerna. Av
lärarintervjun framgår att de flesta lärarna har fått lektionsbesök av rektorn. Av
intervjun med rektorn framgår att rektorn känner till att det finns skillnader i lärares
förmåga att på ett tydligt sätt konkretisera kunskapskraven och tydliggöra för eleverna
vad de ska göra. Rektorn har identifierat att det finns lärare som behöver mer stöd.
Rektorn har sett till att lärarna påbörjat ett arbete med att skapa skriftliga pedagogiska
planeringar och lägga ut dem på skolans lärplattform. Att värdegrundsarbetet är en
integrerad del av undervisningen följs delvis upp vid lektionsbesöken men också
genom så kallade trivselintervjuer med alla elever i årskurs 5, elevenkäter i alla
årskurser, diskussioner i elevrådet samt uppföljning av ärenden gällande kränkande
behandling. Rektorn och lärarna uppger att de snabbt tar tag i saker som händer och
att de hjälps åt med att komma till rätta med eventuella problem som uppstår.
Rektorn följer upp de förutsättningar som har getts lärarna men behöver vidta
ändamålsenliga åtgärder för att studiemiljön ska hålla hög kvalitet i alla klasser (se
vidare under Undervisning samt Trygghet och studiero). I informationsinhämtningen
inför den regelbundna kvalitetsgranskningen uppger rektorn att insatta resurser i form
av exempelvis elevassistent och specialpedagogisk kompetens följs upp och utvärderas
på bland annat elevhälsoteammöten, klassgenomgångar och efter uppföljning av olika
elevstödjande insatser. Av intervjun med rektorn framgår att rektorn känner till att det
finns skillnader bland annat i hur skickliga och insatta lärarna är i vad de kan göra för
att stödja eleverna inom ramen för den ordinarie undervisningen. Lärarna uppger att
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de resurser som är kopplade till årskurserna har använts olika mellan årskurserna och
att resurserna i vissa årskurser inte har räckt till för att ge eleverna det stöd de
behöver.
Jämställdhetsarbetet
Rektorn leder och styr inte ett strategiskt jämställdhetsarbete. Av inskickade
dokument och intervjuer framgår visserligen att skolan följer upp vissa uppgifter
uppdelade på kön exempelvis kunskapsresultat och ärenden gällande kränkande
behandling. Rektorn berättar vidare att de arbetar med jämställdhet i den studie- och
yrkesvägledning som eleverna får och att de i en av årskurserna har en bok där
jämställdhetsarbetet ingår. Lärarna berättar att de tycker att jämställhetsarbetet
kommer in naturligt i de olika ämnena och tar historia som exempel. Lärarna försöker
också att uppmuntra och locka alla elever till att delta i aktiviteter, exempelvis att
spela fotboll, hoppa rep och att vara med på dans. Rektorn och lärarna berättar
emellertid att skolan har ett tydligare fokus på individen och hur individen lyckas än på
jämställdhetsuppdraget. Rektorn har inte heller på något systematiskt sätt följt upp
eller sett till att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela utbildningen.
Ledning och organisation
Rektorn har skapat förutsättningar för lärarna att samverka men rektorn följer inte i
tillräcklig grad upp om det sker ett kollegialt lärande som ger avtryck i undervisningen.
Av inskickad dokumentation och intervjuer framgår att skolan har olika forum för
samverkan. Exempelvis finns arbetsplatsträffar, årskursarbetslagsmöten,
elevhälsoteammöten och trygghetsgruppsmöten. Tillsammans ger dessa möten
utrymme för praktiska frågor, pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling.
Lärarna uppger dock att de önskar att de hade mer tid för pedagogiska diskussioner.
De uppger exempelvis att de inte gemensamt, på ett strukturerat sätt, har diskuterat
hur de kan arbeta med att stärka elevernas självförtroende att lära sig saker eller hur
de kan arbeta för att få eleverna att ta ansvar för och finna strategier för sitt eget
lärande. Vidare berättar de att i de fall det sker samverkan om undervisningen är det
mellan lärare som undervisar i samma årskurser, men att detta inte görs i alla
årskurser. De lärare som inte tillhör skolenhetens arbetslag får inte heller på något
strukturerat sätt tillgång till information om skolans arbetssätt och deltar inte i de
gemensamma pedagogiska diskussionerna. Däremot får alla nyanställda lärare en
mentor som introducerar dem i arbetet och skolans arbetsätt. Detta gäller däremot
inte vikarierande lärare.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
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Att rektorn skapar förutsättningar för ett ökat kollegialt lärande och ett
strategiskt jämställdhetsarbete samt följer upp att detta ger avtryck i
undervisningen.

Skolinspektionen bedömer att rektorn i ökad utsträckning behöver leda och organisera
det pedagogiska arbetet på skolan. Granskningen visar exempelvis att det finns
områden inom undervisningen och värdegrundsarbetet som behöver förbättras där
lärarna inte gemensamt, på ett strukturerat sätt, har diskuterat hur de kan arbeta för
att utveckla utbildningen. Idag sker utvecklingsarbetet ofta utifrån den enskilde
lärarens perspektiv och det saknas ofta ett gemensamt strategiskt arbete.
Av 4 kap. 4 § skollagen framgår att rektorn ska ansvara för att en systematisk och
kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen i förhållande till de
nationella målen genomförs under medverkan av personal och elever. Enligt Lgr 11,
avsnitt 2.8 ansvarar rektorn för att skolans resultat följs upp och utvärderas i
förhållande till de nationella målen och kunskapskraven samt att i undervisningen i
olika ämnen, integrera ämnesövergripande kunskapsområden exempelvis
jämställdhet.
Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 28-29) med kommentarer om
systematiskt kvalitetsarbete framgår att det är viktigt att rektorn följer upp hur
arbetssätt och metoder i undervisningen påverkat elevers lärande och utveckling.
Utgångspunkten är de nationella mål och de områden som man har beslutat att
fokusera i utvecklingsarbetet. Personalen behöver få återkoppling på sin undervisning
från rektorn samt från kollegor. Genom kollegialt lärande kan personalen strukturera
sitt utvecklingsarbete och använda kunskaperna i det dagliga arbetet.
Skolinspektionen rekommenderar rektorn att fortsätta leda och utveckla arbetet med
att skapa mötesstrukturer med innehåll som ger lärarna möjligheter till samverkan och
till ett kollegialt lärande. Genom ett kollegialt lärande kan lärarna få möjlighet att
strukturera sitt utvecklingsarbete och använda kunskaperna för att på bästa sätt
utforma och genomföra undervisningen så att den kommer alla elever tillgodo. Vidare
rekommenderas rektorn att systematiskt följa upp att det kollegiala lärandet också ger
avtryck i undervisningen samt att undervisningen omfattar ett aktivt, medvetet och
systematiskt jämställdhetsarbete.
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Undervisning
Författningsstöd
1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5a §§, 4 kap. 9 § skollagen
5 kap. 2 § skolförordningen (2011:185)
Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper,
2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden, 5 Kursplaner

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i flera delar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men
utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att lärarna planerar och genomför undervisningen så att
aktuella arbetsområden inriktas mot ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.
Vidare framgår att undervisningen är varierad och oftast innehåller ett aktivt lärarstöd.
Undervisningen kan emellertid utvecklas så att eleverna i högre utsträckning
medvetandegörs om sina möjligheter att vara delaktiga i undervisningen och i sitt eget
lärande. Vidare kan undervisningen utvecklas så att den stimulerar och utmanar alla
elever, utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Lärarna planerar och genomför undervisningen så att aktuella arbetsområden inriktas
mot ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav men lärarna lyckas i olika grad
att förmedla syftet och mål med de olika arbetsmomenten till eleverna. Av
lärarintervjuer framgår att lärarna planerar undervisningen utifrån kursplanernas syfte
och centrala innehåll samt att det varierar mellan årskurserna om lärarna gör
planeringen enskilt eller tillsammans med kollegor. Lärarna beskriver vidare att de i sin
planering får med olika moment så att lektionerna och arbetsområdena är varierade
för eleverna. Lärarna berättar också att de tydliggör målen och syftet med
undervisningen för eleverna. Rektorns samlade bild efter att ha genomfört
lektionsobservationer är dock att det finns en variation i hur väl lärarna lyckas med att
tydliggöra mål och syfte med undervisningen för eleverna.
Undervisningen vid skolan är ofta strukturerad, varierad och elever ges ett aktivt
lärarstöd, men det finns undervisning där dessa delar behöver utvecklas. Lektionerna
inleds oftast med en genomgång och därefter får eleverna arbeta enskilt eller i grupp.
Den observerade undervisningen består av såväl gemensamt arbete i helklass som
enskilt arbete och grupparbete. Av de observerade lektionerna framgår att lektionen
inleds med att läraren går igenom lektionsplaneringen. Vidare framgår att under tiden
som eleverna arbetar går lärarna runt och hjälper till. Av lektionsobservationer
framgår emellertid att att det finns lärare som saknar strategier för att fånga elevernas
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uppmärksamhet och att elever, främst under slutet av lektionerna, verkar tappa fokus
på undervisningen.
Eleverna ges till viss del möjlighet att påverka undervisningen och reflektera över sitt
eget lärande. Av lärar- och elevintervjuer framgår att elevernas möjligheter till
delaktighet varierar beroende på lärare. Några lärare beskriver att eleverna får vara
med och utvärdera varje arbetsområde. En del lärare gör detta muntligt i helklass och
andra skriftligt. Några lärare brukar också spontant utvärdera vissa lektioner. Lärarna
beskriver också att eleverna ibland kan få vara med och exempelvis bestämma
arbetssätt, undervisningens innehåll och utformningen av bedömningstillfällen. På
skolan finns det dock inte något gemensamt arbete kring elevernas delaktighet i
planeringen av undervisningen eller hur lärarna kan arbeta för att få eleverna att ta
ansvar för och finna strategier för sitt eget lärande. Några lärare berättar vidare att de
arbetar aktivt för att eleverna ska förstå vad inflytande är och vad de kan ha inflytande
över medan andra lärare är osäkra på om eleverna förstår när de är med och
utvärderar undervisningen och att eleverna då också är med och påverkar det
kommande arbetet. Av intervjuerna med eleverna framgår att eleverna i en årskurs
vet att de får vara med och utvärdera undervisningen och sitt eget lärande medan
övriga elever berättar att de bara får vara med och utvärdera undervisningen för en
enskild lärare i ett ämne.
Lärarna arbetar med att motivera eleverna och stärka deras självförtroende till att vilja
lära och utvecklas men detta arbete kan förbättras i vissa klasser. Lärarna arbetar med
att motivera eleverna genom att undervisningen är varierad, lärarna ställer krav och
visar att de tycker att ämnet är intressant och roligt. För att stärka elevernas
självförtroende i studierna berättar lärarna att de försöker uppmuntra eleverna att
göra sitt bästa men att de också uppmanar eleverna att vara nöjda med sig själva när
de har gjort så gott de kan. Lärarna kan spontant prata med varandra om hur de kan
stärka elevernas självförtroende för att lära sig saker men har inte diskuterat frågan
gemensamt på ett strukturerat sätt. Vidare framgår av lärarintervjun att det finns
elever som lärarna har svårt att få motiverade för skolarbetet. Detta är något som
lärarna i ett av årskursarbetslagen pratar mycket om men de upplever att de inte
lyckas i sitt arbete med att motivera alla elever.
Lärarna använder olika metoder för att individanpassa undervisningen men arbetet
med att utmana och stimulera alla elever kan utvecklas. Lärarna beskriver att
undervisningen individanpassas exempelvis genom att arbetsformer och arbetssätt
anpassas. Det finns också så kallade resurslärare som är knutna till varje årskurs och i
en årskurs är lärarna mycket nöjda med hur resursläraren används. I denna årskurs
kan resursläraren användas både till att ge de elever som riskerar att inte nå
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kunskapskraven det extra stöd de behöver och att ge de elever som lätt når
kunskapskraven de utmaningar som de behöver. Det finns däremot årskurser där de
samlade lärarresurserna inte räcker till för att ge alla elever det stöd de behöver. I
dessa årskurser beskriver lärarna att de exempelvis inte tycker att de räcker till för att
utmana och stötta de elever som lätt når kunskapskraven. Rektorn berättar att hen
känner till att lärarna skulle kunna utmana de elever som snabbt når kunskapskraven
mer. Några lärare berättar vidare att de alltid bollar tankar och idéer om extra
anpassningar med elevhälsan medan andra lärare upplever att de inte får den hjälp
och stöd som de behöver från elevhälsan för att anpassa undervisningen till elevernas
behov. Rektorn berättar också att lärarna har olika syn på och kunskaper om extra
anpassningar och att alla lärare inte är lika kunniga och insatta i vad som kan göras för
att stödja eleverna inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att undervisningen anpassas utifrån alla elevers individuella behov och
förutsättningar så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt.

Skolinspektionen bedömer att undervisningen behöver utvecklas så att den stimulerar
och utmanar alla elever oavsett hur långt de har kommit i sin kunskapsutveckling.
Även elevhälsan, som ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande,
utveckling och hälsa har en given roll i detta arbete. Granskningen visar att det varierar
mellan årskurser och lärare hur väl de lyckas anpassa undervisningen både till de
elever som riskerar att inte nå kunskapskraven och till de elever som behöver större
utmaningar.
Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers
olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
Av Lgr 11 avsnitt 2.2 framgår att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov,
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Vidare ska läraren även organisera och
genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.
Skolinspektionen rekommenderar att rektorn tillsammans med lärarna och elevhälsan
utvecklar undervisningen så att den stimulerar och utmanar alla elever. Alla elever ska
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kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och med stöd från läraren stimuleras till
att utveckla hela sin förmåga. För att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt
rekommenderar Skolinspektionen att lärarna får förutsättningar att tillsammans
utveckla arbetet med att planera och genomföra undervisning utifrån både de elever
som behöver mer stöttning för att nå målen och de som har kommit långt i sin
kunskapsutveckling.

Trygghet och studiero
Författningsstöd
3 kap. 3 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 6-7 §§ skollagen
Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och
medmänsklighet, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och
inflytande

Skolinspektionen bedömer följande: Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen
präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men
utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att skolan har ett medvetet arbete för att skapa trygghet
men att det till viss del saknas ändamålsenliga åtgärder för att skapa studiero.
Skolan bedriver ett medvetet arbete för att skapa trygghet och motverka kränkande
behandling. Lärare och rektorn berättar att skolan har haft svårt att skapa en trygg
miljö för alla elever. Det har exempelvis förekommit kränkningar på rasterna. Detta är
något som personalen har arbetat strukturerat med för att åtgärda. Skolan har
exempelvis sett till att det är fler vuxna ute på rasterna och de har arbetat med att
skapa rastaktiviteter för eleverna. Detta arbete har redan gett resultat och kommer
även att fortsätta och utökas till hösten. Rektorn och lärarna uppger att en styrka som
skolan har är att de snabbt tar tag i saker som sker och snabbt sätter in insatser.
Skolan bedriver ett samlat arbete för att skapa studiero men det finns lärare som inte
lyckas med att skapa, upprätthålla och vid behov återställa ordningen i klassrummet så
att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. För att skapa trygghet och studiero
har skolan gemensamma skolregler och det finns också klassrumsregler. Personal och
elever har gemensamt skrivit skolreglerna och de ses över en gång per år. Av
intervjuer med lärare och rektorn framgår att dessa regler efterlevs och lärarna har ett
gemensamt förhållningssätt i arbetet med dessa frågor men det framgår också att
studieron varierar mellan klasser och årskurser. I den årskurs där problemet är som
störst är studieron en fråga som lärarna arbetar med på årskursarbetslagsmötena.
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Rektorn och lärarna har emellertid olika bild av om insatta åtgärder har gett avsedd
effekt. Rektorn uppger att de, ett par veckor innan Skolinspektionens besök, satt in
extra resurser i några klasser för att förbättra studieron och att detta har gett effekt.
Lärarna berättar också att skolan har försökt att komma till rätta med studieron men
att problemet kvarstår. Lärarna och eleverna uppger att det finns klasser där studieron
inte är tillräckligt bra för att alla elever ska kunna ägna sig åt skolarbetet.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Rektorn behöver genom riktade insatser se till att samtliga lärare har
förutsättningar och metoder för att skapa studiero.

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver utveckla arbetet med att ge alla lärare
förutsättningar för att skapa, upprätthålla och vid behov återställa ordningen i
klassrummet. Här ingår att se till att lärarna har kunskaper om ändamålsenliga
metoder för att skapa studiero. Som framgår ovan finns det variationer i hur väl
lärarna lyckas med att skapa studiero på lektionerna. En följd av detta är att det finns
elever som inte ges möjligheter att göra de uppgifter läraren planerat och elever som
upplever sig störda i sitt arbete.
Av 5 kap. 3 § skollagen framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Rektor har ansvar för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron
och lärmiljön behöver kontinuerligt utvärderas som en del i skolans systematiska
kvalitetsarbete. Inom ramen för kvalitetsarbetet bör rektorn följa upp att
verksamheten har planerats på ett sätt som är gynnsamt för studiemiljön, exempelvis
avseende klassindelning, schemaläggning, elevers individuella behov av stödinsatser
och personalbesättning. Även andra processer behöver i detta sammanhang följas
upp, såsom värdegrundsarbetet och undervisningens kvalitet. Skolinspektionen
rekommenderar därför rektorn att brett följa upp skolans insatser för att skapa och
upprätthålla studiero samt sätta in riktade resurser som långsiktigt och varaktigt kan
ge samtliga lärare förutsättningar och redskap att tillförsäkra eleverna en skolmiljö
som präglas av studiero.

Skolinspektionen

13 (19)

Bedömning och betygssättning
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 10 kap. 20a § skollagen
9 kap. 20 och 22b §§ skolförordningen
Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i
bedömning och betygssättning ges i flera delar, men utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att rektorn analyserar lärarnas bedömningar och
betygssättning för att se om de bedömer likvärdigt och att lärarna i viss grad ges
möjligheter att kvalitetssäkra sina bedömningar. Granskningen visar dock att de
enskilda lärarna använder ett begränsat antal metoder för att göra likvärdiga
bedömningat och att inte alla lärare deltar i forum där diskussioner om bedömning
och betygssättning förs.
Rektorn följer till stora delar upp och analyserar lärarnas bedömning och
betygsättning. Av intervjuer med rektorn och lärarna framgår att rektorn har god
kännedom om de flesta resultaten och också kontinuerligt följer upp lärarnas
bedömning och betygsättning. Om rektorn eller lärarna ser något anmärkningsvärt i
bedömningen eller betygsättningen lyfts detta upp för granskning och diskussion.
Rektorn berättar exempelvis att det fanns avvikelser i betygen, höstterminen 2018,
inom ett par ämnen där ingen elev fick ett högre betyg än ett C. Rektorn har inlett en
dialog med berörda lärare för att skapa klarhet i vad detta kan bero på.
Rektorn behöver ge lärarna ytterligare förutsättningar att kvalitetssäkra bedömningar
och betygssättning. Rektorn och lärarna berättar att lärarna använder några olika
metoder som stöd för bedömning såsom nationella provresultat, Skolverkets
bedömningsstöd och i vissa ämnen där läraren är obehörig sker träffar med behörig
lärare. Det framgår vidare att viss sambedömning sker, främst gällande de nationella
proven och vissa diagnosprov. I en av årskurserna är de flesta proven gemensamma
och i den årskursen diskuterar lärarna ofta bedömning med varandra. I de andra
årskurserna finns inte samma strukturerade arbete utan där kan lärarna på eget
initiativ och om det finns tid över diskutera bedömningar som läraren känner
osäkerhet kring.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:
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Rektorn behöver ge lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra bedömningar
och betygssättning.

Skolinspektionen bedömer att skolan behöver utveckla arbetet med likvärdig
bedömning och betygssättning. Granskningen visar att lärarna använder ett begränsat
antal metoder för att göra likvärdiga bedömningar och att alla lärare inte ges
förutsättningar att inom kollegiet kvalitetssäkra sina bedömningar och sin
betygssättning på ett struturerat sätt. Rektorn har också i sin analys av
kunskapsresultat sett skillnader mellan lärare gällande bedömning och betygssättning.
Enligt 1 kap. 9 § skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom
varje skolform var i landet den anordnas och av 3 kap. 14 § skollagen framgår att
rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.
Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 299) framgår att rektorn har ett
särskilt ansvar för att se till att lärarna dels är väl förtrogna med det regelverk som
gäller, dels i övrigt får det stöd de behöver för att kunna sätta rättvisa och likvärdiga
betyg.
I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2018:247, s. 22) med kommentarer om betyg och
betygssättning beskrivs att sambedömning är ett betydelsefullt redskap för ökad
likvärdighet, eftersom det bidrar till gemensam syn på vad som ska bedömas och hur
bedömningen ska gå till. Ett professionellt samtal om utformningen av ändamålsenliga
bedömningssituationer och bedömning av olika underlag kan förbättra likvärdigheten.
Sådana diskussioner kan ha både formativa och summativa syften. Lärare kan
tillsammans analysera underlag och på vilka olika sätt som eleverna ger uttryck för sin
förståelse av ämnesinnehållet.
Skolinspektionen rekommenderar rektorn att utveckla arbetet med att ge lärarna
förutsättningar att sambedöma för att likvärdigheten gällande bedömning och
betygssättning ska öka. Alla lärare behöver ges förutsättningar att återkommande få
diskutera och kvalitetssäkra sina bedömningar och sin betygssättning.
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På Skolinspektionens vägnar

X

Eleonor Duvander

Eleonor Duvander
Beslutsfattare
Signerat av: Eleonor Duvander

X

Ingela Djurberg

Ingela Djurberg
Föredragande
Signerat av: Ingela Djurberg
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I handläggningen av ärendet har även utredarna Ingela Åkerman Jansson och Lena
Stadler medverkat.
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som
utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


Fyra lektionsobservationer



En gruppintervjuer med elever



En gruppintervjuer med lärare



En gruppintervju med skolans elevhälsa



En intervju med rektor.



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella skolan.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av
bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad
erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera
vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i
bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal
indikatorer Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att
identifiera var skolans styrkor respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
Inom respektive område granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorns lärarnas utveckling av
undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett
könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och
analys, hur skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och
organiserar skolans arbete.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar
deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta
område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt
lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov
och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget
lärande.
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Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning arbetar skolan så att utbildningen präglas
av trygghet och studiero och eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område
granskas hur skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder
studiero.
Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa
likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan
arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med omdömen och
betyg.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte skolenheten den 10 och 11 april 2019. Besöket genomfördes
av Ingela Djurberg och Ingela Åkerman Jansson.
Klockarhagsskolan 4-6 är en grundskola med årskurserna 4 till 6. På skolan finns i
dagsläget 188 elever och skolan leds av en rektor.

Sida

1(2)
Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Pihlskolan i Hällefors kommun, dnr KS 19/00184
Beslutsunderlag
Skolinspektionen. Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Pihlskolan
i Hällefors kommun. DNR-2018:11269
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid Pihlskolan. En
kvalitetsgranskning ska bedöma verksamhetens kvalitet i förhållande till mål
och andra riktlinjer och belysa hur väl skolan klarar sitt uppdrag att ge varje
elev förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till
att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god
utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när
inspektionen besöker skolor är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet
och studiero samt Bedömning och betygssättning.
Inspektionen besöker de skolor som bedöms ha utvecklingsbehov. Chansen
att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar om det var länge
sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om skolan
uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som
Skolinspektionen genomför.
Skolinspektionen beskriver i ett beslut vilka utvecklingsområden skolan kan
vidta för att höja kvalitén i utbildningens olika moment.
Förslag för Pihlskolan
Skolinspektionen lämnar för gymnasieskolan följande förslag på
utvecklingsarbeten:
-

Att rektor behöver utveckla arbetet med att följa upp, dokumentera och
analysera kunskapsresultat.

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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-

Att lärarna i ökad utsträckning låter eleverna vara delaktiga i planeringen
av undervisningen.
Att rektor i ökad utsträckning analyserar eventuella skillnader i
betygsättningen och för diskussioner med lärarna utifrån dessa analyser
för att på så sätt säkerställa en likvärdig bedömning.

Skolan ska senast 15 januari informera om vilka åtgärder som vidtagits.
Ekonomi

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet

Beslut

Hällefors kommun

2019-06-19

kommun@hellefors.se
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Beslut
efter regelbunden kvalitetsgranskning vid
Pihlskolan i Hällefors kommun
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning på Pihlskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till
mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt
uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och
riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande
styrdokument som gäller för utbildningen.
Denna granskning avser naturvetenskapsprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt introduktionsprogrammet
språkintroduktion.

Läsanvisning
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område
bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera
delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av
skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte
Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande
kommentarer.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Pihlskolan
gymnasium i följande utsträckning:
Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i flera delar skolans utveckling, men utvecklingsområden
finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn behöver utveckla arbetet med att följa upp, dokumentera och
analysera kunskapsresultat.

Undervisning
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Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål
avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att lärarna i ökad utsträckning låter eleverna vara delaktiga i planeringen av
undervisningen.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och
studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i flera
delar, men utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn i ökad utsträckning analyserar eventuella skillnader i
betygsättningen och för diskussioner med lärarna utifrån dessa analyser för
att på så sätt säkerställa en likvärdig betygssättning.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 20 januari 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Redogörelsen skickas via e-post, till skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen ,
eller per post till, Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping. Hänvisa till
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr– 2018:11269) i de
handlingar som sänds in.
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Skolinspektionens bedömningar
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område.

Rektors ledarskap
Författningsstöd
1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 och 34 §§, 4 kap. 4-7 §§ skollagen
Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 Skolans
värdegrund och uppgifter, En likvärdig utbildning, Kunskaper och lärande, Varje
skolas utveckling, 2.6 Rektorns ansvar

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i flera delar skolans
utveckling, men utvecklingsområden finns.
Skälen till Skolinspektionens bedömning är att rektorn leder och organiserar det
pedagogiska arbetet utifrån ett tydligt fokus på skolans kunskaps- och
värdegrundsuppdrag och ser till att obehöriga lärare får en planerad introduktion på
skolan. Rektorn genomför utvecklingsåtgärder och fattar beslut om fördelning av
resurser. Rektorn följer också upp undervisningens genomförande och att
värdegrundsuppdraget integreras i undervisningen och det pågår i viss utsträckning ett
jämställdhetsarbete på skolan. Arbetet med att följa upp och analysera
kunskapsresultat kan utvecklas.
Rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet utifrån ett tydligt fokus på
skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. På skolan finns olika mötesforum i form
av elevråd, programlag/arbetslag, elevkonferenser, elevhälsomöten samt
ledningsgrupp. Syftet med de olika mötena är tydligt och inrymmer såväl utveckling av
programmen som diskussioner om anpassningar för elever som riskerar att inte nå
kunskapskraven. Mötena är schemalagda så att rektorn har möjlighet att medverka.
Utöver dessa möten finns varje vecka en konferenstid där alla lärare, specialpedagog
och rektorn deltar. Konferenstiden används främst till frågor rörande skolutveckling.
Enligt rektorn ansvarar specialpedagogen, som också är förstelärare, tillsammans med
skolans IT-pedagog för arbetet med det kollegiala lärandet. Arbetets organisation och
innehåll diskuteras dock löpande med rektorn. Innevarande läsår har fokus i det
kollegiala lärandet inriktats mot att lärare parvis följer varandras undervisning samt
utveckling av lärarnas digitala kompetens. Av intervjuer och inkomna dokument
framgår att Skolinspektionens observationsscheman utgjort mall för vad som ska
observeras när lärarna besöker varandras lektioner men även lärarnas egna behov har
fått styra inriktningen. Diskussioner och analyser utifrån observationerna har
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genomförts både inom paren och i större grupper. Lärarna har till exempel diskuterat
hur anpassningar fungerar och hur lärare skapar motivation hos eleverna. Utveckling
av den digitala kompetensen har inneburit att alla lärare fått utbildning i att använda
en gemensam lärplattform. I intervjuer och inkomna dokument redogörs för att
arbetet gett tydligare strukturer för kommunikationen mellan lärare och elever samt
att eleverna får allt material samlat på ett ställe. Av intervjuer med rektorn och lärarna
framgår att obehöriga och nyanställda lärare får en planerad introduktion på skolan.
Efter ett inledande samtal med rektorn får de en sammanställning av viktiga rutiner
och traditioner på skolan samt en mentor som stöd vid exempelvis planering av
lektioner och vid bedömning och betygssättning. Enligt rektorn utformas stödet
individuellt utifrån den enskilde lärarens behov.
Rektorn genomför utvecklingsåtgärder och fattar beslut om fördelning av resurser.
Utvecklingsinsatser som pågår utöver satsning på lektionsbesök och IT-utveckling är
skolans deltagande i Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov.
Skolan har även deltagit i Skolverkets satsning för att förbättra nyanländas lärande.
Biträdande rektorn och en förstelärare har gått en utbildning för att handleda i språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen arrangeras av Nationellt centrum
för andraspråk. Organisationen har gjort lektionsbesök och träffat personal på skolan
som en förberedelse inför följande läsårs utvecklingsinsats då all personal ska utbildas
i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Enligt rektorn sker mycket av lärarnas
kompetensutveckling genom det kollegiala lärandet men lärares egna önskemål om
kompetensutveckling tillgodoses så långt som möjligt. Enligt rektorn är tillgången till
resurser i form av exempelvis lokaler, IT och läromedel god. När det gäller
resursfördelning av personal görs det via tjänstefördelningen men justeras efter behov
under läsårets gång. Representanterna för elevhälsan uppger att rektorn omfördelar
resurser efter behov och att de är delaktiga som stöd i vissa resursfrågor.
Rektorn följer upp undervisningens genomförande och att värdegrundsuppdraget
integreras i undervisningen. Rektorn följer upp undervisningen genom att delta i
diskussionerna som sker utifrån lärarnas besök på varandras lektioner. Rektorns
uppföljning av undervisningen sker även genom elevhälsans arbete som bland annat
inrymmer lektionsbesök och återkoppling till lärare på undervisningen och genom de
kursutvärderingar lärare och elever genomför efter varje avslutad kurs. I
kursutvärderingarna ingår elevutvärderingar som lärarna sammanställer och som
exempelvis innehåller frågor om variationen i undervisningen och om eleverna haft
möjlighet att påverka undervisningen. Därutöver görs programutvärderingar där
eleverna i år 3 bland annat får besvara frågor relaterade till examensmålen. Hur
värdegrunden genomsyrar lärarnas undervisning är enligt rektorn en återkommande
diskussionspunkt i samband med arbetet med skolutveckling på den gemensamma
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konferenstiden. Det är via dessa diskussioner som rektorn följer upp hur lärarna
arbetar med värdegrundsuppdraget i undervisningen. Enligt rektorn och lärarna har
rektor påbörjat rektorsutbildning. En biträdande rektor har dock anställts vilket nu
frigör utrymme att i högre utsträckning genomföra systematiska
lektionsobservationer.
Det pågår i viss utsträckning ett jämställdhetsarbete på skolan. Av skolans
likabehandlingsplan framgår att all undervisning som sker på skolan ska genomsyras av
ett könsperspektiv för att öka jämställdheten och att all personal bör arbeta med
jämställdhetsfrågor för att motverka stereotypa uppfattningar om könsroller. Arbetet
ska enligt planen ske utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Rektorn uppger i intervju
att det inte finns något strategiskt arbete med att motverka stereotypa könsmönster
men att jämställdhet diskuteras kontinuerligt mellan lärarna. Fortbildning för både
elever och personal har genomförts gällande hedersrelaterade frågor. Enligt rektorn
agerar lärarna omedelbart om de får signaler om könsstereotypa mönster. Av det
dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet framgår att männens kunskapsresultat
är något lägre än kvinnornas. Programsamordnaren för språkintroduktion uppger att
det inte finns ett strategiskt arbete om jämställdhet, utan det är upp till varje lärare att
arbeta med det. Däremot sker diskussioner om värdegrundsuppdraget i programlaget.
Även elevhälsans representanter uppger att frågor som rör jämställdhet diskuteras
kontinuerligt mellan lärarna på konferenstiden. Exempelvis har det förekommit
diskussioner om mäns och kvinnors talutrymme i klassrummet. Eleverna ger exempel
på flera ämnen där undervisningen behandlat jämställdhet och uppger att de blir
likvärdigt värderade oavsett könstillhörighet.
Granskningen visar att rektorn inte följer upp skolenhetens samlade resultat och
måluppfyllelse i tillräcklig omfattning. För uppföljning av kunskapsresultat på skolnivå
använder rektorn för närvarande statistik från Skolverket och Sveriges kommuner och
landsting, vilket enligt rektorn inte är tillräckligt. I det systematiska kvalitetsarbetet för
Pihlskolan presenteras några slutsatser av uppföljningen av kunskapsresultat på
skolnivå. Exempelvis anges att en ökad andel elever behöver stöd i någon form och att
männens resultat är något lägre än kvinnornas. På individnivå följs elevernas
kunskapsutveckling upp dels genom terminsvisa omdömen om eleverna i varje kurs,
dels genom satta betyg på eleverna i samband med kursutvärderingarna. Enligt
rektorn ska kursutvärderingarna innehålla satta betyg. Rektorn uppger att det behövs
några års resultatuppföljning för att göra systematiska analyser av kunskapsresultaten.
Eftersom undervisningsgrupperna är små ger varje elevs resultat en tydlig påverkan på
statistiken. Uppföljningen av kunskapsresultat på språkintroduktion tenderar också att
bli individorienterad på grund av elevernas skilda förutsättningar. Enligt rektorn är den
genomsnittliga genomströmningshastigheten för en elev på
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språkintroduktionsprogrammet två år. Både rektorn och lärarna uppger att från och
med vårterminen 2019 ska kursutvärderingarna även innehålla provbetyg på
nationella prov och att lärarna kommenterar i de fall provbetyget avviker från
kursbetyget. Vidare ska lärarna göra en egen analys av resultaten utifrån satta betyg
och elevutvärderingen samt analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns
resultat.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn behöver utveckla arbetet med att följa upp, dokumentera och
analysera kunskapsresultat.

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver utveckla arbetet med att mer
systematiskt följa upp och analysera elevernas kunskapsresultat för att kunna
prioritera åtgärder i utvecklingen av utbildningen. För närvarande sker inte
dokumenterad uppföljning och sammanställning av kunskapsresultat i tillräcklig
utsträckning. Uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling har ett mer tydligt fokus
på individnivå än på mer aggregerad nivå som exempelvis kurser och elevgrupper.
Av 4 kap. 4-7 §§ skollagen framgår att en systematisk planering, uppföljning och
utveckling av utbildningen ska genomföras på skolenhetsnivå. Rektorn ansvarar för att
ett sådant kvalitetsarbete genomförs. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras
under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Inriktningen på det
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna
lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet
ska dokumenteras. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt
kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att
nödvändiga åtgärder vidtas.
Enligt Lgy11, avsnitt 1 framgår att skolans verksamhet måste utvecklas så att den
svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att
resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och
utvärderas.
Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98, s. 31) med kommentarer om
systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet framgår att rektorn tillsammans med
personalen bör följa upp vad i enhetens verksamhet som påverkar och orsakar
resultaten och måluppfyllelsen. Rektorn ska utifrån analyserna identifiera
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utvecklingsinsatser tillsammans med personalen och därefter besluta vilka insatser
som ska genomföras
Skolinspektionen rekommenderar att rektorn följer upp och dokumenterar
kunskapsresultat i ökad omfattning som underlag för vidare orsaksanalys. Ett arbete
med en utökad uppföljning har initierats på skolan och det arbetet behöver fullföljas
och även utvecklas. Det är viktigt att rektorn analyserar och bedömer enhetens
samlade resultat på såväl grupp-, klass- som enhetsnivå. Analyser av elevernas
kunskapsresultat är en grundförutsättning inför prioriteringen av åtgärder för ökad
måluppfyllelse. Dokumentationen behövs för att kunna följa kvalitetsutvecklingen
över tid och se effekterna av ett utvecklingsarbete.

Undervisning
Författningsstöd
1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5a §§, 4 kap. 9 § skollagen
4 kap. 1 § och 6 kap. 4-8 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Rättigheter och skyldigheter,
Gymnasieskolans uppdrag, Kunskaper och lärande, 2.1 Kunskaper, 2.3 Elevernas
ansvar och inflytande, 3 Examensmål för alla nationella program, 4
Gymnasiegemensamma ämnen
Lgr 11, 5 Kursplaner

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i flera delar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men
utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att undervisningen är strukturerad och eleverna får ett
aktivt lärarstöd men det varierar i vilken utsträckning olika arbetssätt och
arbetsformer förekommer i undervisningen. Lärarna arbetar för att stärka elevernas
självförtroende och motivation att lära. Av granskningen framgår vidare att lärarna
anpassar undervisningen till olika elevgrupper så att eleverna utmanas. Elevernas
delaktighet i planering och utvärdering av undervisningen kan dock utvecklas.
Undervisningen är strukturerad och innehåller ett aktivt lärarstöd men det varierar i
vilken utsträckning olika arbetssätt och arbetsformer förekommer i undervisningen.
Lärarna beskriver att de inleder sina lektioner med att berätta för eleverna om
lektionens syfte och innehåll, återkopplar till arbete under tidigare lektioner och
avslutar lektionerna med att summera det de arbetat med under lektionen. Lärarna
och rektorn uppger att alla lärare upprättar en arbetsplan för varje kurs där centralt
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innehåll, kunskapsmål och en planering framgår. Arbetsplanen finns tillgänglig för
elever och vårdnadshavare på skolans lärplattform. Via arbetsplanerna har rektorn
möjlighet att följa upp att innehåll från exempelvis läroplanen och kursplanen finns
med i planeringen. Enligt rektorn varierar innehåll och detaljeringsgrad i
arbetsplanerna. I de arbetsplaner Skolinspektionen tagit del av förekommer att såväl
mål och centralt innehåll som lektionsaktiviteter och kunskapskrav presenteras för
hela läsåret medan andra planer mer utgör en grovplanering och hänvisar till
kunskapskraven i ämnesplanen. Av intervju med lärarna och observerade lektioner
framkommer vidare att eleverna ges ett aktivt lärarstöd i undervisningen. Många
undervisningsgrupper är små vilket bidrar till att lärarna har tid att se till att alla elever
förstår vad de ska göra och kommer igång med arbetet. När det gäller variation av
arbetssätt och arbetsformer beskriver exempelvis lärare som undervisar på
språkintroduktion hur de arbetar för att utveckla elevernas resonemangsförmåga.
Läraren börjar med att introducera ämnesinnehållet. Därefter får eleverna läsa enskilt,
diskutera parvis och avslutningsvis sker en gemensam diskussion i helklass. Det finns
dock exempel där undervisningen inte växlar i samma utsträckning. Någon lärare
uppger att undervisningen oftast bygger på en lärarledd genomgång som sker i dialog
med eleverna följt av enskilt elevarbete samt en sammanfattning av läraren som
avslutning på lektionen. Eleverna beskriver också att arbetssätt och arbetsformer
varieras i undervisningen men även att det förekommer ämnen där de huvudsakligen
får läsa en text och därefter besvara frågor. När det gäller ämnet matematik uppger
eleverna att det inte går att arbeta på olika sätt. Det förekommer att de får uppgifter
på datorn men mest arbetar de enskilt med uppgifter i läroboken.
Lärarna arbetar för att stärka elevernas självförtroende och motivation att lära. Enligt
lärarna ger små undervisningsgrupper bättre möjlighet till kontinuerlig formativ
bedömning som verktyg att främja elevernas motivation att lära. Eleverna beskriver
att de får adekvat stöd när de har svårt att klara av uppgifter. Enligt eleverna säger
inte bara lärarna att det kommer att gå bra, utan de har enskilda samtal med eleverna
och erbjuder alternativa sätt att arbeta eller redovisa om det behovet finns. Lärarna
beskriver att elever på språkintroduktionsprogrammet har ambitioner att komma
vidare i sin utbildning så snabbt som möjligt men att det är viktigt att eleverna
verkligen har en stabil språklig grund innan de går vidare. I annat fall riskerar de att
inte klara av studierna på nästa nivå vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte
fortsätter med studierna. Därför är det viktigt att stärka elevernas självförtroende
genom att se till att eleverna arbetar på, och klarar av, den nivå de befinner sig på.
Av granskningen framgår vidare att lärarna anpassar undervisningen till olika
elevgrupper så att eleverna utmanas. Samordnaren för introduktionsprogrammet
språkintroduktion uppger att det görs en bedömning av elevernas kunskaper och
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förutsättningar när de kommer till programmet. Utifrån bedömningen placeras en elev
i lämplig undervisningsgrupp. Rektorn beskriver att det finns tre grupper. I en grupp
samlas elever som har minst förkunskaper. Nästa grupp ligger på en nivå jämförbar
med kunskapskraven för årskurs 6 och i den sista gruppen läser eleverna upp till
kunskaper motsvarande årskurs 9 i samtliga ämnen så att eleverna är behöriga till
nationella program på gymnasiet. De elever som har möjlighet kan läsa någon
gymnasiekurs under tiden de går på språkintroduktionen. I alla stegen sker löpande
bedömningar av elevernas kunskaper för att säkerställa att de är på rätt nivå.
Beträffande anpassning av undervisningen i övrigt framgår av intervjuer att det finns
ett väl fungerande samarbete mellan elevhälsan och lärarna. Exempelvis uppger
representanterna för elevhälsan att de vid behov gör besök för att se en elev i
undervisningsmiljön och därefter diskuterar de tillsammans med läraren fram lämplig
anpassning eller stöd. Specialpedagogen har skapat ett system för hur extra
anpassningar ska dokumenteras så att alla lärare kan se om en elev fått en extra
anpassning i ett ämne. Lärarna beskriver att en extra anpassning som görs för en elev
även kan vara något som fungerar för alla eleverna. Elevhälsan gör även besök i
klasserna för att följa upp hur anpassningar för enskilda elever eller grupper av elever
fungerar och ger lärarna återkoppling på detta. Vidare framgår av granskningen att det
inte bara är elever som har svårt att nå kunskapskraven som diskuteras på
elevkonferenser utan även elever eller elevgrupper som har behov av extra
utmaningar diskuteras. Elever på språkintroduktion som har kommit långt i sin
kunskapsutveckling får mer avancerade uppgifter och kan gå snabbare genom
systemet. Lärarna ger exempel på att de ger elever uppgifter på högre nivå eller ställer
högre krav när det finns behov av det. Exempel ges också på att undervisningen även
kan riktas specifikt till elever som kommit långt i kunskapsutvecklingen. Samtidigt
berättar lärarna att det inte är alltid de hinner med att handleda de eleverna. Eleverna
uppger att de kan få mer utmanande uppgifter av lärarna.
Elevernas delaktighet i planering och utvärdering av undervisningen kan utvecklas.
Enligt lärarna kan eleverna främst påverka undervisningen genom att diskutera när i
tiden bedömning av elevprestationer ska läggas och i vilken form de ska göras. Andra
saker som nämns är att ändra på i vilken ordning lärobokens kapitel ska studeras och
att omfördela tid till ett undervisningsområde eleverna är intresserade av. Lärarna
anser att ett omfattande kursinnehåll kan begränsa elevernas möjligheter att vara
delaktiga i planeringen och att det är svårt för eleverna att vara med och planera
något de inte känner till. Enligt eleverna brukar dock lärarna efterfråga deras
förkunskaper inom ett arbetsområde och när de får en individuell uppgift kan de få
välja vad de vill skriva om inom en viss kategori. När det gäller utvärdering av
undervisningen under kursens gång beskriver både lärarna och rektorn att de små
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undervisningsgrupperna bidrar till möjligheter för lärarna att vara lyhörda för
förändringar av undervisningen utan att behöva bedriva någon strukturerad
utvärdering. Lärarna och eleverna beskriver också att lärare kan ha muntliga
utvärderingar genom att exempelvis fråga om hur eleverna tycker att ett sätt att
arbeta fungerat. Sammanfattningsvis uppger lärarna att eleverna får utvärdera
undervisningen genom kurs- och programutvärderingarna samt genom informella
samtal. När det gäller elevernas möjlighet till reflektion kring sitt eget lärande förekom
det exempel på det i en av de lektionsobservationer Skolinspektionen gjorde på
skolan. Läraren skrev bland annat upp rubriker/begrepp på tavlan och eleverna fick i
uppgift att koppla dessa till vad de arbetat med tidigare i kursen. Under intervju med
lärare framkommer också att eleverna får reflektera kring sitt lärarande i samband
med att lärarna diskuterar hur de bedömt elevernas prestationer på uppgifter och
visar på möjliga vägar att utveckla en uppgift.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att lärarna i ökad utsträckning låter eleverna vara delaktiga i planeringen av
undervisningen.

Skolinspektionen bedömer att lärarna behöver utveckla arbetet med att ge eleverna
inflytande över undervisningen. Av granskningen framkommer att elevernas inflytande
på undervisningen till övervägande del är begränsat till att påverka när i tid
bedömningstillfällen, redovisningar eller inlämningar ska ske.
Enligt 4 kap. 9 § skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen. De ska
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen
och hållas informerade i frågor som rör dem. Av Lgy11, avsnitt 2.3 framgår att läraren
ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
innehåll i undervisningen.
Skolinspektionen rekommenderar att eleverna i större utsträckning får inflytande över
undervisningen genom att lärarna utvecklar lämpliga former för att planera och
utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. Eleverna kan exempelvis bidra
med idéer på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Vissa ämnen i
gymnasieskolan anses ibland av lärare vara så styrda av ämnesplanen att det inte finns
något utrymme för elevernas inflytande. Forskning visar dock att exempelvis samma
matematikkurs i realiteten genomförs på många olika sätt av olika lärare, trots samma
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obligatoriska innehåll1. Även i sådana ämnen där friutrymmet är något mindre än i
andra behöver lärare och elever tillsammans resonera kring vad det centrala
innehållet i detalj ska fokusera på, vilka arbetsformer som lämpar sig bäst för att
utveckla dessa kunskaper och hur det ska redovisas. Genom att kontinuerligt ge
eleverna möjlighet att tänka och reflektera över undervisningens kvalitet kan lärarna
också få ett bredare underlag i arbetet med att förbättra undervisningen. Lärare som
kontinuerligt låter eleverna utvärdera hur arbetet fortlöper lyckas bättre med att få
eleverna att uppleva att de har inflytande2. Ett reellt inflytande över planeringen av
undervisningen är också av vikt för elevernas tilltro till demokratiska arbetsformer.

Trygghet och studiero
Författningsstöd
3 kap. 3 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 6-7 §§ skollagen
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter, Grundläggande värden, Förståelse och
medmänsklighet, Rättigheter och skyldigheter, 2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och
värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Skolinspektionen bedömer följande: Skolan arbetar i hög utsträckning så att
utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt
skolarbete.
Skälen till bedömningen är att det bedrivs ett medvetet arbete för att eleverna ska
känna sig trygga på skolan och för att skapa och bibehålla studiero. Elevernas
upplevelse av trygghet och studiero behöver dock följas upp mer systematiskt.
Det pågår ett medvetet arbete för att eleverna ska känna sig trygga på skolan. Av
intervjuer och inkomna dokument framgår att trygghetsarbetet på skolan innefattar
både förebyggande och åtgärdande insatser. Ett exempel på en förebyggande åtgärd
för elevernas trygghet är införandet av att lärare äter tillsammans med eleverna i
samband med att eleverna började äta i två mindre rum i matsalen. Skolan arbetar

Hjelmér, C. (2012). Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram, Doktorsavhandlingar i
pedagogiskt arbete, 50, Umeå: Umeås universitet, s 131 ff.
1

2

Skolinspektionen (2018) Tematisk kvalitetsgranskning, Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen.
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även med gemensamma aktiviteter där alla grupper inkluderas. En etablerad aktivitet
är gemensamma träningar inför skolans volleybollturnering där över hälften av
eleverna från skolans olika program deltar. Skolans cafeteria har identifierats som ett
riskområde för skolans trygghet. För att skapa en tryggare miljö har lärarna på de olika
programmen nu fått ett schema där de fikar tillsammans med eleverna var sin dag i
stället för i personalrummet. Lärarna går igenom och diskuterar skolans ordnings- och
trivselregler med eleverna i samband med att läsåret börjar. Elevrådet är med och
utformar och diskuterar reglerna. Av skolans likabehandlingsplan framgår tydliga
rutiner kring anmälan om kränkande behandling. Rektorn uppger att två anmälningar
kommit in under innevarande läsår. All personal har fått fortbildning när det gäller
hedersrelaterade frågor.
Det sker ett samlat arbete på skolan för att skapa och bibehålla studiero. I intervjuer
och inkomna dokument lyfts skolans mindre format fram som en viktig aspekt för
respektfulla relationer mellan lärare och elever. Generellt är också
undervisningsgrupperna små vilket gör att alla elever blir sedda av lärarna. Av
granskningen framgår vidare att det framför allt är den gemensamma konferenstiden
som används för att skapa samsyn hos personalen i arbetet med trygghet och
studiero. Utifrån exempelvis texter eller filmer sker diskussioner i såväl små som stora
grupper. När det gäller studiero har diskussionerna bland annat behandlat elevers
motivation och andra frågor lärarna kan möta eller behöva hantera i klassrummet.
Exempel på åtgärder för förbättrad studiero är att en gemensam policy för användning
av mobiltelefoner på lektionerna har tagits fram och rektorn poängterar vikten av att
alla följer de regler som bestäms gemensamt. I en större undervisningsgrupp där
studieron varit sämre genomfördes ett klassrumsbyte så att tillgången till grupprum
utökades, och därmed bättre möjligheter att dela gruppen, vilket förbättrade
studieron. Rektorn uppger att tillgången på grupprum överlag är god på skolan. Enligt
eleverna är det studiero på lektionerna även om de ibland inte kan hålla fokus mot
slutet av dagen.
Kartläggningen av elevernas upplevelse av trygghet och studiero behöver ske mer
systematiskt. Rektorn uppger i intervju att skolan följer upp trygghet och studiero
genom att använda Skolinspektionens enkäter och en undersökning som genomförs av
Region Örebro län vilken bland annat behandlar ungdomars skolförhållanden. I
Skolinspektionens elevenkät vårterminen 2018 fick Pihlskolan ett högre värde på
studiero än genomsnittet för de skolor som deltog i enkäten. Pihlskolans värde på
trygghet var något lägre jämfört med genomsnittet för skolorna som deltog. Eleverna
på introduktionsprogrammet språkintroduktion deltog dock inte i undersökningen.
Rektorn uppger att inför årets kursutvärderingar har frågor om trygghet och studiero
lagts till i mallen för kursutvärderingarna. Orsaken är att endast få lärare tagit upp
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frågan under kursutvärderingarna med eleverna. Vidare uppger rektorn att eleverna
får svara på en elevhälsoenkät som bland annat innehåller frågor om skola, hälsa och
levnadsvanor. Den ska också ska bli en återkommande enkät som ska följas upp.
Skolinspektionen vill i sammanhanget påpeka vikten av att skolan systematiskt följer
upp alla elevers upplevelse av trygghet och studiero inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Elevernas upplevelse är betydelsefull som utgångspunkt i arbetet
med att skapa goda förutsättningar för trygghet och studiero. Skolinspektionens
förhoppning är därför att arbetet som skolan inlett med tydligare och systematisk
uppföljning fortgår.

Bedömning och betygssättning
Författningsstöd
1 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 15 kap. 25a § skollagen
8 kap. 2-3 och 3f §§ gymnasieförordningen
Lgy 11, 2.5 Bedömning och betyg

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i
bedömning och betyg ges i flera delar, men utvecklingsområden finns.
Skälen till bedömningen är att rektorn ger lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra
sina betyg men uppföljning och analys av likvärdigheten i lärarnas bedömning och
betygssättning kan utvecklas.
Rektorn ger lärarna förutsättningar att kvalitetssäkra sina betyg. Av inkomna
dokument framgår att rektorn och lärarna tillsammans gått igenom och diskuterat
Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Även under arbetet med att
utveckla undervisningen har diskussioner om bedömning förekommit. I några ämnen
på skolan är en lärare ensam om att undervisa i ämnet vilket försvårar arbetet med
likvärdig bedömning. Rektorn uppger att hon satt samman grupper av lärare som
undervisar i likartade ämnen för att de på så sätt ska kunna arbeta med
sambedömning i de fall det saknas ämneskollegor. En del av dessa lärare delar även
arbetsrum vilket ger möjlighet att stämma av bedömningar kontinuerligt. Även lärarna
beskriver att de har påbörjat en process på skolan där de pratar om bedömning över
ämnesgrupperna men att det ännu inte sker så strukturerat. Lärarna önskar också mer
tid till diskussioner om tolkning av värdeorden i kunskapskraven. Rektorn uppger
vidare att från och med innevarande läsår införs särskilda dagar för gemensam
bedömning av de nationella proven. I två ämnen används nationella prov fria från
sekretess som stöd för att eleverna ska förstå bedömningen och veta vilka delar i
kursen elever behöver fokusera på under vårterminen. Under intervju med lärarna
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framkommer i viss mån olika syn på hur resultat på nationella prov ska användas.
Någon lärare uppger att elevernas resultat på nationella proven ger en tydlig inriktning
på nivån för betygen. Sammanfaller inte resultaten med lärarens egna bedömningar
bör läraren ifrågasätta sina egna bedömningsunderlag. Andra lärare uppger däremot
att nationella provet inte inrymmer hela kursens centrala innehåll varför lärarna
behöver ha en balanserad inställning till elevernas resultat på provet. Enligt rektorn
uppmanar hon lärarna att använda Skolverkets bedömningsportal och alla lärare har
fått inloggning dit. Av intervju med lärarna framgår dock att några lärare använder
bedömningsportalen medan andra inte gör det. I några ämnen har uppgiftsbanker
köpts in varifrån lärarna kan plocka ut uppgifter på olika svårighetsgrad. Enligt lärarna
ser de behov av att möta ämneslärare från andra skolor men för närvarande sker inget
samarbete med andra skolor. På introduktionsprogrammet språkintroduktion används
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling.
Rektorns uppföljning och analys av likvärdigheten i lärarnas bedömning och
betygssättning kan utvecklas. Som tidigare beskrivits i avsnittet Rektors ledarskap
saknas för närvarande sammanställningar av kunskapsresultat i det systematiska
kvalitetsarbetet. Rektorn beskriver att en analys som gjorts visat att något program
satt högre betyg än andra. I det fallet har rektorn låtit lärarna diskutera och reflektera
kring det förhållandet. Enligt lärarna har avvikelser mellan resultat på nationella prov
och kursbetyg diskuterats på arbetsplatsträffar men de har inte gjort jämförelser med
avvikelserna på riksnivå. Rektorn beskriver att skolans små undervisningsgrupper dock
gör det svårare att analysera systematiska skillnader mellan grupper och ämnen
eftersom enskilda elevers resultat kan få stort genomslag i statistiken. Diskussioner
med lärare om avvikelser i enstaka ämnen handlar därför mer om en enskild elevs
betyg i ämnet än om skillnader mellan grupper. Enligt rektorn behöver de dock
analysera resultat över längre tid vilket är ett arbete de nu inlett. Årets
kursutvärderingar kommer också att ge en tydlig överblick av skillnader mellan
provbetyg på nationella prov och kursbetyg. Lärarna uppger att de inte gjort
jämförelser av betygsstatistik mellan olika ämnen, men att det vore intressant. Några
lärare uppger att de får återkoppling på bedömningsarbetet under
medarbetarsamtalet med rektorn. Andra lärare har däremot inte varit med om det.
Identifierat utvecklingsområde

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:


Att rektorn i ökad utsträckning analyserar eventuella skillnader i
betygsättningen och för diskussioner med lärarna utifrån dessa analyser för att
på så sätt säkerställa en likvärdig betygssättning.
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Skolinspektionen bedömer att rektorn i högre grad behöver följa upp och analysera att
lärarnas bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper är likvärdig. Analys och
diskussion med lärarna om eventuella skillnader i bedömning och betygssättning är ett
viktigt redskap i rektorns arbete med att säkerställa likvärdighet.
Av 1 kap. 9 § skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig
inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Vidare framgår av 3 kap. 14 §
skollagen att rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra
författningar.
Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2018:247, s. 42 ff) med kommentarer om betyg
och betygssättning framgår att rektorn, tillsammans med lärarna, bör följa upp betyg
och nationella provbetyg inom skolenheten så att det vid behov blir möjligt att sätta in
insatser som skapar förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg. Vidare
beskrivs att rektorn bör se till att det finns förutsättningar att fördjupa analysen inom
den egna skolenheten, för att kunna följa upp och analysera betygen inom och mellan
ämnen och elevgrupper (s. 44). Om avvikelser förekommer behöver rektorn undersöka
om dessa är motiverade eller inte.
Skolinspektionen rekommenderar att rektorn på ett mer systematiskt sätt följer upp
och analyserar lärarnas bedömning och betygssättning ur ett likvärdighetsperspektiv
för att kunna säkerställa en rättvis betygssättning av god kvalitet. Detta arbete kan
exempelvis omfatta jämförelser av skillnader i betyg inom och mellan olika kurser och
elevgrupper samt jämförelser av resultaten på nationella ämnesprov och betyg. I
arbetet behöver rektorn diskutera resultatet av analysen med lärarna.
På Skolinspektionens vägnar

X

Eleonor Duvander

Beslutsfattare
Signerat av: Eleonor Duvander

X

Anders Berggren

Föredragande
Signerat av: Anders Berggren

I handläggningen av ärendet har även utredare Hans Granath och utredare Lena
Stadler medverkat.
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden
kvalitetsgranskning
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som
utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på:


4 lektionsobservationer



2 gruppintervjuer med elever



2 gruppintervjuer med lärare



En gruppintervju med skolans elevhälsa



En intervju med samordnaren för introduktionsprogrammet
språkintroduktion.



En intervju med rektor.



Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella skolan.

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll
från besöket för faktakontroll.
Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av
bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad
erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera
vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i
bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal
indikatorer Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att
identifiera var skolans styrkor respektive förbättringsområden finns.

Bedömningsområden
Inom respektive område granskas följande delar:
Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorns lärarnas utveckling av
undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett
könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och
analys, hur skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och
organiserar skolans arbete.
Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar
deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta
område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt
lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov
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och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget
lärande.
Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning arbetar skolan så att utbildningen präglas
av trygghet och studiero och eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område
granskas hur skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder
studiero.
Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa
likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan
arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med betyg.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
www.skolinspektionen.se
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Skolinspektionen besökte skolenheten den 8 maj 2019 och den 9 maj 2019. Besöket
genomfördes av Anders Berggren och Hans Granath.
Pihlskolan är en kommunal skola i Hällefors kommun. Verksamheten består av både
gymnasieskola och vuxenutbildning med sammanlagt cirka 400 elever. Verksamheten
leds av en rektor samt en biträdande rektor med ansvar för vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningen ingår inte i denna granskning. Gymnasieverksamheten omfattar de
nationella programmen naturvetenskapsprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, industritekniska programmet
och restaurang- och livsmedelsprogrammet samt introduktionsprogrammen
språkintroduktion, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, preparandutbildning och
programinriktat individuellt val. Vid tiden för granskningen gick det cirka 145 elever på
gymnasieskolan.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Hällefors kommun, dnr KS 19/00236
Beslutsunderlag
Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Hällefors kommun DNR 31 –SI 2019:3027
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört en tillsyn i förskoleklass och grundskola i
Hällefors kommun. Inspektionen lämnar efter tillsynen i beslut föreläggande
om åtgärder till kommunen. Åtgärder som vidtas med anledning av
föreläggandet ska redovisas till inspektionen senast 21 februari.
Det finns tre område för föreläggandet i beslutet. Första föreläggandet avser
att kommunen inte kunnat tillhandahålla studiehandledning och modermål i
tillräcklig omfattning, d v s omfattande alla språk som efterfrågas. Det andra
området är de brister i utbildningen inom ämnet Idrott och Hälsa som visar sig
i elevers bristande kunskaper i simning. Det tredje området för föreläggande
är förskoleklassen, där inspektionen kräver ett mer omfattande, dokumenterat
utvecklingsarbete.
En ny lagstiftning som bland annat omfattar kvalitetsarbetet i förskoleklassen
som egen skolform har antagits. I grundskolan i kommunen har
utvecklingsarbetet i skolformen hanterats i grundskolans rapportering (F-3),
vilket inte är godtagbart.
Skolan kommer att arbeta vidare för att lösa problemen med
studiehandledning och språk, liksom söka möjligheter för att tillhandahålla
simundervisning. Förskoleklassens kvalitetsarbete kommer fortsättningsvis att
hanteras utifrån förskolaklassen som egen skolform.
Ekonomi

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

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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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.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande simundervisning vilken besvaras
av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande simundervisning vilken
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Hällefors
kommun att senast den 21 februari 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på
annat sätt.
Förutsättningar för utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Hällefors kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Huvudmannen ser till att det vid skolenheterna erbjuds och anordnas
modersmålsundervisning till alla elever som tillhör någon av de nationella
minoriteterna och för de elever som i övrigt har rätt till detta. (10 kap. 7 §
skollagen; 5 kap. 10 § skolförordningen)
 Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 kap. 4 §
skolförordningen)
Åtgärder
-

Huvudmannen ska se till att de elever i kommunens grundskola som har rätt till
modersmålsundervisning får detta.
Huvudmannen ska se till att de elever i kommunens grundskola som har rätt till
studiehandledning på sitt modersmål får detta.

Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Hällefors kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Huvudmannen fullgör de uppgifter och det ansvar som följer av
huvudmannaskapet. (1 kap. 9 §, 2 kap. 8-8a och 34 2 st. §§, 4 kap. 8 § skollagen;
Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Varje skolas utveckling)
 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och
5-6 §§ skollagen)
 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 6 §§ skollagen)
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 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3
och 6-7 §§ skollagen)
Åtgärder
-

-

Huvudmannen ska säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med
författningarnas krav. Detta innebär bland annat att erbjuda simundervisning till
elever i kommunens grundskolor.
Huvudmannen ska följa upp och analysera resultaten inom förskoleklassen i
förhållande till de nationella målen. Uppföljningen ska dokumenteras.
Huvudmannen ska utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen
besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera dessa.
Huvudmannen ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.

-

Bedömning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för
förskoleklass inte lever upp till författningarnas krav. För att huvudmannen ska kunna
följa och bedöma hur väl förskoleklassen arbetar utifrån det uppdrag som ges i skollag
och läroplan behöver huvudmannen efterfråga och analysera information från
förskoleklassen. På så sätt får huvudmannen ett underlag att utgå ifrån för att kunna
bedöma kvaliteten i förhållande till de nationella målen och vid behov kunna vidta
åtgärder för att förbättra verksamheten. Skolinspektionen bedömer vidare att
huvudmannen inte fullgör alla de uppgifter och det ansvar som följer av
huvudmannaskapet. I utredningen framkommer att elever på grundskolorna i
Hällefors kommun inte har fått simundervisning under detta läsår. Bristen kan få till
följd att elever inte ges möjlighet att nå målen i ämnet idrott och hälsa.
Skolinspektionen bedömer även att Hällefors kommun inte erbjuder
modersmålsundervisning till alla elever i grundskolan som har rätt till det. Kommunen
ser inte heller till att alla elever i grundskolan som har rätt till studiehandledning på sitt
modersmål får det. Detta riskerar att försvåra flerspråkiga elevers lärande och
utveckling mot målen.

Föreläggande
Förutsättningar för utbildningen
Modersmålsundervisning
Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommun brister i att erbjuda och anordna
modersmålsundervisning till alla elever som har rätt till det. Utredningen visar att
kommunen erbjuder modersmålsundervisning i flertalet språk, men att det finns elever
som har finska som modersmål och som inte får sitt behov tillgodosett trots att det är
ett minoritetsspråk. Att inte erbjudas modersmålsundervisning riskerar att försvåra
flerspråkiga elevers lärande och utveckling mot målen.
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Enligt skollagen ska en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Det finns då inget krav
på att en vårdnadshavare har språket som modersmål eller att eleven ska ha
grundläggande kunskaper i språket.
Huvudmannen är enligt skolförordningen skyldig att anordna
modersmålsundervisning endast om minst fem elever önskar undervisning i språket
och om lämplig lärare finns att tillgå. Såvitt avser minoritetsspråk krävs inte att det är
minst fem elever som önskar undervisning. Av kapitel 5 a framgår hur, och under vilka
förutsättningar, fjärrundervisning får anordnas i modersmål.
Hällefors kommun erbjuder och anordnar inte modersmålsundervisning i tillräcklig
utsträckning. Av huvudmannens inkomna redovisning och av intervjuer med
representanter för förvaltningen och rektorer framkommer att kommunen inte kan
erbjuda modersmålsundervisning i språket finska och att det finns två elever som har
finska som modersmål. Representanter för förvaltningen och rektorer uppger vid
intervjun att de försöker rekrytera modersmålslärare i finska men inte lyckats med det.
Förvaltningen uppger också att de har funderat på distansundervisning men inte tagit
beslut i frågan.
Studiehandledning på modersmål
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Hällefors kommuns arbete med att
säkerställa att alla elever i grundskolan som har rätt till studiehandledning på
modersmålet får det. Studiehandledning på modersmålet är en rättighet för elever som
behöver det. Av utredningen framgår att kommunen erbjuder studiehandledning på
modersmålet i flertalet språk, men att det finns elever som inte får sitt behov
tillgodosett i språket tigrinja. Bristen får till följd att det finns en risk att dessa elever
inte fullt ut kan tillgodogöra sig utbildningen de har rätt till.
Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven
behöver det. Nyanländas rätt till studiehandledning har förstärkts genom en revidering
i skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2018. Där framgår av 3 kap. 12 i § att en
nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan och
vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet
om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven
förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och får ges på elevens
starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. Av kapitel 5 a framgår hur,
och under vilka förutsättningar, fjärrundervisning får användas för att ge elever
studiehandledning på modersmålet.
Enligt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2, s. 14) med kommentarer om
utbildning för nyanlända elever bör huvudmannen regelbundet förvissa sig om att
rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva upp till bestämmelserna om
mottagandet av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever för att vid behov
kunna omfördela resurserna mellan skolenheterna. Vidare framgår (s. 17) att det är
viktigt att huvudmannen inventerar behovet av och tillgången till bland annat lärare
med behörighet i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare på
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modersmålet i organisationen. Huvudmannen kan i förekommande fall också behöva
samordna resurserna mellan skolenheterna för att på så sätt underlätta ett samarbete,
till exempel genom fjärrundervisning.
Huvudmannen erbjuder inte studiehandledning på modersmålet till alla elever som
behöver det. Av inkomna handlingar från huvudmannen och av intervjuer med
rektorer och representanter från förvaltningen framkommer att kommunen har elever i
behov av studiehandledning på språket tigrinja men att detta behov inte tillgodoses.
Det framkommer att huvudmannen har försökt att rekrytera studiehandledare i språket
men inte lyckats och att huvudmannen även har försökt att vidta andra åtgärder så som
studiehandledning på distans men inte lyckats få till ett avtal.
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Hällefors kommun inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna.
Styrning och utveckling av utbildningen
Simundervisning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte fullgör de uppgifter och det ansvar
som följer av huvudmannaskapet. I utredningen framkommer att elever på
grundskolorna i Hällefors kommun inte har fått någon simundervisning under detta
läsår, trots att det ingår i kursplanen för idrott och hälsa. Bristen får till följd att berörda
elever inte undervisas i det centrala innehåll som stadgas i kursplanen och att det finns
risk för att elever inte ges möjlighet att nå målen i ämnet idrott och hälsa.
Av skollagen framgår att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Det
framgår vidare att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje
skolform oavsett var i landet den anordnas. Av kursplanen för idrott och hälsa framgår
vilket centralt innehåll eleverna ska möta samt vilka kunskapskrav som finns i slutet av
årskurs 6 respektive 9.
Huvudmannen säkerställer inte att simundervisning i ämnet idrott och hälsa kan
genomföras. Av intervjuer med rektorer, representanter från förvaltningen och
presidiet framkommer att det finns en problematik i kommunen avseende att ordna
simundervisning för eleverna i grundskolan. Kommunen har ingen egen simhall och
har nyttjat simhallar i andra kommuner. Av intervjun med rektorerna framkommer att
den simhall som de har haft avtal med har varit trasig och avstängd det senaste läsåret
och att eleverna inte har kunnat få undervisning som de ska enligt kursplanen i idrott
och hälsa. Rektorerna uppger att de inte har kunnat erbjuda tillräckligt med
simundervisning under hela vårterminen så att elever kan nå målen i ämnet idrott och
hälsa. Av intervjuer med representanter från förvaltningen och presidiet framgår att
problematiken är känd och har diskuterats frekvent. Det framgår vidare att
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kommunstyrelsen har gett förutsättningar så att skjutit till pengar så att en simskola
kunde ordnas under sommaren.
Kvalitetsarbetet avseende förskoleklass
Skolinspektionen bedömer att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för
förskoleklass inte lever upp till författningarnas krav. I utredningen framkommer det
att huvudmannen inte följer upp, analyserar och bedömer hur väl förskoleklassen
arbetar i riktning mot de nationella målen. Som en konsekvens av detta saknas även
beslut om utvecklingsåtgärder utifrån en uppföljning och analys. För att huvudmannen
ska kunna följa upp att verksamheten inom förskoleklassen når de nationella målen för
utbildningen behöver huvudmannen efterfråga och analysera resultat från
förskoleklassen. På så sätt får huvudmannen ett underlag att utgå ifrån för att vid
behov kunna vidta åtgärder för att förbättra verksamheten så att målen uppnås.
Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen
uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Enligt förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 306) har huvudmannen det
yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen en
central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och
likvärdighet. Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i
verksamheternas kvalitetsarbete och andra uppgifter.
I huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete saknas uppföljning, analys samt
planerade och genomförda insatser utifrån verksamheternas resultat för eleverna i
förskoleklass. Av intervjuer med representanter från förvaltningen samt presidiet
framgår att förskoleklassen inte följs upp på huvudmannanivå, men att detta kommer
att göras framöver. Av inkomna kompletterande svar från huvudmannen framgår att
de följer upp förskoleklassens kvalitetsarbete men inte som en egen skolform utan som
en del av grundskolans verksamhet. I intervju med rektorerna framkommer att de inte
rapporterar om förskoleklassens verksamhet till huvudmannen men att de själva följer
upp verksamheten på skolenhetsnivå. Intervjun med presidiet bekräftar rektorernas
utsaga om att information om förskoleklassen inte lämnas till huvudmannen och
presidiet uppger att det beror på att huvudmannen inte efterfrågar någon information
av rektorerna om förskoleklassens verksamhet.
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Hällefors kommun inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att förelägga
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna
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Fakta om Hällefors kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Hällefors kommun under vårterminen 2019.
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
skolformen förskoleklass och grundskola
Ansvarig för kommunens förskoleklass och grundskola är kommunstyrelsen och
ansvarigt utskott är välfärdsutskottet. På huvudmannanivå finns en tjänstemannastab i
form av bildningsförvaltningen som leds av en skolchef. På tjänstemannanivå finns
även en utvecklingsstrateg.
Hällefors kommun är huvudman för fyra grundskolor. Förskoleklass finns vid två
skolenheter. En skolenhet har förskoleklass till årskurs 3, en annan förskoleklass till
årskurs 5 och en tredje årskurserna 4 till 6. Årskurs 7 till 9 finns vid en skolenhet.
Skolenheterna leds av var sin rektor.
Måluppfyllelse
Nationell statistik över slutbetygen i årskurs 9, våren 2018, visar att 63,4 procent av
eleverna lämnade grundskolan med godkänt betyg i alla ämnen. Andelen elever
behöriga att söka till yrkesprogram var 76,1 procent och det genomsnittliga
meritvärdet, beräknade på 17 ämnen, var 215. I jämförelse med genomsnittet i riket för
kommunala huvudmän låg kommunens värden under rikets för samtliga variabler.
Måluppfyllelsen våren 2018 är högre för kommunens flickor än pojkar. En jämförelse
mellan resultaten vårterminen 2018 för kommunens flickor respektive pojkar visar att
en större andel flickor får godkända betyg i alla ämnen samt blir behöriga att söka till
yrkesprogram.
Nationell statistik för terminsbetygen i årskurs 6, vårterminen 2018, visar att 50 procent
av eleverna i kommunens grundskola fick godkänt betyg i alla ämnen som respektive
elever har läst. Genomsnittet i riket för kommunala huvudmän var samtidigt 80,3
procent. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under
årskurs 6 är måtten inte direkt jämförbara mellan kommunen och riket.
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Datum

2019-09-27
Kommunstyrelsen

Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn i Hällefors
kommun, dnr KS 19/00235
Beslutsunderlag
Skolinspektionen Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn i Hällefors
kommun DNR: SI 2019:5471
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn i gymnasieskolan i Hällefors
kommun.
I beslutet från 22 augusti föreläggs kommunen att senast 21 februari vidta
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De föreläggande som lämnas i beslutet rör tillgång till simundervisning och
studiehandledning på modersmål. Båda bristerna är väl kända av
förvaltningen, och skolan kommer även fortsättningsvis att arbeta med
frågorna.
Ekonomi

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

Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Hällefors kommun att senast den 21 februari 2020 vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag
skriftligen redovisas till Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen
avhjälpas på annat sätt.
Förutsättningar för utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Hällefors kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.
(9 kap. 9 § gymnasieförordningen [2010:2039])

Åtgärder

-

Huvudmannen ska se till att de elever i kommunens gymnasieskola
som behöver studiehandledning på sitt modersmål får detta.

Styrning och utveckling av verksamheten

Skolinspektionen konstaterar att Hällefors kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:


Huvudmannen fullgör de uppgifter och det ansvar som följer av
huvudmannaskapet. (1 kap. 9 § och 2 kap. 8 § skollagen, Lgy 11,
1 Skolans värdegrund och uppdrag, Varje skolas utveckling)

Åtgärder

-

Huvudmannen ska säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet
med författningarnas krav. Detta innebär bland annat att erbjuda
simundervisning till de elever som på introduktionsprogrammet
språkintroduktion läser ämnet idrott och hälsa på grundskolenivå.

Bedömning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte ser till att alla elever i
gymnasiet som behöver studiehandledning på modersmål får det. Detta
riskerar att försvåra flerspråkiga elevers lärande och utveckling mot målen.
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Skolinspektionen bedömer vidare att huvudmannen inte fullgör de uppgifter
och det ansvar som följer av huvudmannaskapet. I utredningen framkommer
att elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion i Hällefors kommun
inte har fått någon simundervisning under läsåret 18/19, trots att ämnet idrott
och hälsa ingår i deras individuella studieplan. Bristen får till följd att det finns
elever som inte ges möjlighet att nå målen i ämnet idrott och hälsa.

Föreläggande
Förutsättningar för utbildningen
Studiehandledning på modersmålet
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Hällefors kommuns arbete
med studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning på modersmålet
är en rättighet för elever som behöver det. Av utredningen framgår att det förekommer att elever i behov av studiehandledning på modersmålet inte får sitt
behov tillgodosett. Detta riskerar att negativt påverka berörda elevers språkoch kunskapsutveckling och medför en risk för dessa elever att inte fullt ut
kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Enligt gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Av 4 a kap. 1–5 §§ gymnasieförordningen framgår
att, och under vilka förutsättningar, fjärrundervisning får anordnas för att ge
elever studiehandledning på modersmålet.
Enligt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2, s. 14) med kommentarer om
utbildning för nyanlända elever bör huvudmannen regelbundet förvissa sig om
att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva upp till bestämmelserna om mottagandet av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever för att vid behov kunna omfördela resurserna mellan skolenheterna. Vidare
framgår (s. 17) att det är viktigt att huvudmannen inventerar behovet av och
tillgången till bland annat lärare med behörighet i svenska som andraspråk,
modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet i organisationen. Huvudmannen kan i förekommande fall också behöva samordna resurserna mellan skolenheterna för att på så sätt underlätta ett samarbete, till exempel genom
fjärrundervisning.
Hällefors kommun ser inte till att alla elever i behov av studiehandledning på
modersmålet erbjuds det. Av intervju med rektorn och elevhälsan på
Pihlskolan framgår att studiehandledning endast ges på arabiska trots att det
förekommer behov även gällande andra språk. Rektorn beskriver att skolan
inte kunnat hitta studiehandledare som både klarar språket och de ämneskunskaper som krävs för att vara studiehandledare. De intervjuade beskriver
att eleverna istället ges extra stöd i form av studiehandledning på svenska.
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Intervjuade elever beskriver att studiehandledning på modersmålet efterfrågats
men att skolan inte kunnat tillgodose detta. Hällefors kommun har den 27 juni
2019 yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bland annat att gymnasieskolan
saknar studiehandledare i tigrinja och att det finns 4 elever som är i behov av
studiehandledning på tigrinja. Vidare framgår av yttrandet att eleverna får
studiehandledning på svenska och digitala översättningsverktyg. Skolchefen
har inlett en samverkan med närliggande kommuner, samt påbörjat ett arbete
för att se över möjligheterna med studiehandledning på modersmålet på
distans.
Motivering till föreläggande som ingripande
Eftersom Hällefors kommun inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att
förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att
avhjälpa bristen.
Styrning och utveckling av verksamheten
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte fullgör de uppgifter och det
ansvar som följer av huvudmannaskapet. I utredningen framkommer att elever
på introduktionsprogrammet språkintroduktion i Hällefors kommun som läser
grundskoleämnet idrott och hälsa inte har fått simundervisning i den
utsträckning som behövs, trots att det ingår i kursplanen för grundskoleämnet
idrott och hälsa. Bristen får till följd att berörda elever inte undervisas i det
centrala innehåll som stadgas i kursplanen och att det finns risk för att elever
inte ges möjlighet att nå målen i ämnet idrott och hälsa.
Av skollagen framgår att huvudmannen ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan
finnas i andra författningar. Det framgår vidare att utbildningen inom
skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den
anordnas. Av 17 kap. 7 skollagen framgår bland annat att det ska upprättas en
individuell studieplan för varje elev på ett introduktionsprogram. Av
kursplanen för grundskoleämnet idrott och hälsa framgår vilket centralt
innehåll eleverna ska möta samt vilka kunskapskrav som finns i slutet av
årskurs 9, det framgår bland annat att en elev för betyget E i årskurs 9 ska
kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Huvudmannen säkerställer inte att simundervisning ges till de elever på
språkintroduktion som läser grundskoleämnet idrott och hälsa. Av intervju
med rektorn för Pihlskolan framkommer att tillgång till simundervisning är en
fråga som skolan arbetat med under en längre tid. Kommunen saknar egen
simhall och eleverna måste bussas till närliggande kommuner, men där finns få
lediga tider. Skolan har försökt att åka på kvällstid, vilket dock tar stora
resurser från skolan, och det går heller inte att boka tider på ett tillfredsställande sätt då. Rektorn har arbetat med frågan under en längre tid men
saknar lösning på problemet. Intervjuade elever berättar att många elever
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riskerar att inte nå kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. Av uppgifter från
huvudmannen framgår bland annat elever från Hällefors kommun tidigare har
tränat simning i Filipstads kommun. Det ökade behovet har dock gjort att
Filipstads simhall inte räckt till. Hällefors kommun har använt sig av i princip
alla närliggande kommuners simhallar, det vill säga fyra kommuner, och
verksamheten har fått extra medel för att bedriva simundervisning, men det
har varit svårigheter att få tider då även de närliggande kommunerna har haft
stora behov av simhallstider. Kommunen har anordnat gratis simskola under
sommarloven.
Motivering till föreläggande som ingripande
Eftersom Hällefors kommun inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att
förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att
avhjälpa bristerna.

På Skolinspektionens vägnar

X

Sofia Lindstrand

Signerat av: Sofia Lindstrand

Beslutsfattare

X

Hans Granath

Signerat av: Hans Granath

Föredragande
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Bilaga

Fakta om Hällefors kommuns gymnasieutbildning
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av Hällefors kommuns
huvudmannaskap för gymnasieskolan under vårterminen 2019. Detta beslut avser
huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen
gymnasieskola.
Ansvarig för kommunens gymnasieskola är kommunstyrelsen och ansvarigt utskott är
välfärdsutskottet. På huvudmannanivå finns en tjänstemannastab i form
bildningsförvaltningen som leds av en skolchef biträdd av en utvecklingsstrateg.
Inom Hällefors kommun finns en gymnasieenhet, Pihlskolan, med 97 elever inskrivna
på nationella program och 32 elever på introduktionsprogrammen.
Måluppfyllelse
Av nationell statistik för Hällefors kommun läsåret 2017/2018 framgår att andelen
elever som genomfört utbildningen inom tre år var 66,7 procent (73,7 för riket) på
nationella program. Genomsnittlig betygspoäng för alla elever med examen eller
studiebevis var totalt 14,5 (14,3 för riket) på nationella program. För yrkesprogram var
den genomsnittliga betygspoängen 14,6 (13,2 för riket) och för högskoleförberedande
program 14,4 (14,8 för riket).
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Kommunstyrelsen som vårdgivare ansvarar ytterst för patientsäkerhetsarbetet,
fastställandet av mål och planer för patientsäkerhetsarbetet samt att
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Det är därför av stor vikt att de
förtroendevalda får kännedom om hur hälso- och sjukvårdsprocessen fungerar
och att få den information som krävs för att säkerställa arbetet kring patienten.
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till fyra olika
huvudprocesser, har utvecklingsområden identifierats och förändringar som
lett till förbättringar och ökad patientsäkerhet genomförts.
Patientsäkerhet är ett ansvar för förtroendevalda och förvaltningsledning
tillsammans med chefer på alla nivåer i vårdens organisation. Kunskap om
och förutsättningar för patientsäkerhet måste finnas på alla nivåer.
I egenkontrollen för systematiskt kvalitetsarbete gällande hälso- och sjukvård
ingår avvikelsehantering med riskanalys. Riskanalys har lett till ett flertal
åtgärder som ligger till grund för ett bättre resultat 2019. Exempel på detta är
digital signering där patienterna får sina ordinerade läkemedel och
medarbetarna har möjlighet till att digitalt skicka meddelande till
sjuksköterskor och följa sin egen delegering. Ett annat exempel är
medarbetare som ingår i kvalitetsgrupper för att tillsammans finna lösningar
på olika problemområden kopplat till både sommaren och planeringen.
God kvalitet och patientsäkerhet utvecklas bäst i organisationer med en kultur
där medarbetarna är delaktiga och gemensamt med ledningen strävar efter att
förbättra verksamheten.
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Inledning
I rapporten kommer ordet patient att användas utifrån att fokus är patientsäkerhet och
kopplat till hälso- och sjukvårdslagen.
Svensk hälso- och sjukvård har en lång tradition av aktivt patientsäkerhetsarbete.
De senaste 20 åren har kunskapen om patientsäkerhet vuxit snabbt och i takt med den
har patientsäkerhetsarbetet utvecklats.
Kommunstyrelsen som vårdgivaren ansvarar ytterst för patientsäkerhetsarbetet, fastställer mål och planer för patientsäkerhetsarbetet samt följer kontinuerligt upp och utvärderar målen. Det är av stor vikt att politiken får kännedom om hur hälso- och sjukvårdsprocessen fungerar och att få den information som krävs för att säkerställa arbetet kring
patienten. MA redovisar årligen i form utav en patientsäkerhetsberättelse föregående år,
vad som hänt gällande olika aktiviteter kopplat till hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetsarbetet.
Den kommunala hälso- och sjukvården bedriver vård upp till sjuksköterskenivå under
dygnets alla timmar. Alltmer vård ska bedrivas i kommunerna med inriktningen i planen
för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter. Våra mest sjuka äldre kommer inte längre att finnas på våra sjukhus utan i vår
kommun. Därför är det av stor vikt att på bästa sätt planera för att förebygga vårdbehov,
men också tillgodose det ökade vårdbehov. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig
att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Medarbetare deltar i patientsäkerhetsarbete i sitt dagliga arbete under ledning av enhetschef och legitimerad personal.
Såväl övergripande arbetsmiljöfaktorer som otydliga roller eller bristande tid för återhämtning påverkar möjligheterna att utföra ett säkert arbete. Ett integrerat systematiskt
patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete ger både förutsägbarhet och trygghet i hälsooch sjukvården. En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Yrkeskompetensen säkerställer att personalen behärskar både de arbetsuppgifter och den vård och behandling som de utför på ett säkert
sätt.
Omstruktureringen och digitaliseringen av vården kommer att påverka förutsättningarna för såväl kompetensförsörjningen som patientsäkerhetsarbetet.
Mer vård utanför sjukhusen samt mer hemsjukvård och primärvård kommer ställa
andra krav på bemanning och kompetens.
Kunskap om patientsäkerhet behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården, hos
medarbetare, chefer liksom hos beslutsfattare och politiker.
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Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
Sjuksköterska med koordinatorfunktion samverkar i all planering i hemtagningsprocessen från sjukhuset. En aktiv samverkan sker både internt med socialtjänsten och
externt med sjukhusen och primärvården. Arbetsterapeuterna har en central och självklar roll i planeringen. Snabba insatser av rehabiliterande karaktär är nödvändiga för
att kunna fullgöra uppdraget i hemtagningsprocessen. Rehab-undersköterskorna arbetar på uppdrag av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
Hällefors Kommun uppvisar fantastiskt bra resultat och tyder på engagerade medarbetare med samma målfokus.

Hällefors kommun klarar av att ta hem sina utskrivningsklara patienter inom tre dagar,
som är den nya snittgränsen innan betalningsansvar inträder för kommunen. En gräns
som klaras med god marginal. Frågeställning -kan tiden för hemgång minskas med risk
för betalningsansvar? Genomsnittstiden är 1,8 utifrån snittiden från augusti 2018, koordinatorfunktionen och den interna samverkan en framgångsfaktor. Dygnskostnaden
är 7100 kronor, när betalningsansvar inträder.
Omsorgens koordinator har hanterat 163 ärenden jämfört med föregåendeår vid
samma tidpunkt då var det 231 vårdtillfällen där patienter vistats på något av länets
tre sjukhus. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån patienten.
Att vara i behov av vård på sjukhus innebär i sig själv en stor förändring för patienten och närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning skall kontakter tas
med kommun och primärvård för att planera för den fortsatta vården och omsorgen.
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En samordnad individuell plan (SIP) är en vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av oavsett huvudman.
Omsorgen i Hällefors har ett tydligt arbetssätt med upprättade kontaktvägar och en bra
intern kommunikation. Koordinatorn gör socialmedicinska beslut i enlighet med arbetsmodellen Helga/Helmer, vilket innebär trygg hemgång med de insatser som behövs. SIP sker i regel då uppföljning och formellt beslut ska tas inom 14 dagar från
utskrivning. Omvårdnadspersonalen är de som står patienterna närmast och i samråd
görs genomförandeplan efter det att kommunens rehab-undersköterskor har gjort en
första ADL bedömning och arbetsterapeuterna upprättat en individuell rehabiliteringsplan. Att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt är både samhällsekonomiskt och
ett stort mervärde för patienten, att förbättra eller att bibehålla funktioner. Rehabundersköterskorna har högsta prioritet och fokus på rehabiliteringsinsatser för de personer som planeras enligt arbetsmodellen Helga/Helmer. Tidiga insatser, där personen är
delaktig i rehabiliteringsprocessen, ger resultat. Rehabiliteringskedjan i verksamheten
är från korttidsboende och växelvårdsplatser till det ordinära boendet, vilket inkluderar
även hem- och dagrehabiliteringen.
Att samla olika professioner kring patienten är otroligt viktigt även inom den egna organisationen. Det finns en rutin för hur det ska ske i omsorgens verksamhet genom
teamledning och teamträffar. Syftet med teamträffar att få en gemensam helhetsbild
kring patientens behov och insatser.
Teammöten hanterar även planeringen inför läkemedelsgenomgångar, riskbedömningar, övriga individuella planeringar samt åtgärder och uppföljningar.

Riskbedömning och riskanalys
Den största identifierade risken under året är sommaren och semestern. Då halveras
den ordinarie personalen och vikarier anställs som ersättare. Bemanningen sommaren
2018 var problematisk för omsorgen och det kändes viktigt att ta hjälp av de som arbetar närmast patienterna.
Under hösten 2018 MA bildades en grupp ”Semester planerings grupp” med syfte att
planera och säkerställa sommaren 2019 fokus patientsäkerheten och arbetsmiljön för
medarbetarna.
Gruppen bestod av medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende träffades tillsammans med områdeschef äldre omsorg och MA.
Där identifierades flera förbättringsområden och ett arbete påbörjades. Arbetet resulterade i nya checklistor allt ifrån ”att vara ny på jobbet” till ”handledarens uppdrag”
även en tidslinje för planering gjordes och andra dokument kopplat till sommar introduktionen reviderades av medarbetarna själva.
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Gruppen arbetade också med sina egna grupper semesterledigheter dvs. de såg till att
sommarlistorna kom in i rätt tid och att önskad ledighet var jämt fördelad mellan den
ordinarie personalen. Gruppen gjorde ett fantastiskt arbete.
Enligt nedan kommer kommentarer från medarbetare hur deras upplevelse av
sommaren 2019 uppfattats med egna formuleringar.
Medarbetare
Vikarier har inte delegering och inloggning vid jobbstart, kan inte jobbet med bara 4
dagar bredvid. Vikarier som inte kommer .... där fritid går före. mycket sjukanmälan
från vikarier.
Dålig kompetens , borde vara mer undersköterskor på sommaren . Många är unga och
har aldrig varit ute på en arbetsplats. Jobbet är inte så lätt som man tror! Alla försöker ändå att samarbeta trots olikheter.
Inte kul att som ordinarie att bli flyttad på till andra grupper under sommaren. Man
har ju sina uppdrag, i gruppen har det varit tufft för några att sköta sin planering, arbetskamrater har då fått göra sin planering och även hjälpt de som ligger efter, det är
mycket jobbigt ! Jobbigt även att komma till en annan grupp samma dag man kommer
till jobbet , man vill veta nån dag i förväg.
Vårdbiträden har haft insats insulin på sin planering och det har varit en del i sommar, men de har ju sagt till varje gång men det ska väll inte vara meningen att det ska
ligga på vårdbiträde.
Samarbetet mellan grupperna har varit bra vi har haft mycket personal från Hällefors
i grh särskilt andra perioden av semestern
Har bara varit med om att en uska jobba själv en kväll och resten av personalen var
vårdbiträden, annars har väll kompetens varit skaplig allt
Jag tycker att sommaren på kyller första perioden har varit bra, samarbete bra, kompetens bra.
Funderingar ang. semesterplaneringsgruppen, finns behov av en sådan, vi har inte
märkt någon skillnad. Allt verkar vara i sista minuten som det alltid har varit och så
även i år. Vi är 7 personer i patrullen, 4 st hade tidig semester och 3 hade den sena
perioden. Trots detta hade vi 9 st vikarier. Två medarbetare blev sjukskrivna under
sommaren vilket resulterade i ytterligare 4 vikarier, alltså summa 13 st semestervikarier.
Inte alla vikarier hade delegeringar eller inloggningar till platta/viva/planeringarna.
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Vårdtyngdsmässigt har det varit en lugn sommar.
En VT som inte brukar prata så mycket uttryckte svårigheter med språkförståelse hos
personalen. Vt säger när vi gjort lägesändring, de märks att ni gjort/kan det här. Vi
uppmanar
Vt att påtala problemet till de som kommer för att hjälpa henne med lägesändring, hon
säger att det inte är lätt när de inte kan/förstår språket.
Tycker att det för det mesta fungerar bra med ssk . Flera av oss på patrullen jobbar
upp tid, Heltidsresan, vi får söka oss tid på andra arbetsplatser och samarbetet där
har fungerat bra.
Vi har fått många nya bra arbetsredskap, Plattorna, Appva, Utbildning BPSD, Rutiner
för Hot och våld i nära relationer. Vi har "brainstormat" och skrivit ner dessa åsikter
gemensamt till dej, återkommer om någon av oss vill lämna någon ytterligare personlig kommentar.
Sommaren 2019 har varit bra, har fungerat bra med vikarierna.
Samarbetet på arbetsplatsen kan bli bättre, fungerar oftast men ibland så bestäms saker som inte alla har varit med och diskuterat om. Kompetensen på arbetsplatsen är
bra
Sommaren har varit bra. Fick göra om planeringen några gånger pga sjukskrivning
som blev arbetare igen. Men det blev bra tillsist. Samarbete: Har väldigt bra samarbete med AT och Linden. Fungerar bra med SJG. Även bra med övrig personal. Blir
bra bemötta. Tycker det ibland verkar vara låg nivå på kompetensen bland personalen. Vore bra om det i alla fall vore vårdbiträdes utbildning på de som jobbar. Behövs
kunskap om bemötande, hygien t.ex.
Sommaren har fungerar bra den period jag har jobbat. Lätit på mina kolegor som att
den varit tuff då sommar vikarier inte utfört/gjort sin delegerings prov eller ens kommit till sitt arbetets pass. Tipps vore att man söker sommar vikarier tidigt och låter
dem gå bredvid och att prov måste vara klara innan scheman ges. Samarbetet med
mina kolegor tycker jag fungerar bra. Finns alltid på alla arbetsplatser de som inte
gör något extra men man lär sig vilka som är hjälpsamma.
Kompetens är alltid bra att ha antingen själv lärd kunskap eller utbildad via skola
men språket är mest viktig om man tänker utifrån kommunikationen mellan parter,
man måste kunna veta att sin kolega/brukare förstår det man säger.
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Sjuksköterskor
Sommarvikarier har varit duktiga. blev en miss att meddela planerarna, då boende
och personal åkt bort på läger. Nattpatrullen visste inte att de var bortresta, det visste
inte jag heller. Vikarier Fyrklövern, Nya och Gamla Björkhaga har haft mycket sjukskrivningar, svårt att få tag på folk. Fast personalen, planerarna har gjort ett toppenjobb. Ros till planerarna. Personal på centrum och Kyller har inte kommit i tid. kommer försent, personalen speciellt Kyller har varit mycket oroliga. Vet inte om de kommer eller om de ska ringa in vikarie. Kontakten med läkare har varit som vanligt.
Samarbetet har fungerat. Tufft då det endast varit 2 personal SSK i hemsjukvården.
Ssk med koordinatoruppdrag har gjort ett jättejobb. Varit Kordinator och haft Gamla
och Nya Björkhaga Då hon varit själv på Björkhaga och vi inte kunnat hjälpa henne,
då vi själva har haft jobb.
Fyrklövern där hade vi ett tag två patienter som skulle sondmatas natt, kväll, natt.
Fanns ingen USK som kunde ge sondmat. Var svårt att hinna med. Tog mycket energi.
Fanns ingen av nattpersonalen som kunde koppla av sondmat.
En relativ lugn sommar, vi har inte haft någon palliativ, med mycket Hsl insatser ex
TPN.
Kontakten med läkare har varit som vanligt. Samarbetet har varit bra, skönt att slippa
beredskapspassen. Gärna mer utbildad omvårdnadspersonal.
Ronderna fungerar ju så bra nu J Och det innefattar ju även kontakten med läkare eftersom ”vår” läkare tycker att det bästa är att vi kontaktar honom även utöver rondtid
vid behov då han känner till patienten. Jag tycker det är precis så det ska vara, absolut bäst för patienten och tryggast för oss.
Jag tycker att sommaren har gått ganska bra och det är nog tack vara att vi har inte
haft svårt sjuka ”svåra palliativa eller patienter med parenteral nutrition” patienter
som behövde mycket vård från oss SSK. Ronderna har fungerat bra och vi fick kontakt
med läkare vb.
Samarbete mellan oss i hemsjukvård och mellan hemsjukvård och hemtjänst har fungerat bra i dom veckorna jag jobbade. Kompetensen av vikarierna har inte varit det
bästa, dom skulle behöva lite mer utbildning innan dom börjar i sitt arbete.
Arbetsterapeuter
Mer att göra såklart då bemanningen inte är densamma och inte samma rutin på t. ex
möten som det brukar vara. Tycker ändå det har varit hanterbar för vår
del(Arbetsterapeuter)
Tycker samarbetet med personal fungerat bra men det märks i arbetsgruppen när de
ej är samkörda kring problem och hur dessa ska lösas, t. ex vid förflyttning vilket gör
det svårt att hjälpa dem.
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Inte själv upplevt att någon haft ”dålig” kompetens, har vid något tillfälle fått samtal
där de efterfrågat ett hjälpmedel utan att veta i vilka sammanhang dessa ges ut.
Enhetschefer
Tycker att det fungerat med den kompetens vi haft, har några från Galaxen som har
kunnat vara behjälpliga vid förfrågan från boenden. Har även hjälp från habiliteringen där vi kan ”bolla” saker.
Jag tycker det varit en bra sommar, visst har vi fått flytta folk m.m. men ett bra samarbete med alla så har det löst sig. Kompetens, eftersom vi lagt in i bemanningskravet
hur många usk det skall finnas på ett dygn så var det täckning redan när schemat startade. Så hos mig har det inte varit några problem.
Under första perioden av sommaren då jag själv var i tjänst tyckte jag att jag upplevde att det var lugnare mot föregående år och mot hur det såg ut förr (när jag jobbade
som assistent). Visst fick vi pussla under dessa veckor med, men det ordnade sig oftast, byte med någon från dag/kväll till natt och få någon som hade nätter att ta någon
extra tur.
Bra samarbete av assistenter/planering att hjälpas åt att flytta personal från områden
då de inte behövdes där, till områden där det saknades personal, detta gjorde att resurserna användes oftast där de behövdes under sommaren. De flesta av våra vikarier
fick sin medicindelegering, men att det kunde dröja ibland på grund av att SSK inte
hade tid/möjlighet att göra testet med personen i fråga, i något fall berodde det på att
personen missade sin tid hos SSK (dök inte upp på avtalad tid). I det stora hela tycker
åtminstone jag att den här sommaren var lugnare än vad jag upplevt någon sommar
tidigare.
Återigen en stökig sommar med frågor som det egentligen ska arbetas med under övriga året och inte i en semesterperiod. Läkarkontakten har fungerat bättre än på länge
är vad jag fått till mig.
Samarbetet mellan planering, assistenter och tj.g chefer är a och o under period när
bemanningen reducerats. En del vikarier är alldeles för omogna för att klar av ett så
pass avancerat arbete som vården är.
Jag upplever att sommaren har varit tuff. På mitt område har det varit mycket korttidsfrånvaro, minimalt med timvikarier. Svårt att få rätt person på rätt plats, några
arbetspass har personalen fått varra tacksamma att det kommit ”2 händer”. Personalen har varit fantastiska som rott detta iland….
MA
När det handlar om baspersonalen ersätts varje person, stora delar av vikarierna saknar kompets, ingen erfarenhet av vårdarbete och dålig/ingen datavana, vilket är en stor
risk i sig. Ett allvarligt problem har varit personal med språksvårigheter. Delegeringar
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har inte kunnat utföras i den utsträckning som krävs relaterat till språksvårigheter som
kan leda till risker för patientsäkerheten, vilket resulterat till att den ordinarie personalen eller vana vikarier fått ökad arbetsbelastning under sommaren. Magkänslan är att
det varit bättre i år än föregående sommar. Gruppen optimal planering som består av
representanter från hemtjänsten dag och natt instämde med att sammaren i år varit betydligt bättre än föregående år. Sen kan det allt bli bättre viktigt är att arbeta med det
som fungerar mindre bra.
Avvikelser HSL fall 2018- 2019 tiden 1/1 – 30/6

”2018 9 stycken frakturer 2019 7 stycken frakturer övriga är 80 % ingen synlig
skada”
Avvikelser HSL övrigt 2018- 2019 tiden 1/1 – 30/6

”79 % gäller läkemedelshändelse enligt bilden ovan” Det intressanta är att mäta hösten 2018 med hösten 2019 hemtjänst utifrån införandet av digital signering.
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Lindesbergs lasarett, primärvården i närsjukvårdsområde norr, psykiatrin i norr samt
kommunerna i norra länsdelen har tillsammans genom vårdkedjegruppen utarbetat en
gemensam rutin för att informera varandra när en brist i vårdkedjan inträffat.
Syftet är att den egna enheten ska få vetskap om en händelse som fått negativa konsekvenser för patient eller mottagande enhet. Mottagande enhet ges därmed möjlighet att
vidta förebyggande åtgärder och minimera risken för upprepning.
Rapportering och återrapportering:
 Personal som identifierat en avvikande händelse skriver ner denna på utsedd rapportblankett och överlämnar den till enhetens avdelningschef/enhetschef/MAS.
 Avdelningschef/enhetschef/MAS skickar avvikelsen (originalet) till verksamhetsutvecklare på Lindesbergs lasarett som ombesörjer att avvikelsen blir diarieförd
samt att den skickas vidare till ansvarig person på mottagande enhet. Kopia sparas
tills svar erhållits.
 Mottagande enhet svarar på avvikelsen på rapportblanketten inom 4 veckor och
skickar svaret (originalet) tillbaka till verksamhetsutvecklare på Lindesbergs lasarett som ombesörjer att svaret blir diarieförd samt att svaret skickas till ansvarig
person på enheten där avvikelsen upprättats. Mottagande enhet sparar en kopia av
avvikelse och svar.
Denna rutin gäller endast avvikande händelser i samverkansorganisation norr. Avvikande
händelser som berör enheter utanför ovan nämnda skickas direkt till ansvarig chef. Avvikande händelser som inträffar inom den egna organisationen rapporteras i det egna avvikelsehanteringssystemet.

Avvikelser gjorda av kommunerna i norr var betydligt fler under åren 2017 och 2018
2019 gjordes flest avvikelserna av regionen mot kommunerna i norra länsdelen. En
hypotes är att regionen arbetat med sitt ansvar i utskrivningsprocessen
11

Under 2019 i skrivandets stund hade Hällefors kommun skickat två avvikelser i vårdkedjan till regionen. Totalt var 14 avvikelser skickade från kommunerna i norr

Regionen har skickat 27 avvikelser till kommunerna i norra länsdelen. Av dessa 27 har
ingen avvikelse riktats mot Hällefors kommun. En hypotes är att Hällefors arbetat bra
med hemtagningsprocessen ända från inskickad patient till hemtagning.
Det handlar om god kommunikation externt och internt, bra och fungerande samverkansforum och medarbetarnas ansvartagande.
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−
−
−
−
−

Brister i läkemedelshantering:
Medskickade läkemedel delade i påsar med fel ordination
Ej skickat med tabletter så det räcker till akutbeställning träder i kraft
Läkemedel som var utsatta av misstag
Medvetandesänkt patient efter att själv/anhöriga som administrerat morfin utan
kunskap.
Kvarglömd PVK
13

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Brister i informationsöverföring:
Snabbt förlopp, inskrivning, utskrivningsklar samma dag, när hemtagning är
möjligt efter insatser är inte patienten klar för hemgång
Hemskrivning utan utskrivningsplanering
Bristfällig information om orsak till insatser som behövs efter utskrivning
Patient blev inte uppmött i hemmet trots flera meddelanden när patienten beräknades vara hemma
Saknar beslutstöd
Saknar uppgifter i patientinformationen i Lifecare
Personuppgifter faxade till fel ställe
”Missat” morgonbesök
Otydlig rapportering när patienten ska komma hem, saknas ordinationer

MCSS digital signering för HSL insatser
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.
Förvaltningen såg hanteringen av läkemedelslistor som ett eftersatt område med stora
möjligheter till såväl effektivisering som förstärkt patientsäkerhet.
Traditionellt har alla patienters läkemedelsordinationers signaturlistor på papper. Undersköterskorna/vårdbiträden signerar listorna och fyller i om något avviker från det
vanliga. Listorna samlas sedan in av ansvarig sjuksköterska, som måste tyda olika anteckningar och sammanställa uppgifterna manuellt. Denna uppföljning görs vanligtvis
vid månadens slut, vilket innebär att det först då går att konstatera om det fanns avvikelser flera veckor tidigare. Det går inte heller att se om medicinen inte getts alls eller
om man bara glömt att signera. En app i surfplatta eller smartphone ersätter signeringslistorna som tidigare fördes med papper och penna. Tekniken påminner också
personalen och hjälper dem att hålla ordning på att alla patient får rätt läkemedel i rätt
dos vid rätt tid.
En undersköterska som ska ge medicin loggar in via sin surfplatta för att se såväl tidpunkt och läkemedelsordination som hur medicinen ska ges för varje enskild patient.
Om allt går som det ska signerar personalen att patienten tagit sin medicin. Det går
också att ange om patienten bara delvis tar medicinen eller inte alls. Då skickar systemet en varning till ansvarig sjuksköterska, som följer upp orsaken och också kan se
direkt i systemet om medicinen exempelvis gavs för sent. Tidigare gjordes sådana justeringar för hand på redan utskrivna blad. Nu skrivs de in i systemet och förändringen
syns direkt på surfplattan när undersköterskan ska ge medicinen.
Den digitala lösningen ger också en flexibilitet som till exempel innebär att signeringarna går att ångra eller ändra. Allt loggas och visas med signatur och tidstämpel.
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Vid utebliven eller försenad signering larmar systemet. Medarbetaren kan även begära
påfyllning av originalförpackade läkemedel direkt från den mobila enheten.
Åtkomst och behörighet styrs av medarbetarens roll och både medarbetaren själv liksom sjuksköterskan kan se när en delegering behöver förnyas i god tid. Alla data lagras i säkra databaser som driftas av systemleverantören. Ingen patientinformation lagras på klientenheter, utan skickas direkt till databasen.
Den 6 maj infördes digital signering på samtliga hemtjänstområden och tillsammans
med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och berörda enhetschefer bestämdes det att det skulle köras parallellt med signeringslistor i papper maj ut.
Det blev ett fantastiskt resultat och efterfrågan och önskan från Mogrensvägen gjorde
att även den enheten kopplades på.
Under senhösten 2019 – våren 2020 kommer även vård- och omsorgsboenden möjligheten till digital signering.

På denna bild visar starten av digital signering i maj månad då fanns 10478 HSL
insatser registrerade 77 % av dessa insatser utfördes i tid 87 % var också signerade.

Ett enkelt och bra sätt för enhetschefen att följa hur deras medarbetare hanterar det delegerade HSL uppdraget och att patienterna inom enhetschefens ansvarsområde får
sina läkemedel som är ordinerade.

15

På bilden statistik uttagen 190601 – 190910 visar att 90 % av patienterna fick sina
läkemedel i tid och 10 % fick sina läkemedel under samma dag. Dessa 10 % som fick
läemedlet samma dag hade en genomsnittstidsavvikelse på 8 minuter.

På denna bild visas vilka HSL uppdrag som kan delegeras, exempel är inhalation. läkemedelsöverlämning, subkutan injektion, specifik träning, TENS etc.
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I systemet MCSS finns möjlighet för medarbetare att se när delegeringen håller på att
löpa ut, det ser även enhetschef och ansvarig sjuksköterska. Medarbetare har möjlighet
att skicka beställning på helförpackning till sjuksköterska exempelvis på detta är
ögondroppar, när nästa medarbetare kommer och ser att sista flaskan är tagen och ska
beställa ser denne att någon annan redan beställt.
Narkotikamodul tvingar medarbetaren att kontrollera antalet tabletter som är narkotikaklassade innan överlämnande. Systemet har möjlighet till loggning som ansvaras
av MA tillsammans med två utsedda sjuksköterskor.
Upplevelsen av möjligheten till digital signering kan endast beskrivas med egna ord
enligt citaten enligt nedan:

Medarbetarna:
Enkelt att lära sej systemet och patientsäkert. Tycker att all personal borde fått information och instruktioner, så alla fått varit med från början, svårt att lära ut till så
många.
Det är väldigt bra när man ser om någon röd/inte fått sin medicin så kan man fråga
varandra, nackdel är att det kan var fördröjning i systemet när man signerat har hänt
en gång i grh vad jag vet
Jag tycker mcss är bra
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Vi tycker APPVA är bra. Det har varit vissa ? och fel kring signeringen av narkotiska
preparat på Gamla Björkhaga.
Har lämnat önskemål till ssk att det vore bra att det under knappen " begär påfyllning" finns möjlighet att beställa stickor till blodsockerapparater, spetsar till insulinpennor. Vore även önskvärt och praktiskt med vändscheman i APPVA.
MCSS: Vi fick inte appen förrän v35 i våran telefon. Ingen har visat oss hur vi ska
göra, får lära oss själva.
MCSS; appva har sen start varit bra det har ju varit sina brister som saknade medeciner och medecin namn som inte varit på dosetter som dock varit samma läkemedel,
ej ordentlig kunskap hur kontrollräkning ska utföras på naroktiska preparat. HSL insatser som inte står med i appva som vi som personal hade önskat. Medecin listor, sår
journaler saknar vi.
Tipps låta inte anställda lära sig genom att läsa på ett papper var för sig bättre i
grupp genom att visa och testa på plats.
Sjuksköterskorna:
Upplever att personalen tycker att det är ett bra system, dock lite barnsjukdomar i
början, men vi blir väl också bättre på systemet.
MCSS fungerat bra, det har varit lite problem med vikarier på början av sommaren r/t
att dom har inte haft inloggning i datoreran, Viva och Appva.
Arbetsterapeuterna:
Tycker överlag att MCSS Appva fungerat bra. Enkel att använda och ett lätt sätt att se
om träning gjorts. Det enda som fungerar sådär ibland är om det är en person som
ofta tackar nej till träning, då har det ofta blivit att de missat att markera detta.
Enhetscheferna:
Har varit toppen bra! Provat på Mogrensvägen där vi hade många avvikelser tidigare
och nu är det bra! Lätt att lära sig hantera appen också, önskar få fortsätta med detta
på resten av mina boenden snarast.
Fungerat mycket bra, lite tidsjusteringar bara, vi har lite problem i Rockesholm o
Bovik där det inte är någon mottagning och då går det inte att signera men detta vet
ssk om.
Statistiken talar om vad jag tycker –fantastiskt! Att detta kan göra att pat. får sina läkemedel och dessutom på utsatt tid är makalöst bra. Att rehabinsatser blir utförda är
toppen –det blir svart på vitt.
Jag ser framemot att införa APPVA på VoB.
18

MA:
Patienten får sina ordinerade läkemedel utan dröjsmål, det frisätter tid för sjuksköterskorna som redan idag har hårt pressat schema. Omvårdnadspersonalen är nöjd
och tycker systemet är ändamålsenligt och lätt att använda, de ser även när delegeringen håller på att löpa ut.

Informationssäkerhet
Viva är Omsorgens journalsystem för dokumentation. Viva har utvecklat en app som
möjliggör mobil dokumentation. Det innebär i förlängningen att kunna kvalitetssäkra
bedömningar, korta inställelsetiden och frigöra tid för sjuksköterskorna. Ett samarbete
med IT-enheten har gjort att uppdateringar (av appen) kan via ett ”utskjut” till berörd
enhet ske på ett enkelt sätt som gör att förutsättningarna för en fungerande mobil
dokumentation ökar. Beviljade HSL beslut läggs in i TES planeringen, genom att endast planera insatser kopplat till patienter och omsorgstagare i TES behövs ingen pappersutskrift som är en risk gällande sekretessbrott.

Struktur för uppföljning/utvärdering
Stort fokus kommer fortsättningsvis att läggas på egenkontrollen där det är viktigt att
arbeta med HSL- processen. Enhetscheferna ansvarar för egenkontrollen tillsammans
med den egna personalen. En checklista för egenkontrollen har upprättats av MA.
Checklistan bygger på att alla områden uppskattas i procent 0-10%, 11-60%, 61-89%
och över 90 % Checklistan är teamledningens arbetsmaterial i det systematiska förbättringsarbetet som enhetschefen ansvarar för inom sitt verksamhetsområde. Allt
som inte på checklistan är uppnått till 90 % ska dokumenteras på handlingsplan med
åtgärder. Prioritering 1-3 ska göras för de områden som förs över till handlingsplanen.
Förslagsvis sker uppföljningen tre gånger per år januari, maj och september.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Under juni 2019 gjordes en omfattande inspektion av IVO för att granska kommunstyrelsens systematiska kvalitetsarbete och klagomålshantering. IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områden som granskats. Skälet för beslut var att:
 Kommunstyrelsen har bestämt hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.
 Kommunstyrelsen fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser
skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvallitet.
 Kommunstyrelsen utvärderar och systematiskt följer upp den egna verksamhetens resultat.
 Kommunstyrelsen utreder och sammanställer klagomål, synpunkter och rapporter på verksamhetens kvalitet.
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Sammanställning och resultats analys
Omsorgen har arbetat bra med internkontrollen gällande HSL processen. Det finns
några övergripande processer som kan nämnas som har stor betydelse för resultatet
och patientsäkerheten. Det är följande:


Läkemedelsprocessen



Hemtagningsprocessen



Rehabprocessen



Avvikelseprocessen

Det finns forum för processer och funktioner som har mandat och tar ansvar för sitt
uppdrag med en tydlighet.
Det är viktigt med medarbetares ansvarstagande, men det krävs en tydlighet och ett
engagemang, vilket främjas av delaktighet och medbestämmande.
Bristen på personal med kompetens är ett faktum, därför krävs det att arbeta strategiskt
med personalstaben som finns och att hitta andra lösningar;


Se till att behålla den legitimerade personal som finns idag genom att höja deras löner kopplat till deras ansvar



Lönetillägg till de sjuksköterskor som arbetar natt som försvinner när personen
inte längre arbetar natt

 Ett antal undersköterskor som arbetar någon form av skiftgång, förslagsvis treskift, för att både vara resurs för sjuksköterskorna och samtidigt minimera
gruppen hos de mest sjuka äldre för att förbättra kontinuiteten. Expertgruppen
”kvalitetsundersköterskor” tas fram genom frivillig intern ansökan, utsedda
personer får internutbildning av kommunens sjuksköterskor, samt lönetillägg,
kopplat till person till uppdraget.
Genom ovanstående strategier kommer säkerheten kring patienten att kunna tillgodoses samtidigt som arbetsmiljön för den legitimerade personalen kommer att förbättras.
Det är svårt att anpassa verksamhet som är både komplex och oförutsägbar.
Med anledning av att omsorgen bedriver en alltmer avancerad vård och omsorg i
kommunal regi med ett ekonomiskt ansvar så är det av stor vikt att ha kompetent omsorgspersonal. När det handlar om att utbilda personal till att arbeta i vård- och omsorg
är det viktigt att ge så goda förutsättningar som möjligt dvs. möjligheten till praktik.
Teoretiska delarna i utbildningar exempelvis för undersköterska är en viktig del med
det är i praktiken som förutsättningarna till att i varje möte lära sig hur bemötandet ska
vara, hur omvårdnaden ska utföras, hur mötet med anhöriga ska genomföras osv. Mål20

sättningen med praktikperioden är att den studerande ges möjlighet att tillämpa sitt
teoretiska kunnande i arbetslivet. En praktikperiod medför nyttiga arbetserfarenheter
kring värderingar, bemötande och genom mötet i olika omvårdnadssituationer vilket
främjar till en fördjupad yrkeskompetens.
Omsorgen i Hällefors lägger stor vikt på den praktiska delen som ingår i varje utbildning för att stärka kvalitén inom vård och omsorg.
Kvaliten och kompetensen måste stärkas därav valideras inte den praktiska delen bort,
om det inte finns särskilda starka skäl, utifrån ett ställningstagande att stärka patientsäkerheten och främja arbetsmiljön för omsorgens medarbetare.

Slutord
Patientsäkerhet är ett ansvar för politiker och ledning tillsammans med chefer på alla
nivåer i vårdens organisation. Kunskap om patientsäkerhet och förutsättningar måste
finnas för ett hållbart ledarskap och för ledning och styrning, som på ett ändamålsenligt sätt eftersträvar hög patientsäkerhet. God kvalitet och patientsäkerhet utvecklas
bäst i organisationer med en kultur där medarbetarna är delaktiga och gemensamt med
ledningen strävar efter att förbättra verksamheten. Genom fortlöpande egenkontroll
där information om verksamhetensresultat inhämtas, och genom att ta ansvar för att
åtgärder genomförs och utvärderas skapas förutsättningar för ett gynnsamt systematiskt förbättrings- och patientsäkerhetsarbete.
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Ärendet
Under våren 2016 antog kommunfullmäktige en Näringslivspolicy.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29 § 28 om att tillsätta medel för att
genomföra en workshop med syftet att ta fram en ny näringslivsstrategi.
I februari 2019 bjöd kommunen in alla företagare till workshopen. 50
deltagare, företagare, politiker slöt upp för att jobba fram underlag till en ny
näringslivsstrategi. Workshopen resulterade i ett antal prioriterade
tillväxtområden som finns med i näringslivsstrategin och även kommer finnas
med i den handlingsplan som ska kopplas till strategin. Arbetet med att
utforma strategin har skett i nära samverkan med näringslivsrådet.
Faktaunderlag och rapporter har hämtats från SKL, Svenskt Näringsliv och
Arena för tillväxt. Strategin har också kopplats till den regionala
utvecklingsstrategin för Örebro län.
Efter att ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2019-08-27, så framfördes
önskemål om att förlänga tiden för dialog så bl a näringslivsrepresentanter får
längre tid på sig att får ställa frågor och ge ev synpunkter.
Detta är gjort och ärendet går tillbaka till Kommunstyrelsen för beslut.
Strategin
Hällefors kommuns näringslivsstrategi utgår från följande vision:

Genom värdskap, kompetens och hållbarhet skapar Hällefors kommun
förutsättningar för tillväxt i näringslivet i en kultur präglad av stolthet och
kreativitet.
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Fyra prioriterade målområden definieras:
•
•
•
•

Stärkt attraktionskraft och platsvarumärke
Förbättrad företagsservice och myndighetsutövning
En säker/säkrad tillgång till kompetens och arbetskraft.
Ett starkt näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete

Tre perspektiv ska genomsyra strategin och kommunorganisationens
tillväxtarbete.
•

Samverkan och dialog med företagen
• Mötesplatser
• Samverkansorganisationer och nätverk

•

Entreprenörskap
• Barn och ungdomars engagemang
• Tillväxt i befintliga företag
• Nyföretagande

•

Bilden av Hällefors
• Våra invånare våra värdefullaste ambassadörer
• Upplevelsen av platsen
• Eldsjälar, entreprenörer och ideella krafter

Ekonomi

För att möjliggöra strategin förutsätts att det årligen budgeteras för årliga
aktiviteter i kommunorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens
verksamhetsmål och den årliga verksamhetsplanen.
Folkhälsa

Tre av strategins prioriterade målområden bidrar i hög grad direkt och
indirekt till folkhälsan genom att stärka kommunens attraktionskraft, att
erbjuda utbildning på hemmaplan för att matcha behovet av arbetskraft och
kompetens och att det finns ett brett utbud av arbetstillfällen inom
kommunen.
Miljö
Näringslivsstrategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att driva, utveckla
och etablera företag i Hällefors kommun och på så sätt skapa förutsättningar för ett hållbart
samhälle
Medborgarperspektiv

Strategins prioriterade målområden har alla direkt och indirekt ett
medborgarperspektiv genom att stärka kommunens attraktionskraft, att
erbjuda utbildning på hemmaplan för att matcha behovet av arbetskraft och
kompetens och att det finns ett brett utbud av arbetstillfällen inom
kommunen. Förbättrad kommunservice och kvalitetssäkring av
myndighetsutövning förbättrar förutsättningarna för att leva, bo och verka i
Hällefors kommun.
Samverkan

Information och samverkan sker i ordinarie forum.
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Förvaltningens förslag till beslut
Anta förslaget till näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022.
Upphäva tidigare beslutad näringslivspolicy.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och
ska redovisas för kommunstyrelsen.

Tommy Henningsson
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Gabriela Kloth
Näringslivsstrateg
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1 Inledning
Hällefors kommuns näringslivsstrategi bygger på det uppdrag som
kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen med ett långsiktigt
mål att näringslivsklimatet ska förbättras, med goda förutsättningar för
befintliga och växande företag samt nyetableringar.
Kommunfullmäktiges beslutade mål utgör grunden för kommunens
långsiktiga näringslivsarbete.
Hällefors kommuns näringslivsstrategi är kommunövergripande och
berör alla verksamheter inom kommunen inklusive kommunala bolag.
Arbetet med att ta fram strategin har skett genom en workshop, dialog
med företagare, organisationer, Näringslivsrådet och med berörda
tjänstepersoner och politiker inom kommunen.

2 Vision
Genom värdskap, kompetens och hållbarhet skapar Hällefors kommun
förutsättningar för tillväxt i näringslivet med en kultur präglad av
stolthet och kreativitet.

3 Syfte och perspektiv
Syftet med näringslivsstrategin är att skapa ett bra företagsklimat och
goda förutsättningar för att driva, utveckla och etablera företag i
Hällefors kommun och på så sätt skapa goda förutsättningar för fler
arbetstillfällen och en hållbar utveckling.
Strategin och tillväxtarbetet i Hällefors kommun omfattar följande 3 perspektiv:

4 Övergripande mål
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga inriktningsmål för 20192022 är:
Mål 1: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna
som skapar delaktighet i den lokala demokratin.
Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot
invånarnas behov.
Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande
företag samt nyetableringar.
Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid.

5 Strategins målområden
-

Stärkt attraktionskraft och platsvarumärke
Förbättrad företagsservice och myndighetsutövning
Säker och hållbar kompetens- och arbetskraftsförsörjning
Ett gott näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete
5.1

Stärkt attraktionskraft och platsvarumärke

För att fler ska upptäcka Hällefors kommuns unika värde och
möjligheter behöver insatserna för marknadsföring av kommunen öka.
Utbudet av aktiviteter och service ska utvecklas och det ska ske i
samverkan med företagare och entreprenörer. Genom dem skapas en
stor del av attraktionskraften.
En annan viktig faktor i att skapa attraktionskraft är hög kvalitet i
kommunala kärnverksamheter som skola, vård och omsorg.
Värdskap och en tydlig värdegrund ska genomsyra
organisationsstrukturen.
Ett rikt förenings- och kulturliv ska komplettera ett gott utbud av
fritidsaktiviteter.
Genom en god förvaltning och nytänkande utveckling av kommunens
centrumkärnor och offentliga mötesmiljöer kommuniceras attraktiva
miljöer som bidrar till ett stärkt platsvarumärke.
Framgång föder framgång. Framsteg och framåtanda i näringslivet och
inom kommunen ska kommuniceras,
Hällefors kommun ska utveckla fyra möjliggörande roller inom turism.
Rollerna har definierats av Sveriges kommuner och landsting som
dragare, servicegivare, främjare och myndighet

5.2

Förbättrad företagsservice och
myndighetsutövning
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Hällefors kommuns service till företagen ska baseras på att alltid ha ett
gott bemötande, god tillgänglighet samt en effektiv och rättssäker
handläggning.
Kommunens tjänstepersoner ska sträva efter att överträffa företagens
förväntningar på servicenivå och värdskap.
Kommunen ska uppnå förbättrad tillgänglighet till service utifrån
företagens behov genom att erbjuda tillgång till digitaliserade tjänster.
Hällefors kommun ska genom samverkan med andra aktörer möjliggöra
rådgivning och arbeta konsultativt genom att erbjuda tillgång till olika
kompetenser som efterfrågas av företag och entreprenörer.
Kommunen ska verka för att utveckla kommunikation och
informationsutbytet mellan kommun och näringsliv.

5.3

Säker och hållbar kompetens- och
arbetskraftsförsörjning

Kommunens skola och näringslivet tar ett gemensamt ansvar för att öka
barn och ungas kunskap om entreprenörskap och arbetsliv. Barn och
ungdomar ska ha en god kännedom om det lokala näringslivet och
känna till yrkesmöjligheter och den yrkesbredd som erbjuds i Hällefors
kommun. Studiebesök, praktik, arbetsmarknadskunskap, Ung
Företagsamhet (UF) och mässor ska vara naturliga
samverkansaktiviteter.
Kommunen har en nyckelroll i att utbilda den kompetens vi behöver
lokalt på hemmaplan. Näringslivet skall finnas med som ett självklart
inslag under utbildningstiden för att forma framtidens önskade
medarbetare. Näringslivets närvaro och nära utbyten och samarbeten
ökar attraktionskraften för utbildningarna.
En viktig faktor för hållbar kompetens- och arbetskraftsförsörjning är
samverkan med Örebro och Karlstads Universitet och andra
utbildningsaktörer. Kommunen ska i samarbete med näringslivet aktivt
verka för exempelvis lärlingssystem, utbildningsinsatser och ett utökat
antal praktikplatser för studenter.
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5.4

Ett gott näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete

Hällefors kommun ska bidra till att möjliggöra och utveckla kulturella
och kreativa näringar.
Hällefors kommun och dess bolag ska i alla upphandlingar ställa krav
som är lättbegripliga och relevanta. Upphandlingsunderlag ska
formuleras på ett sådant sätt att även mindre och lokala leverantörer
upplever sig välkomna att svara på upphandlingen.
Hällefors kommun ska underlätta för företagare att snabbt kunna
expandera eller etablera. Detta ska göras genom att bland annat verka
för att det finns detaljplanerad attraktiv mark. Kommunen ska på ett
tydligt sätt informera om och marknadsföra mark och lokaler för
företagande.
Hällefors kommun ska möjliggöra etablering i attraktiva sjönära lägen
för att på så sätt locka såväl bofasta som fritidsboende.
Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete.
Säkra vägar, bättre och effektivare transporter och bättre
pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade företag.
Våra vägar och järnvägar är livsnerver och säkra transportvägar är en
förutsättning både leveranser som tillgången på kunder och arbetskraft.
Kommunen ska uppmärksamma och kommunicera exempel på
framgång hos företagare. Positiva samarrangemang mellan näringslivet
och dess aktörer, den ideella kraften, politiker och tjänstepersoner ska
lyftas fram.
Hällefors kommun ska vara aktiv i en samlad regional
näringslivsutveckling. Kommunen ska samverka med kommuner i
närregionen och med företagsorganisationer för att utveckla näringslivet
lokalt och regionalt. Samverkan ska även utvecklas med angränsande
län.
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6 Strategins genomförande och uppföljning
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för näringslivsstrategin.
Hällefors kommuns näringslivsstrategi är kommunövergripande och
berör alla verksamheter inom kommunen inklusive kommunala bolag.
Mål för att uppnå syftet med näringslivsstrategin:
-

Hällefors kommun ska ha ett sammanfattande omdöme om
företagsklimatet på minst 4 i Svenskt Näringslivs enkät.

-

Hällefors kommun ska senast 2023 ha ett genomsnittligt NKI värde
på minst 75 i SKL:s servicemätning av kommuners
myndighetsutövning

-

Antalet nyregistrerade företag i Hällefors kommun ska visa en
positiv utveckling från 2020 – 2022 att jämföra med perioden 20172019 och varje ny tre års period och framåt.

-

Turismen och besöksnäringen är ett av Hällefors viktiga
utvecklingsområden idag och inför framtiden. Ett möjligt mätbart
mål för att se hur besöksnäringen utvecklas är antalet gästnätter
inom hotell vandrarhem och stugbyar och campingplatser enligt
SCB:s inkvarteringsstatistik.

Strategins genomförande sker genom en aktivitets- och handlingsplan
som tydligt beskriver hur målen ska uppnås.
För att förverkliga intentionerna krävs engagemang i alla kommunala
verksamhetsområden liksom samarbete med övriga aktörer och
invånare i kommunen.

6 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige gör prioriteringar i sitt årliga mål- och
budgetarbete. Kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer har en
direkt koppling till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.
Genom att koppla samman näringslivsstrategin med kommunens
styrsystem, kan arbetet följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunchefen ansvarar gentemot kommunstyrelsen för att
intentionerna i näringslivsstrategin förverkligas i förvaltningens arbete
och att det arbete som genomförs återrapporteras till kommunstyrelsen.
Näringslivsstrategen har till uppgift att svara för och bidra i arbetet för
ett gott näringslivsklimat i Hällefors kommun. Näringslivsstrategen
rapporterar direkt till kommunchef.
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Bilaga:

Näringslivet i Hällefors kommun
Företagandet i Hällefors kommun bygger på tradition, stolthet och mod. I
kommunen verkar exportföretag, gröna näringar, handel, småföretag och
soloföretag många i nära samverkan. Totalt finns ca 500 företag inom olika
branscher.
De tongivande branscherna som sysselsätter flest personer i Hällefors är
tillverkning & utvinning (här ingår även skogsbruk/-odling) bygg, hotell &
restaurang, handel, transport& magasinering och företagstjänster. Inom
tillverkning & utvinning jobbar 24% av alla som har arbete i Hällefors, en stark
branschkoncentration jämfört med landet som helhet, 11.5% .
Hotell & restaurangbranschen har många verksamma människor i Hällefors
kommun, 7.2 % jämfört med riket som har 3.5%.
Några av de största arbetsgivarna är OVAKO, Spendrups, Loka Brunn,
Kjellbergs Logistik & Teknik, Fricweld, Ferrox, Delmat och Takskiffer
specialisten. Två kända varumärken är Grythyttan Stålmöbler och Grythyttans
Gästgivargård.
Besöksnäringen har stor potential i kommunen med mötesindustrin, gastronomi,
mat- och dryckeshantverk i kombination med kultur, rekreation och outdoor
aktiviteter i naturen.

Fakta och statistik Hällefors kommun

1

•

I Hällefors kommun finns det 500 registrerade företag med följande bolagsformer 202 aktiebolag,
272 enskilda firmor, 17 kommanditbolag samt handelsbolag och 9 ekonomiska föreningar. 1

•

Andelen företagsamma individer i Hällefors kommun, personer i den arbetsföra befolkningen (16-74
år) som har en F-skattesedel eller är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie
styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag 2018 8.5% .2

•

Nyföretagsamheten mätt som andel nyföretagare per 1000 invånare 2018 är 6.1% i Hällefors
kommun.3

UC AB (2018)
Svenskt Näringsliv/ UC AB (2018)
3
Svenskt Näringsliv/UC AB (2018)
2
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4

•

Företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet anger hur företagen utifrån sina egna
preferenser upplever företagsklimatet i Hällefors kommun.4

•

Andelen arbetspendlare in till Hällefors kommun av totalt dagssysselsatta 2017 var 16.6% att jämföra
med Sverige småregioner privat som Hällefors räknas till, så ligger inpendlingen på 21.9% .5

•

Andelen utpendlare från Hällefors till annan kommun av totalt antal nattsysselsatta 2017 var 19.4%6

•

Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år 2018 12.8% av den
registerbaserade arbetskraften 18-24 år .7

•

Skattekraft, småföretagarna tillsammans med alla anställda, står för 24% av kommunens skatteintäkter
vilket motsvarar vilket motsvarar 67 miljoner kronor år 2017. 8

•

Andelen invånare med eftergymnasialutbildning i Hällefors kommun år 2018 var 22.4% bland
befolkningen 25-64 år.9

Svenskt Näringsliv (2019)
Arena för tillväxt/SCB (2017)
6
Arena för tillväxt/ SCB (2017)
7
Arena för tillväxt/ Arbetsförmedlingen (2018)
8
Företagarna/SCB (2017)
9
SKL (2018)
5
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se

