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Datum  
2019-08-13  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2019-08-27 kl. 13.15 i kommunkontoret, 
Pyramiden för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00. 
 
Ärenden under beredningstid: 
Klockan 13.15-14.00: Linda Carlsson, Region Örebro län om effektivare 
validering. 
14.00-14.45 Kommunchef Tommy Henningsson om pågående processer. 
14.45-15.00 Ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy 
Henningsson om det ekonomiska läget. 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Fredrik Dahlberg (SD) 

och Allan Myrtenkvist (S) eller deras resp ersättare, måndag 2/9 kl 11.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Utskottsinitiativ om återupptagande av utredning av förutsättningar för 

simhall 
 
6 Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst 

med tillhörande ekonomisk plan, dnr KS 19/00095 
 
7 Revidering av policy för flaggning i Hällefors kommun, dnr KS 19/00201 
 
8 Framtagande av ny delegeringsordning för kommunstyrelsen och 

myndighetsnämnden, dnr KS 18/00326 
 
9 Näringslivsstrategi, dnr KS 19/00194 
 
10 Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser inom vård och 

omsorg och boendestöd, dnr KS 19/00211 
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11 Justering av riktlinjer för biståndsbeslut, dnr KS 19/00212 
 
12 Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022, 

dnr KS 19/00213 
 
13 Ansökan om föreningsbidrag, Reumatikerföreningen, dnr KS 18/00039 
 
14 Avsiktsförklaring för deltagande i projekt ”Vidareutveckling för 

samhällsformer och överenskommelser mellan offentlig sektor och 
civilsamhället”, dnr KS 19/00222 

 
15 Medborgarförslag om lekpark i grönområdet Violen, dnr KS 19/00158 
 
16 Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt 

mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 19/00173 
 
17 Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors kommun till 27 

augusti: nationell dag för civilkurage och medmänsklighet, dnr KS 
19/00174 

 
18 Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl i 

kommunensoffentliga utemiljöer, dnr KS 19/00175  
 
19 Valärenden, ej bilaga (Ersättare AU) 
 
Informationsärenden 
 
20 Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr 

KS 19/00033. Ej bilaga. 
 

21 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034. Kända vid utskick: Handlingsplan 
för hållbara transporter i Örebro län; patientsäkerhet i individcentrerad 
vård; remiss om sällsynta hälsotillstånd; remiss av begrepp inom 
läkemedelsområdet; sammanhållen vård och omsorg; föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på rv 63; remiss om nutritionsterminologi; förslag 
till ändring av Boverkets byggregler. Ej bilaga. 

 
22 Månadsrapport för kommunstyrelsen, dnr KS 19/00029. Bilaga läggs på 

bordet.  
 
23 Handlingsplan för en digitaliserad kommun, dnr KS 19/00183 

 
24 Webbanalys av extern webbplats www.hellefors.se 2018, dnr KS 

19/00167 
 
25 Antagning till gymnasieskolan 2019, dnr KS 19/00026 
 
26 Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019, 

dnr KS 19/00214 
 
27 Kränkningar i verksamheten – rapport läsåret 2018/19, dnr KS 19/00215 
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28 Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, Region 
Örebro län, och kommunerna i Örebro län, dnr KS 19/00216 

 
29 Forum 2.0 – samverkan för äldres hälsa och livsvillkor, dnr KS 19/00217 
 
30 Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 
31 Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende, dnr KS 

19/00219 
 
32 Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2019, dnr KS 

19/00220 
 
33 Uppdrag att utreda förbättrade förutsättningar för väntjänsten, dnr KS 

19/00225 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
34 A) SKL: Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod; kammarrättens 

dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov; HÖK 
19 med OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård; preliminär 
kostnadsutjämning för LSS år 2020; information om nya LAS-regler; 
information om ändring i MBL; regelverk och ränta för RIPS; tack för 
svar , kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter; förbundsavgift 
2020 
 
B) Polismyndigheten: Tillståndsbevis Cirkus Wiktoria för föreställning 
2019-07-27; tillståndsbevis Lions Club för Hälleforsmarken 2019-09-10 – 
2019-09-16; tillståndsbevis Hällefors Bostads AB för mångkulturell dag 
2019-06-15 
 
C) Kommunförvaltningen: Förändringar i riktlinjer till attestpolicy; 
tillfällig attesträtt 2019-05-23 – 2019-06-09; upphandling tvätt och 
textilservice, dnr KS 19/00223 
 
D) Samhällsbyggnadsförbundet: Verkställighet av ny felparkeringsavgift; 
protokoll 2019-06-14 
 
E) Samhällsbyggnadsnämnden: Förändring e-postadresser; protokoll 
2019-06-13 
 
F) BRT: Protokoll 2019-06-12; ekonomisk plan 2020-2023 
 
G) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2019-06-14 
 
H) Beslut om regional projektverksamhet ”Bredband Rockesholm” 
 
I) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 45 2019: ändring 

av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen; 
protokollsutdrag § 46 2019: taxa för prövning och tillsynenligt lag 
om tobak mm. 

 
J) Arbågaåns vattenförbund: Stämmoprotokoll 2019-05-29 
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K) Hällefors Bostads AB: Protokoll 2019-06-17 
 
L) Nora kommun: Protokollsutdrag KF § 69 2019: revidering av 
förbundsordning för samhällsbyggnadsförbundet; protokollsutdrag KF § 
86 2019: revisionsberättelse för år 2018 i samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 
 
M) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2019-06-12 
 
N) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2019-04-25 
 
O) Länsstyrelse Örebro län: Beslut om statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud 
 
P) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 104 2019: årsredovisning 
för samhällsbyggnadsförbundet; protokollsutdrag KF § 119 2019: 
gemensam taxa för markåterställningsarbeten för Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesberg; protokollsutdrag KF § 128 2019: 
årsredovisning för samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, 
2018; protokollsutdrag KF § 117 2019: ändring i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ny lag om tobak och 
liknande produkter 
 
Q) Storfors kommun: underrättelse om lagakraftvunnen LIS-plan för 
Storfors kommun. 
 

Delegeringsärenden 
 
35 A) Kommunchef Tommy Henningsson med anmälningsdatum 2019-08-13 

 
B) Skolchef Tina Lanefjord med anmälningsdatum 2019-08-13 
 
C) Områdeschef Päivi Saxin med anmälningsdatum 2019-08-12 
 
D) Ekonomichef Jessica Jansson med anmälningsdatum 2019-05-31 och 
2019-06-30 
 
E) KSO Annalena Järnberg (S) med anmälningsdatum 2019-08-13 
 
F) Fastighetschef Jessica Nilsson med anmälningsdatum 2019-08-15 
 
 
Gruppmöte för majoriteten 2019-08-27 kl 9.00, i kommunkontoret lokal 
Pyramiden. 

 
 
Annalena Järnberg  Johan Stolpen 
Ordförande   Vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Datum  
2019-08-16  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Utskottsinitiativ kring att återuppta utredningen om 
simhallen, dnr KS 15/00344 
 
Under allmänna utskotets behandling av ärendet redogör ordförande Annalena 
Järnberg (S), utifrån skriftligt underlag från majoritetspartierna 
socialdemokraterna och vänsterpartiet, för förslag om att återuppta 
förberedelserna med att bygga en simhall. 
 
Ordförande Annalena Järnberg lämnar följande yrkanden: 
 
Att uppdatera projektplanen med nyinkomna synpunkter kring behov och 
förutsättningar. 
 
Att uppdatera underlag för upphandling i enlighet med nya behov och 
förutsättningar, och lämna en tidplan. 
 
Att i projektet vid lämpligt tillfälle genomföra medborgardialog i ärendet, och 
till detta ta fram lämpligt material. 
 
Kommunstyrelsen finansierar arbetet med 300 tkr ur tillgängliga 
strategimedel. Arbetet ska presenteras regelbundet, och slutredovisning ska 
ske senast januari 2020. 
 
Katja Ollila (V) och Alf Wikström (V) yrkar bifall till ordförande Annalena 
Järnbergs yrkanden. 
 
Allan Myrtenkvist (S) önskar till protokollet att han anser att förslaget är bra, 
vilket godkänns. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna 
yrkanden vilka bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att uppdatera projektplanen med nyinkomna synpunkter kring behov och 
förutsättningar. 
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Att uppdatera underlag för upphandling i enlighet med nya behov och 
förutsättningar, och lämna en tidplan. 
 
Att i projektet vid lämpligt tillfälle genomföra medborgardialog i ärendet, och 
till detta ta fram lämpligt material. 
 
Kommunstyrelsen finansierar arbetet med 300 tkr ur tillgängliga 
strategimedel. Arbetet ska presenteras regelbundet, och slutredovisning ska 
ske senast januari 2020. 
 



 

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

 
 
Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för 
Bergslagens räddningstjänst med tillhörande 
ekonomisk plan, dnr KS 19/00095 
 
Beslutsunderlag 
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-06-12 § 35 
Förslag till handlingsprogram åren 2020-2023, inkommit 2019-06-14  
Förslag till ekonomisk plan åren 2020-2023, inkommit 2019-06-17 
 
Ärendet 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska 
anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett 
handlings-program för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett 
års förskjut-ning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument 
utgör Bergsla-gens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande 
och räddnings-tjänst verksamheten. 
 
Hällefors kommun har 2019-06-27 erhållit protokoll från Bergslagens 
Räddningstjänst (BRT) där direktionen lämnar sitt förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder gällande 
perioden 2020-2023. Utifrån beslut i gällande förbundsordning ska 
remissutgåva komma medlemskommunerna tillhanda innan beslut om 
handlingsprogrammet tas, vilket är gjort där kommunen valt att inte lämna 
några synpunkter. 
 
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och risk-
utveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och 
analys. Medlemskommunernas uppdrag genom BRT´s förbundsordning är 
utvecklad genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar 
av respektive fackområde. Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets 
ambition och förmåga de säkerhets och prestationsmål som förväntas 
uppfyllas genom det av förbundsdirektionen antagna handlingsprogrammet. 
 

Ekonomi 
I förslaget till ekonomisk plan för åren 2020-2023 framgår att Hällefors 
kommuns andel, som uppgår till 8,09 procent ska lämna ett driftbidrag till 
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BRT på totalt 6 365 tkr för verksamhetsåret 2020. Det innebär en utökad 
kostnad för kommunen med 58 tkr i förhållande till innevarande år. För 
kommande år innebär det däremot en större utökning för kommunen med 
en uppräkning med runt 200 tkr årligen. Förutom driftbidraget ska 
kommunen även betala ett pensionsbidrag årligen. Dessa kostnader regleras 
årligen vid bokslut utifrån faktiskt utfall. I ekonomiska planen utgår 
förbundet från KPA:s sista prognos för tiden 2020-2023. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst 

med tillhörande ekonomisk plan antas.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om Bergslagens räddningstjänst egna 
kapital och förvaltningens uppdrag att utreda detta, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson, kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om pooltjänster, vilket besvaras av 
ordförande Annalena Järnberg (S).  
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten 
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst 
med tillhörande ekonomisk plan antas.  
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Inledning 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlings-
program för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjut-
ning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergsla-
gens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddnings-
tjänst verksamheten.  
 
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och risk-
utveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys. 
Medlemskommunernas uppdrag genom BRT´s förbundsordning är utvecklad 
genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar av respektive 
fackområde.  Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets ambition och förmåga 
de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av för-
bundsdirektionen antagna handlingsprogrammet. 
 

 

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor 
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena till-
fredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  
 
 
Uppdraget enligt förbundsordning  
Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommu-
ner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddnings-
tjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regle-
ras i en förbundsordning. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i för-
bundsordningen: 
 
BRT skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlig-
het med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. BRT:s ansvar och upp-
drag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen.  (Här 
innefattas bl.a. verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och 
extraordinär händelse) 
 
Utöver dessa uppgifter kan BRT mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig 
andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej 
strider mot den kommunala kompetensen. 
Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling 
gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där BRT utför ope-
rativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddnings-
styrkan är snabbare än larmad ambulans, s.k. IVPA (I Väntan På Ambulans).  
IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom om-
rådet brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband 
med räddningsinsats. 

 
Räddningstjänstförbundet skall i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyl-
digheter som åvilar kommunen enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
LSO samt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 
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I föreliggande handlingsprogram redovisas räddningstjänstförbundets ansvar 
enligt medlemskommunernas uppdrag till räddningstjänstförbundet enligt för-
bundsordningen. Ansvaret för en process avseende förebyggande av andra 
olyckor än de som föranleder räddningstjänstinsats åvilar respektive medlems-
kommun. Kommunen skall genom sina respektive förvaltningars nämnder upp-
rätta risk och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsprogram för att uppfylla intent-
ionerna i LSO.  Kommunerna och förbundet skall ta till vara möjligheterna att 
utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Räddningstjänsten 
kommer i processen med kommunernas övriga förebyggande arbete delta som 
en samverkanspart likt övriga förvaltningar och myndigheter. 
 
 
Kommunalförbundets uppdrag enligt ovanstående omfattar givetvis inte de 
sammanhang då kommunen enligt lagens mening betraktas som ägare eller 
nyttjanderättshavare. I de sammanhangen skall kommunen fullfölja de skyldig-
heter som åvilar den enskilde enligt 2 kap. i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

Kommunalförbundet BRT:s ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor 
samt övrig lagstiftning innebär att: 
 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för räddningstjänst.  
 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 

kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, både i fred 
och under höjd beredskap inom medlemskommunernas geografiska område.  

 Förbundet skall efter avslutad räddningsinsats tillse att olyckan undersöks och i 
skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
inom sitt ansvarsområde som tillser att åtgärder vidtas för att förebygga bränder 
och skador till följd av bränder, samt verka för skydd mot andra olyckor än 
brand utan att andras ansvar inskränks. 

 Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning (LSO/LBE) som åligger kom-
munen  

 Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
av fasta förbränningsanordningar uppfylls 

 Ge råd och information till allmänheten om brandskydd och förbundets förmåga 
att genomföra räddningsinsatser. Dessutom skall upplysning om hur varning 
och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

 Förbundet skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för 
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. 

 Hantering av skriftliga redogörelser som lämnas in och som sedermera är un-
derlag till den tillsyn som förbundet skall utföra 

 Medverka i planering och övning av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från kärntekniska anläggningar 

 Utföra de räddningsplaner samt samverkansövningar som åligger medlems-
kommunerna enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor samt ansvara för de uppgifter som åligger kom-
munerna enligt lagen 2010:1 011 om tillstånd hantering förvaring av brandfarlig 
och explosiv vara.   
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Samhälls- och riskutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska verksamhetsområde omfattar de sex 
medlemskommunerna; Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors 
och Storfors. Området är en region med blandning av medelstora städer, 
mindre orter samt glesbygdsområden. Stadsregionen Karlskoga och Kristine-
hamn och i viss mån Filipstad har en mer komplex samhälls- och riskbild med 
inslag av bland annat tätbefolkad 3-8 våningsbebyggelse, stora industrier, ke-
misk produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar. Övriga tätorter i 
området har ett mindre komplex samhälle och riskbild. Dessa orter domineras 
oftast av någon större industri och har avsaknad av större vårdanläggningar och 
hotellverksamheter.  
En lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen 
av området innebär en riskbild som är kopplad till den marina miljön.  
Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med   
E 18 och stambanan Stockholm–Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikations-
lederna transporteras mycket stora mängder farligt gods. I nord–sydligt sträck-
ning genomlöps området av rv.26 samt rv.63 med stor belastning vintertid som 
transportleder till och från Dalafjällen. I förbundet finns en flygplats (Karlskoga) 
och en dammanläggning (Filipstad) som båda är klassade som farliga verk-
samheter. En expanderande hamn med transport av farligt gods finns i Kristine-
hamn. 
 
 
Samhällsutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska yta är 4 540 km2, Avståndet nord–
syd är 140 km och väst-öst är 70 km. Invånarantalet är 86 295 till antalet. 
(2018-12-31)1. Åldersstrukturen på populationen är likartad inom förbundet. 
 
Befolkningsutvecklingen i förbundets medlemskommuner är generellt av en 
ökande trend. Antalet sysselsättningstillfällen har i genomsnitt minskat i förbun-
det, det är dock något bättre i den södra delen. 
 

 
Riskutveckling 
Våra infrastrukturella och tekniska system, som blir alltmer inflätade i varandra, 
får stora konsekvenser vid stopp och driftstörningar. 
 
Extrema vädersituationer har på olika ställen i landet visat sig totalt kunna slå ut 
normalt upprätthållande av telekommunikation, hemtjänst, skola, vägnät mm. 
Översvämningar och ras på grund av kraftig nederbörd är andra exempel som 
skapat problem. Transporter av farligt gods via väg eller järnväg genom tätor-
terna riskerar även att vid olyckor kunna skapa liknande stora störningar i den 
normala verksamheten i vårt samhälle. 

 
En allmän iakttagelse är att marginalerna mellan ordinarie drift/verksamhet och 
störningar har minskat.  
Rådande klimatsvängningar förväntas enligt expertisen bli bestående. Konse-
kvenserna av dominerande vind, nederbörd, temperatur medför mycket stora 
konsekvenser för elförsörjning, telekommunikation och övrig infrastruktur. Sam-
hällets sårbarhet är påtagligt vid bortfall av våra infrastruktursystem.  
 
Utvecklingen av risksituationen blir att räddningstjänsten i ökande omfattning 
även får ta del av åtgärder som faller utanför uppdraget i lagstiftningen samtidigt 

                                            
1
 Enligt Statistiska Central Byrån SCB  
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som räddningsinsatserna blir mer komplicerade. Räddningstjänstens roll i det 
totala samhällssystemet blir alltmer påtaglig. 
 
För att bekämpa tillkomsten av anlagd brand och falsklarm måste ökade in-
formationsinsatser till berörda målgrupper såsom skolor, företag och övriga 
verksamheter ske.  
 
 
Riskinventering 
Räddningstjänstförbundet måste kontinuerligt identifiera och analysera de risker 
för olyckor som kan föranleda räddningsinsatser som finns i kommunen. Detta 
görs genom att dokumentera och analysera inträffade händelser, göra jämförel-
ser med nationell statistik, identifiera verksamheter där risker för olyckor av nå-
gon anledning är särskilt hög samt jämföra olika riskreducerande åtgärder för 
att kunna hitta effektiva sätt att hantera risker. Riskhanteringsarbetet är en pro-
cess som hela tiden måste pågå för att stämma överens med samhällsutveckl-
ingen och de händelser som inträffar. 
 
Risksamverkan. 
Ansvaret för förebyggandeverksamhet avseende brand åligger räddningstjänst-
förbundet. Förebyggande av andra olyckor och risker i samhället åligger respek-
tive medlemskommun. BRT:s kunskap och erfarenhet bör genom samverkan 
mellan kommunernas risk- och sårbarhetsarbete och BRT leda till ett ur risk och 
sårbarhetssynpunkt säkert samhälle.  
 
Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats 
Bergslagens Räddningstjänst har de senaste åren genomfört ca 1400-1500 
stycken utryckningar per år. Av dessa är det drygt hälften som vid framkomst 
visar sig vara en olycka som kräver en räddningsinsats, s.k. ”skarpa larm”. Av 
de ”skarpa” utryckningarna utgörs ca 350 av bränder, ca 200 av trafikolyckor, ca 
150 av sjukvårdslarm och ca 50 av utsläpp av farligt ämne per år. De senaste 
åren ser vi en ökning av antalet trafikolyckor som kräver räddningsinsats och 
även en ökning av de bränder som inte inträffar i byggnader. Andelen anlagd 
brand har minskat något.  Övriga olyckstyper som återfinns bland de ”skarpa” 
utryckningarna utgörs bland annat av drunkningar, ras och stormskador. 
En analys av olycks- och utryckningsstatistiken visar på ett antal slutsatser som 
bör beaktas i räddningstjänstförbundets arbete med skydd mot olyckor. Vissa 
av dem är av en mer generell art och vissa är lite mer specifika. 
 
 
 
 



  7 

Medlemskommunernas riskbilder 
 
Riskbilden i de olika medlemskommunerna har inventerats genom studier av 
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser samt Bergslagens Räddningstjänsts 
riskanalys. Generellt påpekas från kommunerna risker vid brand eller hot mot 
stora publika lokaler, sjukhus, skolor (framförallt i Karlskoga, Kristinehamn) 
samt i samtliga kommuner störningar vid elbortfall och därmed sammanhäng-
ande problem i den kommunala servicen och omvårdnaden. 
 
Karlskoga 
Huvudriskerna finns vid tillverkning och transporter av kemikalier och spräng-
ämnen inom Björkbornsområdet.  Inom kommunen finns 6st anläggningar som 
enligt Sevesolagstiftningen bedriver farlig verksamhet av högre riskklass (HK). 
Dessa är: Cambrex Karlskoga AB, Eurenco Bofors AB, Saab Dynamics AB, 
Flogas Sverige AB, Forcit Sweden AB, Bofors Testcenter AB.  
Betydande transittrafik av farligt gods förekommer på E18. Kommunen har även 
ett flygfält. 
 
Kristinehamn 
Två anläggningar med farlig verksamhet som enl. Sevesolagstiftningen bedriver 
verksamhet av högre riskklass (HK). Dessa är: Akzo Nobel Adhesives AB och 
Björneborg Steel AB. 
Betydande transporter farligt gods bl.a. klor, gasol sker på järnväg genom 
kommunen. Transittrafik av farligt gods på E-18, Vänerns inlopp till Kristine-
hamn och stambanan samt fjällturisttrafik på Rv 26.  Styckegodshamn med far-
ligt gods-hantering finns. 
Översvämningsrisk från Vänern är påtaglig. 
 
Filipstad 
Förekomst av gasol på flera industrier. Dammanläggning Fjällrämmen klassad 
som farlig verksamhet.  Fjällturisttrafik på Rv 26 och Rv 63. 
 
Degerfors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) Outokumpu Stainless AB, gasol. Betydande 
transporter farligt gods bl.a. klor gasol på järnväg genom kommunen. 
 
Hällefors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) OVAKO Sweden AB, gasol. 
 
Storfors 
Fjällturisttrafik Rv 26 
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Risk- & Skyddsvärda objekt 
Räddningstjänstförbundet har genomfört en övergripande och generell invente-
ring av de verksamheter och byggnader i förbundets område som enskilt på ett 
eller annat sätt bidrar till en lokalt förhöjd risknivå. Skydd mot olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats utgör utgångspunkten i denna inventering. Begrep-
pen riskobjekt och skyddsvärda objekt används i många olika sammanhang och 
kan ibland ha lite olika betydelse i denna inventering används följande definit-
ioner. 
 

 Skyddsvärda objekt: Ett objekt där människor eller skyddsvärda 
funktioner inom själva objektet hotas vid en eventuell olycka. Objektet bedriver 
en verksamhet eller är utformat så att det inom objektet vistas många männi-
skor, det har en viktig samhällsfunktion eller i övrigt är värt att skydda ur ett 
samhällsperspektiv. En eventuell olycka i eller i närheten av objektet, t.ex. 
brand, ras eller utsläpp av farligt ämne, kommer att hota detta skyddsvärde. 
 

 Riskobjekt: Ett objekt som utgör ett hot mot sin omgivning. Objektet 
bedriver verksamhet eller hanterar ämnen som innebär en hög risk för olyckor 
som i sin tur ger en negativ påverkan på sin omgivning, både människor och 
miljö.  
 
Inventeringen utgör en delmängd av den information som insamlas och bearbe-
tas av räddningstjänstförbundet i samband med tillsyn och myndighetsutövning 
och är kontinuerligt föremål för uppdatering och korrigering. Riskhanterings-
verksamheten och dess verktyg utvecklas fortlöpande och räddningstjänstför-
bundet strävar efter att ännu bättre kunna använda denna information på ett ef-
fektivt och funktionellt sätt i planering, vid räddningsinsats, myndighetsutövning 
och uppföljning av verksamheten.  De resultat som redovisas från inventeringen 
skall därför bara ses som en ögonblicksbild av hur inventerings- och analyspro-
cessen såg ut vid det tillfälle då rapporten skapades. 
 
I inventeringen har ingen bedömning av risknivån för enskilda objekt utförts och 
inga kvantitativa värden för risk finns redovisade. Detta är en av de moment i 
räddningstjänstförbundets riskhanteringsarbete som fortlöpande vidareutveck-
las och appliceras i verksamheten. Olycksstatistik, analyser av inträffade hän-
delser och orsaksanalys utgör i dagsläget det underlag som beskriver den rela-
tiva risknivån för olika objekts- och verksamhetstyper. Resultaten från statistik- 
och olycksanalysarbetet tillsammans med objektsinventeringen kan visa på ob-
jektstyper och verksamhetsområden där särskilda insatser och åtgärder behö-
ver vidtas i arbetet med skydd mot olyckor. 

 

 
Riskanalys 
 
Allmänt 
Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är riskana-
lysen och hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och 
miljö. Behovet av hjälp varierar med olyckstyp, tid och rum. Högre frekvens och 
fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Bergslagens Räddningstjänsts 
skadeavhjälpande förmåga skall utgå från hjälpbehovet inom förbundsområdet. 
De olyckstyper som styr hur vi utformar den skadeavhjälpande verksamheten 
nämns dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser 
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Typolyckor 
Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning från år till år, däremot är variat-
ionen påtaglig över dygnet. Olyckor nattetid har dock en tendens att bli mer om-
fattande då tid till upptäckt är längre än under dagtid. Bränder under nattetid in-
nebär oftast större risk och får ett större skadeutfall då de flesta vistas sovande i 
bostaden. De vanligast förekommande olyckorna är brand ej i byggnad, trafiko-
lyckor, brand i byggnad, utsläpp farligt ämne och drunkning. Förbundets med-
verkan som förstahands-insats i samband med IVPA (I väntan på ambulans) 
utgör i kommuner där avtals tecknats och ambulans ej finns stationerad på or-
ten en betydande del av stationens antal utryckningar, exempelvis i Storfors och 
Lesjöfors. 
 
Dimensionerande olyckor 
Dimensionerande typolyckor för Bergslagens Räddningstjänst är för handlings-
program perioden, brand i bostad (lägenhetsbrand eller villabrand i enbostads-
hus), trafikolyckor, drunkning och utsläpp av farligt ämne. 
Stationerna förstastyrkor skall kunna utföra första livräddande insats vid de di-
mensionerande olyckorna. Mer omfattande livräddning, samtidig utvändig och 
invändig livräddning vid brand samt insats vid större trafikolyckor och kemikali-
eolyckor kan utföras först efter förstärkning från närmaste brandstation. Medel-
insatstiden till förstärkning är ca 25-35 minuter. 
 
Bränder 
Andelen brand i byggnad som sker i bostad i förbundets kommuner är något 
högre än snittet i riket. En förklaring till detta ligger i att bostadsbeståndet är 
äldre och andelen landsbygdsbostäder fler än rikssnittet. 
Orsaken till brand i bostad utgörs till stor del av soteld. Information och kontak-
ter via skorstensfejarmästarna är en väg att hantera fenomenet.  
Omfattande industribränder kan inträffa i samtliga kommuner, sannolikheten är 
störst i Karlskoga, Kristinehamn. 
Brand ej i byggnad har sitt ursprung i gräs och skogsbränder, brand i fordon och 
containerbränder. Uppsamlingsstationer för papper och tidningspapper är under 
perioder föremål för anlagda bränder och kan bli frekventa främst i de större av 
förbundets kommuner. Spridningsrisken från dessa bränder till annan bebyg-
gelse är liten.  
Omfattande skogsbränder med räddningsinsats pågående 12 timmar och mer 
kan anses sannolika i samtliga kommuner. Orsaken till en ökande risk för 
skogsbränder är godstransporter på järnväg där tåg-set orsakar antändning ut-
med banvall och in i skogsmark och klimatförändringar med exempelvis långa 
perioder av torka. 
 
Trafikolyckor 
Räddningstjänstområdet genomkorsas av tre huvudstråk Europaväg 18, riksväg 
26 och riksväg 63. Riksväg 26 genom Kristinehamn, Storfors och Filipstads-
kommun, med under vinterhalvåret intensiv trafik till södra fjällområdet, medför 
att här är antalet trafikolyckor/1000 invånare högst. 
Europaväg 18 genom Kristinehamn och Karlskoga kommun har genom vajer-
räcken separerade vägfält. Antalet olyckor har inte minskat under senare år 
men konsekvensen för liv och större personskador har minskat. För att garan-
tera snabb insats på dessa vägavsnitt sker tvåstationsutryckning från olika håll 
till olyckan. Avtal finns slutna med till förbundet gränsande räddningstjänster. 
 
Drunkning 
Förbundet har ett stort antal av sjöar och vattendrag inom sitt räddningstjänst-
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område, Vänerkust i stora delar av Kristinehamns västra område samt sam-
manhängande sjösystem från norr till söder inom flera av förbundets övriga 
kommuner, bl.a. det 64 kilometer långa kanalsystemet Bergslagskanalen. Samt-
liga stationer har utrustning för att kunna utföra ytlivräddning. Kristinehamns 
kommun har även en större räddningsbåt. I Vänern ingår förbundet som en sjö-
räddningsresurs till statlig räddningstjänst. 
Samverkan sker med medlemskommunerna om erbjudande av inspektion av 
badplatssäkerhet mm. Förbundet erbjuder i alla kommuner gratis flytvästutlå-
ning och under vintertid utlåning av isdubbar, ispik och livräddningslina. 
 
Kemikalieolyckor 
Andelen kap 2 §4 anläggningar1 med kemikalie- och gashantering är mycket 
stor inom förbundet Karlskoga 6 st, Kristinehamn 2 st, Degerfors 1 st, Hällefors 
1 st och Filipstad 1 st. 
Härutöver sker stora mängder av transittransporter av farligt gods på järnväg 
och främst E18. Frätande vätskor, gasol och klor är vanligt förekommande. Sker 
en olycka inom tättbebyggt område vilket kan ske för både väg och järnvägs-
transporter kan mycket allvarliga konsekvenser uppstå för liv, egendom och 
miljö. 
Varje station kan utföra livräddande insats i kemikaliesmittad miljö. Längre och 
avancerade kemdykarinsatser utförs av Karlskoga och Kristinehamnsstyrkorna. 
Avtal om personalförstärkning av brandstyrkan i Hällefors finns med anledning 
av företagets stora lagring av gasol tecknat med OVAKO Steel AB. 
 
  
Utöver de ovan angivna dimensionerande typolyckorna inträffar andra händel-
ser som Bergslagens Räddningstjänst förväntas hantera inom förbundsområ-
det. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas inträffa på en viss plats el-
ler viss tidpunkt. Nedanstående tabell redovisar sådana olyckor och mest san-
nolik plats och konsekvens.  
 
 

Olyckstyp Händelse  Ort Konsekvens 

Större järnvägsolycka Urspårning 
Kollision 

Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Miljö 

Omfattande trafik-
olycka 

Seriekollision 
Bussolycka 

Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
 

Flygolycka Haveri Karlskoga Människoliv 
Större industriolycka Brand 

Explosion 
Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Fartygsolycka Brand 
Utsläpp 

Kristinehamn Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Olycka i större publik 
lokal 

Brand Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Egendom 

Kemikalieolycka Utsläpp generellt, 
utsläpp inom vat-
tenskyddsområde 

Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Miljöskada Olje- & kemikalie- 
utsläpp 

Vänerkust, vat-
tendrag, trans-
portleder och 

Miljö 

                                            
1 Anläggning enligt LSO där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön 



  11 

industriområden i 
samtliga kommu-
ner 

Cisternanläggning Brand  
Explosion 

Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Gasolutsläpp/brand Explosion 
Brand 

Samtliga kom-
muner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Hotsituationer  Samtliga med-
lemskommuner 

Människoliv 

 

 
Vision 
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 medvetan-
degöras om dessa risker. 
 
Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegrän-
sande insatser av personalen.  BRT:s personalrekrytering skall leda till en kom-
petent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.  
 
Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. 
Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet. 
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Förebyggande verksamhet 
Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin förebyggande verksamhet.  
 
Allmänt 
Bergslagens Räddningstjänst är en viktig aktör i samhällets övergripande arbete 
med skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande arbetet har därför en central 
roll för organisationens samtliga verksamheter och alla medarbetare. Samord-
ningsansvaret för den olycksförebyggande verksamheten vid sidan av brand i 
kommunen åligger varje enskild medlemskommun. Här skall räddningstjänst-
förbundet aktivt delta och bidraga med sina specialistkompetenser i medlems-
kommunernas olycksförebyggande arbete. 
Inom arbetsområdet ”skydd mot olyckor” har Bergslagens Räddningstjänst hu-
vudansvaret för det brandförebyggande arbetet, d.v.s. för att åtgärder vidtas för 
att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Räddningstjänstförbundet 
utgör även myndighet med avseende på lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor och har därigenom bland annat tillsynsan-
svar enligt samma lag. 
 
Tillsyn och tillstånd 

 Bergslagens Räddningstjänst skall utöva tillsyn över efterlevnad av lagen om 
skydd mot olyckor samt lagen om tillstånd, hantering och förvaring av brandfar-
lig och explosiv vara. Medlemskommunerna har även till BRT överlåtit ansvaret 
att utge tillstånd för hantering, överföring, förvaring och försäljning av brandfar-
liga och explosiva varor.  
 

 Tillsynen skall i första hand bedrivas som en kontroll av ägares och nyttjande-
rättshavares systematiska brandskyddsarbete. Tillsyn kan vid behov även utgö-
ras av en kontroll av enskilda tekniska brister eller andra risker i byggnader och 
verksamheter.  
 

 Bergslagens Räddningstjänst skall som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot 
och hantera de skriftliga redogörelser som lämnas in till kommunen i enlighet 
med 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen bör ut-
göra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på in-
lämning av skriftlig redogörelse. 
 

 Bergslagens Räddningstjänsts tillsynsverksamhet beskrivs mer i detalj i en till-
synsplan som tas fram årligen och fastställs av direktionen för Bergslagens 
Räddningstjänst. 
 
Kompetens 
Den personal som genomför tillsyn ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller fö-
rebyggande 1. För särskilda objekt m.m. krävs lägst kompetensnivå motsva-
rande tillsyn B eller förebyggande 2 samt brandingenjör. 
 
Samverkan 
BRT samverkar med andra myndigheter, kommuner och enskilda genom nät-
verksträffar gemensamma utbildningsdagar och samråd i form av handlingar 
och möten. Exempel på detta är räddningschefsträffar inom länen/regionen, 
träffar med säkerhetssamordnare inom BRT:s medlemskommuner, regionala 
samverkansråd, avdelningsvisa regionala nätverk, samverkan mellan rädd-
ningstjänst, ambulans och polis mm. 
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Rådgivning och information 
Lagen om skydd mot olyckor anger att kommunen genom rådgivning och in-
formation skall underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 
lagen. Genom sitt uppdrag är det räddningstjänstförbundet som skall uppfylla 
detta krav till medlemskommunernas invånare. Dessutom skall förbundet utifrån 
sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer med sin 
kompetens och sina kunskaper. 
Information och rådgivning är viktiga instrument i räddningstjänstförbundets 
uppdrag att verka för skydd mot olyckor inom sitt kompetensområde. 
Allmänhetens information om räddningstjänstförbundets förmåga att utföra 
räddningsinsatser samt övrig information tillgodoses genom förbundets hemsida 
www.brt.se, facebook samt via av förbundet producerade informationsblad och 
tidningar. Vid utbildningsverksamhet och vid övriga kontakter med allmänheten 
beaktas alltid informationsansvaret.  
Bland de mer frekventa remissförfrågningar som inkommer till förbundet märks 
bland annat tillståndsärenden från polisen, och tillståndsärenden från den 
kommunala instans som hanterar tillstånd för servering av alkohol. 
Den plan- och byggprocess som kommunerna ansvarar för utgör en stomme i 
samhällets arbete med skydd mot olyckor och lägger grunden för ett robust och 
säkert samhälle. Räddningstjänstförbundet innehar här genom sina övriga upp-
drag en viktig kompetens och viktiga kunskaper som bör komma kommunerna 
till del i detta arbete. Bergslagens Räddningstjänst skall därför aktivt och på ett 
naturligt sätt delta i alla relevanta delar i denna process för att verka för robust-
het och säkerhet i samhället. Kommunerna skall i sin tur tillvarata och nyttja den 
kompetens som räddningstjänstförbundet innehar. 
 
Utbildning 
Bergslagens Räddningstjänst kan, som en del i sitt arbete med skydd mot 
olyckor kunna erbjuda den enskilde utbildningen inom brandskydd och övriga 
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde. Utbildningen skall hålla 
hög kvalitet och personal som bedriver utbildning skall ha grundläggande peda-
gogisk kompetens. Utbildningsutbudet skall styras av behovet hos den enskilde 
samt strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället. 
 
Den enskildes ansvar 
Med hänvisning till LSO 2 kap, 1-5 § så innebär det att den enskilde har det 
primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och inte 
förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot 
olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av byggnader och andra 
anläggningar att hålla utrustning för brandskydd, utrymning vid brand och andra 
olyckor och i vissa fall dokumentera sitt brandskydd. 

 
Varning 
Allmänheten skall kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. 
Vid beslut om att allmänheten skall varnas används signalen ”Viktigt med-
delande” direkt åtföljd av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lo-
kalradion, ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Ett VMA kan även sän-
das utan att det föregås av signalen ”Viktigt meddelande”. 
Signalen ”Viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar 
med 14 sekunders paus emellan. Varningssystem finns i samtliga kommuner 
inom räddningstjänstförbundet. 
När signalen hörs skall allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar 
och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradion. 

http://www.brt.se/
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För viktiga meddelanden eller information som inte innebär omedelbar eller 
snart förestående fara kan lokalradion eller riksradion nyttjas genom att begära 
programbrytning. Information kan också ges i samband med nyheter och andra 
meddelanden vid varje hel timme. 
 
Ett, VMA kan utlösas från SOS Alarm eller förbundets larmcentral. Bemyndigad 
att utfärda ett VMA är räddningsledaren. 
 
Rengöring och brandskyddskontroll 
Bergslagens Räddningstjänst ansvarar för att rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll utförs av de anordningar som enligt lag skall omfattas av detta. 
Frister för rengöring (sotning) fastställs av direktionen och tillämpas i enlighet 
med Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2014:6. 
BRT ansvarar enligt förbundsordningen att avtal tecknas med enskilda entre-
prenörer (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskon-
troll för förbundets räkning. Det sotningsbolag som enligt avtal utför brand-
skyddskontroll inom ett geografiskt område skall hålla ett register över samtliga 
objekt inom detta område som omfattas av rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll. De personer som för förbundets räkning utför rengöring (sot-
ning) respektive brandskyddskontroll skall ha nödvändig kompetens enligt Sta-
tens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd. 
BRT följer årligen upp att rengöring och brandskyddskontroll utförs enligt fast-
ställda frister. 
Räddningstjänstförbundet tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig 
ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett 
och behandlas av förbundsdirektionen eller den som direktionen utser. 
 
Planering 
Inom tidsperioden för handlingsprogrammet skall Bergslagens Räddningstjänst 
medverka till att alla verksamheter inom förbundsområdet har ett skäligt brand-
skydd. Kännedom om verksamheters brandskydd sker genom tillsyn, rådgiv-
ningsbesök eller andra typer av besök, inskickade skriftliga redogörelser över 
brandskyddet och annan typ av kommunikation med verksamheten. En årlig till-
synsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.  
Uppföljning av genomförandet görs i samband med Skyddsavdelningens avdel-
ningsmöten samt i förbundets årsredovisning. 
 
Egenkontroll 
Uppföljning och egenkontroll sker årligen. Utöver den rent kvantitativa uppfölj-
ningen av att samtliga planerade tillsyner genomförts för kontroll av brandskydd, 
farlig verksamhet och brandfarlig vara, sker också löpande en utvärdering av 
vad som framkommit i form av brister och annat vid tillsynerna. Den kvalitativa 
analysen skall ligga till grund för riktade tillsyner och andra förebyggande insat-
ser. 
På motsvarande sätt analyseras egen genomförd utbildningsverksamhet samt 
information och rådgivning. Resultatet redovisas för direktionen 
 
Resurser förebyggande verksamhet 
För det löpande arbete med förebyggande verksamhet finns en avdelning inom 
räddningstjänsten med personal som huvudsakligen arbetar dagtid inom områ-
dena myndighetsutövning, information och rådgivning. 
Övrig personal inom räddningstjänsten verkar inom det förebyggande arbetet 
inom ramen för sina huvuduppgifter, och då främst med utbildning och informat-
ion. 
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        Operativ Räddningstjänst 
Detta kapitel syftar till att ge en bild på hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin verksamhet för att utföra räddningsinsatser.  
 
Förmåga 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga att hantera olyckor, genom att värdera 
aktuell riskbild och utföra räddningsinsatser med egna resurser, bygger på en 
förutseende ledningsorganisation och olika enheter som utför det handgripliga 
räddningsarbetet. 
 
Ledningsorganisationen har till uppgift att värdera rådande riskbild för att förbe-
reda organisationen för kommande hjälpbehov. Ledningsorganisationen har 
också till uppgift att leda och organisera enheterna i räddningsarbetet samt 
samverka med andra organisationer vid räddningsinsatser. Framförhållning är 
en förutsättning för att påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid och för att 
genomföra räddningsinsatserna på ett effektivt sätt. Ledningsfunktionerna är 
placerade ute i förbundets olika utryckningsområden för att snabbt komma ut till 
olycksplatsen. Ledningsfunktionerna kan samarbeta med varandra och organi-
seras inbördes för att anpassa ledningsorganisationen till aktuell riskbild eller 
aktuella olyckshändelser. 
 
Enheterna är av historiska betingelser belägna i förbundets olika utrycknings-
områden för att uppnå bästa möjliga beredskap för att snabbt komma ut till 
olycksplatserna. Inom Bergslagens Räddningstjänst utgörs en enhet av utbildad 
personal, fordon och utrustning. För att anpassa förbundets resurser till olyckan 
kan enheter efter behov organiseras för att samverka med varandra. 
Ledningsorganisationen och enheterna är också dimensionerad för att på bästa 
sätt förstärka pågående räddningsinsatser med ytterligare resurser och för att 
klara av en god uthållighet vid långdragna räddningsinsatser. Vid pågående 
räddningstjänst skall dessutom räddningstjänsten hålla beredskap för att utföra 
räddningstjänst om ny olycka inträffar. Under pågående insats ansvarar rädd-
ningschef i beredskap (RCB) för att bästa möjliga beredskap upprätthålls i för-
hållande till befintlig beredskapsorganisation, ekonomiska ramar och aktuell 
riskbild. Under fasen då räddningstjänst pågår garanteras ej normala insatsti-
der. 

 
Resurser  
Bergslagens Räddningstjänsts resurser utgörs av ledningsfunktioner och en-
heter (personal, kompetens, materiel och fordon). Räddningstjänsten skall enligt 
nedan hålla en minimibemanning på 43 personer. 
 
För att kunna utföra optimal insats med första styrkan fram till förstärkande 
styrka anländer behövs 6 personer. Styrkan kan då genomföra rökdykarinsats 
samtidigt med utvändig livräddning alt. brandbegränsning, alt brandvattenför-
sörjning. Förbundets ambition är att i räddningstjänstområdets fyra hörn 
Karlskoga, Hällefors, Filipstad och Kristinehamn kunna ha den dimensionering-
en. I nuvarande handlingsprogram uppfylls detta i Karlskoga, Hällefors och Fi-
lipstad. 
 
Nedan redovisas Bergslagens Räddningstjänsts resurser för räddningstjänst. 
Placering av resurserna och mängden resurser styr hur snabbt räddningsinsat-
sen kan påbörjas och hur länge räddningstjänsten kan pågå. Utöver resurserna, 
räddningsenhet (rökdykning, trafikolyckor), höjdenhet (stegbilar och hävare) och 
vattenenhet (tankbilar) är specialresurser strategiskt placerade i förbundets ut-
ryckningsområden. Med hjälp av specialenheterna har förbundet möjlighet att 
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hantera mera komplicerade olyckor med bland annat kemikalieutsläpp, större 
bränder, komplicerade trafikolyckor, drunkningsolyckor, uppsamlingsplats med 
många skadade, olyckor som kräver långa inträngningsvägar för rökdykare. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bergslagens Räddningstjänst förmåga att mobilisera resurser över tiden är spe-
ciellt viktigt vid större och komplicerade olyckor.  
 
Heltidsbemanning innebär att larmad styrka rycker ut inom 90 sekunder och 
Deltidsbemanning innebär att man eftersträvar utryckning av larmad styrkan 
inom 5 minuter. 
 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga för att genomföra räddningsinsatser 
planeras efter en förutbestämd miniminivå av resurser enligt tabell s.18. Alla re-
surser som Bergslagens Räddningstjänst förfogar över kan omdisponeras efter 
behov eller riskbild. Detta kan t.ex. innebära att en person ur heltidsbemanning-
en i Karlskoga temporärt kan omdisponeras inom förbundet. 
 
Utöver egna resurser finns avtal med andra kommunala räddningstjänster. 
 
Räddningsledaren har även möjlighet att begära hjälp av den enskilde genom 
tjänsteplikt och av statliga och kommunala organisationer genom deras 
lagstadgade skyldighet att medverka i räddningstjänst. (6 kap 1§ respektive 6 
kap 7§ lagen om skydd mot olyckor) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
1 En man i styrkan genom avtal med OVAKO Steel Hellefors AB 

Funktioner/Styrka Bemanning Anm 

Räddningschef i Beredskap 1 Dagtid/B  
Insatsledare i Beredskap 2 Dagtid/B 
Karlskoga 6 Heltid 
Kristinehamn 5 Heltid 
Filipstad 6 Deltid 
Lesjöfors 5 Deltid 
Degerfors 5 Deltid 
Åtorp 2 Deltid 
Hällefors 61 Deltid 
Storfors 5 Deltid 
Summa 43   
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Insatstider 
Placering av brandstationerna och dess bemanning bygger dels på historiska 
förutsättningar och dels på insatstider och operativa resurser samt på förbun-
dets risktopografi. En del i risktopografin är karaktären av bebyggelse med olika 
verksamheter och byggnaders utformning med krav på räddningstjänstens in-
sats samt för att kunna utrymma byggnaden. 
Vid brand i byggnad är tiden från brandens start till det att räddningsinsatserna 
kan påbörjas avgörande för resultatet. 
 
Vid livräddande uppgifter i samband med brand är det vanligtvis störst behov av 
att påbörja rökdykning alternativt att rädda hjälpbehövande med räddningstjäns-
tens stegutrustning. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande för 
räddningstjänstens möjlighet att rädda. Insatstiden1, det vill säga tid från det att 
räddningsstyrkorna får larm till att de påbörjar skadeavhjälpande, är en del av 
denna tid. 
 
Under normala2 förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 10 minuter, inom tätort med brandstation:   
 

 Koncentrerad centrumbebyggelse eller kvartersbebyggelse  
 Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller anläggning med perso-

nalkrävande utrymning 
 Industriområde eller industrier med speciell farlig verksamhet 
 Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet 
 Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- eller bensinhantering eller hante-

ring av miljöfarligt ämne 
 Bostäder med 4 våningar eller högre 
 Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer 

 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 20 minuter:  
 

 Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre 
 Mindre tätort, större byar och gårdssamlingar 
 Enstaka större industrier 

 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 30 minuter: 
  

 Enstaka byggnader och gårdar 
 Mindre byar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Insatstid=Anspänningstid (larm till första bil ut) +körtid + angreppstid 
2 Normala förhållanden: Normala väderförhållanden, normal bemanning och ingen pågående utryckning inom aktuellt 
område 
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Karta över insatstider BRT 
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Nivå på räddningstjänstinsats 
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Samtidig utvändig släckning med rökdykning mot 
Bostadsbebyggelse 

         

S X X X S S S S  

Livräddningsinsats med rökdykning mot bostadsbebyggelse X X X X X X X S  

Livräddande insats med rökdykning i okomplicerade utrym-
men 

X X X X X X X S  

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Utan samtidig rökdykarinsats 

S X X X X S S S  

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Samtidigt med rökdykarinsats 

S X X X S S S S  

Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribygg-
nad, inträngningsväg > 25 m 

S S 
s 

S S S S S S  

Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad, in-
trängningsväg < 25 meter 

X X X X X X X S  

Skogsbrand X X X X X X X X  

Bränder i brännbara vätskor (ca 300 kvadratmeters yta) X X X X X X X S  

Kemdykarinsats av större omfattning S S S S S S S S  

Kemdykarinsats mindre omfattning med kemdräkt S S S X X S S S  

Livräddningsinsats vid kemolycka larmdräkt/engångsskydd X X X X X X X X  

Losstagning av fastklämda X X X X X X X S  

Första omhändertagande av människor X X X X X X X X  

Ytvattenlivräddning med båt, räddningsbräda och ytbärg-
ningsdräkter 

X X X X X X X X  

Oljeskadebekämpning på vatten > 2 länsor S S S S X S S S  

Terrängtransport med hjälp av terrängfordon av flertal ska-
dade samt i svårforcerad terräng 

S X X X X S S S  

Terrängtransport av flertal skadade samt i svårforcerad ter-
räng 

S S S S S S S S  

Terrängtransport av enstaka skadade till farbar väg X X X X X X X X  

Djurlivräddning X X X X X X X X  

Tank/vattentransport X X X X X X X S  

Sjötransport X X X X X X X X  

Länspumpning av enstaka fastighet X X X X X X X X  

Ledning och samordning av större räddningsinsats Görs förbundsövergripande  

          

X= Insats kan ske med personal från respektive station          

S= Insats kan ske i samverkan med annan räddningsstyrka  
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Ledning 
Varje räddningsinsats skall, kommunal som statlig, ledas av en räddningsle-
dare. Vid utförande av kommunal räddningstjänst skall räddningschefen vara 
räddningsledare. Räddningschefen skall också se till att verksamheten är 
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen kan utse en annan person att vara 
räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten. 
Räddningsledarskapet är genom skriftlig delegation initialt delegerat till första 
insatsstyrkans chef, styrkeledaren. Pågår flera räddningsinsatser samtidigt har 
räddningschefen det övergripande ansvaret för alla insatserna. Räddningsche-
fen måste då bl.a. besluta om en ändamålsenlig fördelning av resurserna. 
Räddningsledaren har långtgående befogenheter för att han eller hon på det 
mest effektiva sättet skall kunna genomföra en räddningsinsats. Räddningsle-
daren kan t.ex. om förutsättningar föreligger, uppmana en person att fullgöra 
tjänsteplikt eller besluta om ingrepp i annans rätt. Räddningschefens uppgifter 
vid räddningsinsatser är överlåtna till de personer som agerar i rollen Rädd-
ningschef i beredskap, RCB. 
 
Ledning av räddningsinsats kan ske på fem nivåer: 
 
1/ Ledning av enskild enhet. Görs normalt av en styrkeledare (SL) och denne 

är initialt räddningsledare under insatsen. 
 

2/ Samordning av enskilda enheter. Vid en insats där fler än 1 styrka är in-
satta i skadearbetet samordnas detta normalt av en insatsledare (IL) som 
då har övertagit räddningsledarskapet från styrkeledaren. 
 

3/ Operativ ledning av skadeplats. Vid mer komplexa insatser där ledning på 
skadeplats kräver stora resurser och medför mer styrning av arbetet än vad 
1 person kan hantera behövs ytterligare ledningsresurser. I sådana fall ut-
ses en operativ chef som då agerar som räddningsledare. Operativ chef ut-
ses av Räddningschef i beredskap (RCB). 

 
4/ Strategisk ledning. När räddningstjänsten är insatt i uppdrag på en eller 

flera platser i verksamhetsområdet behöver strategiska åtgärder vidtas för 
att upprätthålla förmåga för nya uppdrag eller för att försörja pågående 
uppdrag. Denna ledning sköts från en ledningsplats med teknikstöd och 
RCB har ansvaret för detta arbete. Utförandet av arbetet kan delegeras till 
annan roll och/eller ta hjälp av en stabsorganisation. 

 
5/  Normativ ledning. Vid stor belastning på räddningstjänsten kan omtolkning-

ar av organisationens roll behöva göras som leder till att man frångår nor-
mala rutiner. Uppgifter i denna typ av ledningsfrågor är analys, lägesupp-
följning, informationsspridning mm. RCB har ansvaret för detta arbete och 
kan ta hjälp av en stabsorganisation. 

  
Bergslagens Räddningstjänst ska kunna hantera alla 5 ledningsnivåer och am-
bitionen är att skapa en systemledning av räddningstjänsten så att man har ut-
hållighet över tid. Systemledningen ska vara robust.  
För närvarande pågår ett arbete inom Räddningsregion Bergslagen (RRB) där 
man via samverkan ska tillse att kraven på ledning av räddningsinsats upprätt-
hålls. 
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Kompetens målsättning 
För att utföra effektiva räddningsinsatser är det som målsättning att personalen 
för räddningstjänst minst uppfylla nedanstående krav på kompetensutbildning 
via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildningsorganisat-
ion.  
 
Brandman heltid skall ha avlagt examen i kursen räddnings- och säkerhetsar-
bete, benämnd Skydd mot olyckor, eller avlagt examen i utbildningen Brandman 
Heltid, alternativt vara en erfaren och yrkesverksam räddningsperson i bered-
skap (RIB). 
 
Brandman deltid skall ha genomgått utbildning för räddningspersonal i bered-
skap, utbildning Brandman Deltid eller motsvarande likvärdig utbildning. 
 
Styrkeledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare A. 
 
Insatsledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare B 
 
Räddningschefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB påbygg-
nadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 
 
Räddningschef i beredskap, skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB 
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, eller besitta mot-
svarande kompetens som bedöms likvärdig för att upprätthålla funktionen RCB. 
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Samverkan 
Med samverkande räddningstjänster finns av-
tal om gränslös räddningstjänst, vilket avser 
hjälp mellan olika räddningstjänster vid rädd-
ningsinsatser. Syftet med avtalen är att vid 
räddningsinsatser underlätta för räddnings-
tjänsterna att skicka resurser dem emellan vid 
begäran av räddningsledaren. 
 
Bergslagens Räddningstjänst har avtal om 
räddningshjälp för att utföra första räddnings-
insats i områden som ligger vid förbundets 
gräns till annan kommun. Avtalen innebär att 
angränsande kommuns räddningstjänst på-
börjar räddningsinsatsen inom Bergslagens 
Räddningstjänsts område. Bergslagens 
Räddningstjänst har motsvarande avtal om 
räddningshjälp där Bergslagens Räddnings-
tjänst påbörjar räddningsinsatsen i annan 
kommun. Syfte med avtalen är att minimera 
insatstiden för första räddningsinsatsen. 
 
Vänern är statligt räddningstjänstområde där 
ansvaret för livräddning åvilar Sjöfartsverket 
medan miljöräddningstjänst åvilar Kustbevak-
ningen. Hamnområden definieras som kom-
munal räddningstjänst.  Hamnområdet*/ i 
Kristinehamn omfattar Varnumsviken och 
Vålösundet till en linje mellan Stranduddens 
fyr och Sandvikarna på Vålön. 
 

 */Hamnområde regleras i SJÖFS 1988:5. Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande av be-
slut om allmänna farleder och allmänna hamnar. 
 
 
Övningsverksamhet 
För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddnings-
tjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på öv-
ningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompe-
tens. 
 
För skiftgående heltidspersonal personal genomförs övningsverksamhet under 
schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål 
för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 
 
Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsat-
ser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organi-
sationer. 
 
Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna 
svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan rädd-
ningsstyrkor. 
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Brandvatten 
Respektive medlemskommun ansvarar, utan kostnad för BRT, att vatten för 
brandsläckning finns tillgängligt i de orter som har kommunalt VA nät. Brand-
postsystemet bör vara utformat enligt anvisningar utgivna av Svenskt Vatten 
(P76 eller senare upprättade anvisningar). 
Aktuellt nät med ingående förändringar hålls tillgängliga för BRT genom resp. 
kommun. Respektive kommunerna ansvarar för underhåll, tillsyn, skötsel och 
tillgänglighet för upprättade brandposter. I förbundet finns endast konventionellt 
brandsystem och ett eventuellt alternativsystem regleras i avtal mellan respek-
tive kommun och BRT. 
 
Utryckningsvägar 
BRT samråder regelbundet med medlemskommunerna i fråga om lämpligt ut-
ryckningsvägnät och de behov som föreligger från BRT sida i förhållande till de 
resurser respektive kommun har för att upprätthålla framkomligheten på dessa 
prioriterade vägar, särskild under svåra förhållanden. 
 
  
Alarmering 
Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten via 
nödnummer 112. Ledningscentral för förbundets räddningstjänst är anordnad 
vid brandstationen i Karlskoga.  
 
Alarmering av förbundets ledningsorganisation och enheter sker via SOS Alarm 
alternativt från larmcentralen i Karlskoga. 
 
Vid fel på ordinarie alarmeringsutrustning kan larm även ske genom reservvä-
gar. 
 
Allmänheten har möjlighet att larma räddningstjänsten via det allmänna telenä-
tet och över mobiltelefonnäten. 
 
Vid omfattande och långvariga störningar av båda näten samtidigt bemannas 
brandstationerna upp för att allmänheten skall kunna alarmera räddningstjäns-
ten.  
  
Beslut under och efter räddningsinsats 
De beslut som fattas och den myndighetsutövning som vidtas i samband med 
en räddningsinsats skall dokumenteras och redovisas skriftligt. Bergslagens 
Räddningstjänst skall ha rutiner och hålla ett system för detta. Av dokumentat-
ionen skall framgå följande: 
- Vem som fattat beslutet 
- Skälen för beslutet och tidpunkten när beslutet fattats 
- Vem eller vilka som blivit berörda av beslutet 
- Tidpunkt för genomförandet och vilka som genomfört beslutet. 
 
Exempel på beslut som avses i ovanstående stycke är bland annat beslut om 
enskildas medverkan i räddningsinsats genom tjänsteplikt (LSO 6 kap.1 §) in-
grepp i annans rätt (LSO 6 kap. 2 §) samt beslut om att räddningsinsats är av-
slutad (LSO 3 kap. 9 §). 
 
Olycksundersökning 
När en räddningsinsats är avslutad skall en olycksundersökning vidtas för att i 
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insat-
sen har genomförts. Räddningstjänstförbundet ansvarar för att dessa olycksun-
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dersökningar vidtas då förbundet genomfört räddningsinsats. Olycksundersök-
ningen varierar utifrån olyckans komplexitet och skadeutfall från enkel utvärde-
ring i insatsrapport till ett samlat dokument om räddningsinsatsen och olycksför-
loppet. Erfarenheter och resultat av olycksundersökningar är mycket viktiga in-
gredienser i förbundets övergripande uppföljning av verksamheten och är en 
förutsättning för att kunna uppnå en helhetssyn på arbetet med ”skydd mot 
olyckor”. 
Olycksundersökningar utförs av utsedd personal. Arbetet initieras antingen av 
utsedd personal, räddningsledare eller av RCB. Sakkunnighetsutlåtande påkal-
las av polis/åklagare och kan ske både akut och vid senare tillfälle.  
 
Återkoppling 
Olycksutredningarna skall arkiveras. Redovisning och återkoppling sker internt 
inom förbundet vid behov. Återkoppling till kommunen och andra intressenter 
inom området sker via kommunens säkerhetssamordnare samt risk- och säker-
hetsgrupper vid behov. 
 
Egenkontroll 
Den skadeavhjälpande verksamheten följs upp löpande dels genom den olycks- 
och insatsundersökning som genomförs efter räddningsinsats och dels genom 
kvantitativ och kvalitativ analys av insatsstatistiken. Här kontrolleras exempelvis 
insatstider, kompetensen hos insatt personal, genomförandet och resultatet av 
insatsen samt om geografiska samband finns för olika olyckstyper. Särskilda 
analyser av onödiga automatiska brandlarm görs för att minska deras antal.  
Genom olycksundersökningar dras lärdom av inträffade händelser. Vunna erfa-
renheter och kunskaper återförs till såväl den skadeavhjälpande verksamheten 
som den förebyggande.  
Samtlig personal i räddningsstyrka testas mot uppsatta utbildningsmål enligt 
prioriterade övningar i övningsplaneringen.  
 
Civilt försvar 
Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, samhällets viktigaste funktioner 
och stödja Försvarsmakten under höjd beredskap. Arbetet utgår från de struk-
turer och principer som används vid hantering av samhällsstörningar under 
fredstid. Det civila försvaret leds av länsstyrelsen i respektive län och arbetet 
bedrivs av flera aktörer i samhället som till exempel kommuner, myndigheter, 
räddningstjänster och landsting/regioner. 
 
Enligt den regionala grundsyn som tagits fram i samverkan mellan Militärregion 
Väst och berörda länsstyrelser skall man under innevarande period för för-
svarsbeslutet (2017-2020) arbeta med Planeringsförutsättningar. Som en del av 
detta har SKL tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhälls-
skydd & beredskap (MSB) för åren 2018-2020 där man punktat kommunernas 
prioriterade uppgifter. Dessa prioriterade uppgifter gäller även för räddnings-
tjänst och uppgifterna är: 
- Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
- Säkerhetsskydd 
- Krigsorganisation och krigsplacering av personal 

 
BRT skall vidta åtgärder för att öka förmåga till räddningstjänst under höjd be-
redskap. 
Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att 
höja förbundets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader 
skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått för civilt försvar.  
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En uppgörelse med respektive kommun bör tas fram för att tydligt definiera för-
bundets uppgift och de medel som skall gå till BRT från statsbidraget.  

 
 
 
Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på den fredstida organi-
sationen och dess ansvarsområden. Under en anpassningsperiod inför ett ho-
tande krigsläge förstärks organisationen med civilpliktiga räddningsmän och 
andra samverkande resurser med specialkompetenser. Under anpassnings-
perioden genomförs även utbildning, övning och andra nödvändiga förberedel-
ser. 
För att skydda och rädda människor och egendom under höjd beredskap ska 
räddningstjänstorganisationen, utöver vad som i övrigt anges i handlingspro-
grammet, ansvara för och utföra: 
 
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och ke-

miska stridsmedel 
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna 

paragraf skall kunna fullgöras. Personal inom kommunens organisation för 
räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och 
transport skadade samt för befolkningsskydd. 
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      Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål           

 
SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva rädd-
nings-insatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå följande mål.  

Detaljerad beskrivning och uppföljning av prestationsmål återfinns i årligen beslu-
tad verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning 

  
Förebyggande verksamhet 

 

 

1. Den enskilde skall genom effektiv 
tillsyn och information erhålla största 
möjliga trygghet gentemot brand och 
explosion. (olyckor)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Antalet bostadsbränder skall 
minska.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet 
kan erbjudas utbildning inom 
brandskydd och övriga delar av 
räddningstjänstförbundets 
kompetensområde. 

 
1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 
fördelning och prioritering av tillsynsob-
jekten sker. Tillsyn skall göras till 100% 
på prioriterade objekt.  Uppföljning av ge-
nomförandet görs i tertialrapporter samt i 
förbundets årsredovisning. 
 
1b. Upprätthålla kompetensen hos de 
som arbetar med förebyggande brand-
skydd. Kompetenskraven anges i tillsyns-
planen. 
 
1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 
sammanlagt genomföra minst 30 verk-
samhetsbesök per år enligt framtagen 
mall. 
 
1d. 100 % av kända tillbud och bränder 
på skolor som är relaterade till barn och 
ungdomar följs upp. 

 
2a. Andelen fungerande brandvarnare 
och släckutrustning i bostäder ska öka. 
Vid inträffade bostadsbränder skall minst 
85% av bostäderna ha haft fungerande 
brandvarnare.  
 
2b. Aktiv information exempelvis genom 
hembesök, hemsidor och utbildning skall 
ske för att höja medvetenheten om 
brandskyddet.  
 
2c. Vid varje bostadsbrand skall rädd-
ningstjänsten göra dokumenterade efter-
besök när människor skadats eller stora 
värden förstörts. 

 
3a. Medverka till att varje skola med 
grundskoleelever regelbundet utbildar 
alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5. 
 
3b. Minst 1500 personer ska årligen få 
utbildning kring brandsäkerhet. 
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SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 
 

Operativ verksamhet 
 

 
1. Räddningstjänsten skall ge-

nomföra räddningsinsats inom 
godtagbar tid och på ett effek-
tivt sett i de fall där den enskil-
des egen förmåga ej räcker till. 
 
 
 

2. Räddningsinsatserna skall utfö-
ras på ett tryggt och säkert sätt 
och med rätt kompetens. 
 

 
3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 
händelser. 
 
 
 

4. Utrustning och fordon vårdas 
så att hög driftsäker-
het/tillförlitlighet kan upprätthål-
las. 
 
 

5. Räddningstjänsten skall kunna 
fungera på ett godtagbart och 
effektivt sett även vid över tiden 
utdragna händelser. 

 
1a. Vid pågående insats kan beredskaps-
styrkorna omfördelas. I medlemskommu-
nernas tätorter skall beredskapen organi-
serats så att annan insatsstyrka kan 
komma till tätortens brandstation snarast 
möjligt, dock senast inom 30 minuter (se 
tabell på sidan 18). 

 
2. Övningar och kompetensutbildningar 
genomförs i planerad omfattning. 

 
 

 
3a.  Alla dödsolyckor skall följas upp. 
3b. En årlig statistik för inträffade händel-
ser skall tas fram. 
3c. Varje år skall minst 8 händelser utre-
das. 

 
4. Alla fordon och utrustning ska vara kon-
trollerade och godkända. Antalet avvikel-
ser pga. bristande underhåll ska vara ”0”. 

 
 

 
5. En årlig övning ska genomföras i syfte 
att utveckla ledningssystemet för att kunna 
hantera såväl dagliga händelser som flera 
samtidiga pågående insatser. 

 
 
 

Enligt förbundsordningen bilaga 1 är det angivet att BRT och Medlemskommu-
nerna, var för sig har det direkta ansvaret att ”Verka för skydd mot andra olyck-
or än brand, utan att andras ansvar inskränks”.  
Säkerhets och prestationsmål gällande samverkan med medlemskommunerna 
är angivna i tidigare gällande handlingsprogram. Ambitionen kvarstår att sam-
verkan kommer att fortsätta utvecklas även under handlingsprogramsperiod 
2020-2023. I budgetdokument anges årets prestationsmål, vilka utvärderas i 
årsredovisning.  
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Avtal operativa samverkansresurser 
 

Förbundet har följande avtal som berör räddningskårens verksamhet, dessa gäller om 
inte annat sägs även under höjd beredskap. 

 
 

Avtal med Ovako Sweden AB om service, bemanning, myndighetsutövning, automat-
larm mm.  

 
Sotningsavtal 

 
Räddningstjänsten Dala Mitt, gäller räddningstjänsthjälp. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, gäller räddningstjänsthjälp där man genomför 
insatser i södra delen av Kristinehamns kommun. 

 
Region Örebro, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp samt 
ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 
 
Region Värmland, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp 
samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Värmland län. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Örebro län. 
 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med några kommuner i Väst-
manlands län. 

 
Samverkansavtal med Industribrandkåren i Björkborn Karlskoga 

 
Avtal om utalarmering av räddningsstyrkor med SOS Alarm 

 
Avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut 
restvärdesräddning, sanering av väg/järnväg, arbetsjordning samt evakuering av tåg 

 
Avtal med Region Värmland avseende IVPA insatser för Kristinehamn, Filipstad och 
Storfors utryckningsstyrkor. 
 
Avtal med Region Örebro avseende IVPA insatser för Karlskoga, Hällefors, Degerfors 
och Åtorps utryckningsstyrkor 
 

 
 

Upprättade avtal förvaras på brandstationen i Kristinehamn 
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Bilaga 1- Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete 
 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
- Räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 

- Tillsyn av byggnaders och anläggningars brandskydd 

- Samverka med kommunen för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 

- Svara för att rengöring och brandskyddskontroll sköts av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkana-
ler 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 
- Utfärdande av tillstånd 

- Tillsyn av hanteringen 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
- Tillämpas vid insatsarbete 

- Berör vissa verksamheter där tillsyn eller annat brandförebyggande arbete görs 

Plan och bygglag (SFS 2010:900) 
- Remissinstans i plan- och bygglovsärenden 

- Medverka till att brandskyddet följer Boverkets Byggregler (BFS 2015:3 BBR-22) vid ny- & ombyggnation 

- Tillse att räddningstjänstens förmåga beaktas vid byggnation 

Ordningslag (SFS 1993:1617) 
- Remissinstans för Polisen 

Alkohollag (SFS 2010:1622) 
- Remissinstans i samband med serveringstillstånd 

Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, inkluderar även Sevesolagen 
- Remissinstans åt Länsstyrelsen 

- Samverkan vid tillsyn 

- Ta fram planer för räddningsinsats 

- Tillse att allmänheten informeras i ett förebyggande syfte 

- Delaktig i samrådskungörelse 

Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 
- Inkluderar brandskyddsfrågor 

- Tillse efterlevnad i den egna verksamheten 

Miljöbalk (SFS 1998:808) 
- Remissinstans åt Länsstyrelse och kommunerna 

Kommunallag (SFS 1991:900) 
- Tillämpas vid ärendehantering 

- Offentliga handlingar 

- Arkivering av inkomna och upprättade handlingar 

GDPR, EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) 
- Tillämpas vid ärendehantering 

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) 
- Bistå kommun och landsting i arbetet enligt denna lagstiftning 

- Upprätthålla kompetens och förmåga för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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Revidering av policy för flaggning i Hällefors kommun, 
dnr KS 19/00201 
 
Beslutsunderlag 
Policy för flaggning i Hällefors kommun. 
 
Ärendet 
I samband med att kommunförvaltningen under våren 2019 upphandlade ny 
entreprenör att utföra flaggning på kommunens officiella flaggstänger, 
uppmärksammades att gällande policy för flaggning i delar inte längre var 
aktuell. 
 
Ett förslag till revidering av policyn har tagits fram av kommunförvaltningen. 
Det är förvaltningens mening att styrdokumentet även fortsättningsvis bör 
antas av kommunfullmäktige eftersom flaggning är att betrakta som en 
principiellt viktig verksamhet. Ansvaret för flaggning landar dock hos 
kommunstyrelsen och beslut om avvikande flaggning regleras också i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. I föreliggande dokument föreslås 
därför att kommunfullmäktiges ordförande inte längre ska kunna besluta om 
flaggning. 
 
Liksom i nu gällande policy, föreslås att kommunen ska ha officiella 
flaggstänger vid kommunkontoret och vid torget i Grythyttan, men att 
flaggstänger kan finnas i anslutning till kommunala verksamhetslokaler, till 
exempel skolor. Delvis olika regler gäller för dessa flaggstänger, något som 
förtydligas i förslaget. 
 
I förslaget har också förtydligats att kommunen ska flagga med sverigefinsk 
flagga vid kommunkontoret den 24 februari. Vidare öppnar förslaget för 
flaggning med förenings- organisations- eller evenemangsflaggor vid vissa 
tillfällen kan tillåtas efter särskilt beslut. Samtidigt har förtydligats att vissa 
typer av flaggor aldrig tillåts på kommunala flaggstänger. 
 

Ekonomi 
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Förslaget innebär ingen förändring i omfattningen av flaggning; 
kommunens officiella flaggstänger ska fortfarande finnas vid 
kommunkontoret och Grythyttans torg. 
 
Flaggning med sverigefinsk flagga 24 februari har skett de senaste åren, 
men då efter särskilt beslut. Förslaget innebär därmed i praktiken ingen 
utökning av nuvarande flaggning. 
 
Antalet flaggdagar varierar mellan olika år, exempelvis beroende på om det 
är valår, och kan förändras genom nationella beslut. Detta påverkar 
kostnaden för kommunens flaggning. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Flaggning innebär vissa transporter, men miljöpåverkan bedöms som 
försumbar.  
 
Medborgarperspektiv 
Synen på flaggning skiljer sig kraftigt åt mellan olika människor, 
exempelvis beroende på vilka värderingar de är bärare av. En och samma 
medborgare kan också anse att flaggning vid vissa tillfällen är viktigt, 
medan hen är likgiltig eller till och med provoceras av flaggning vid andra 
tillfällen. 
 
Oavsett inställning till flaggning, ska medborgarna kunna veta var och vid 
vilka tillfällen kommunen flaggar. En tydlig policy underlättar förståelsen 
för kommunens agerande gällande flaggningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reviderad policy för flaggning i Hällefors kommun antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att det skrivs in i policy för 
flaggning att flaggning inför Pride får ske. 
 
Margeurite Wase (C) tilläggsyrkar att sverigefinsk flagga ska hissas vid 
Fyrklövern på sverigefinnarnas dag 24 februari.  
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om flaggstängerna utanför gamla 
kommunhuset, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om flaggning kring torgmiljön i Hällefors, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och kanslichef 
Mathias Brandt.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kostnad för flaggning och 
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tillkommande kostnad för flaggning vid gamla kommunhuset, vilket delvis 
besvaras av kanslichef Mathias Brandt.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att flaggning tillsvidare ska 
ske vid gamla kommunhuset och förvaltningen får i uppdrag att utreda 
framtiden för dessa flaggstänger.  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.  
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på de tre 
tilläggsyrkandena, vilka alla bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Reviderad policy för flaggning i Hällefors kommun antas. 
 
Det skrivs in i policy för flaggning att flaggning inför Pride får ske. 
 
Sverigefinsk flagga ska hissas vid Fyrklövern på sverigefinnarnas dag 24 
februari. 
 
Flaggning tillsvidare ska ske vid gamla kommunhuset och förvaltningen får i 
uppdrag att utreda framtiden för dessa flaggstänger. 
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1  Målsättning 

Flaggning har en lång historia som ett sätt att uppmärksamma speciella 

tillfällen. Flaggning har ett symbolvärde på så sätt att det visar på 

engagemang hos kommunen som myndighet och offentlig aktör, liksom det 

kan uttrycka såväl festlighet som deltagande. 

 

Flaggningspolicy för Hällefors kommun ska ge uttryck för 

kommunfullmäktiges syn på kommunens offentliga flaggning. 

 

2 Syfte 

Policyn ska styra det sätt på vilket kommunen använder sig av flaggning på de 

officiella flaggstängerna. 

 

3 Bestämmelser kring flaggning i Hällefors kommun 

3.1 Allmänna flaggdagar 
Flagga ska hissas på allmänna flaggdagar enligt följande: 

Tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan klockan 08.00 och under övrig del av 

året klockan 09.00. Flaggan ska halas vid solens nedgång, dock senast 

klockan 21.00. 

 

På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas. 

 

3.2 Kommunala flaggstänger 
Hällefors kommun har officiella flaggstänger vid kommunkontoret och på 

torget i Grythyttan. 

 

Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid andra kommunala 

verksamheter, till exempel vid skolor och vård- och omsorgsboenden.  

 

På allmän flaggdag ska flaggning ske vid de kommunala anläggningar 

verksamheter som har flaggstång. 

 

Flagga behöver inte hissas då kommunal anläggning är stängd, till exempel 

vid skolor under skollov och helger. 

 

På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som 

vallokal. 

 

Flaggning vid kommunkontoret och på torget i Grythyttan ska ske alla 

allmänna flaggdagar. För flaggning på kommunens officiella flaggstänger 

ansvarar kommunstyrelsens förvaltning. 

 

3.3 Flaggning vid dödsfall och begravning 
Vid dödsfall avseende förtroendevald eller anställd i kommunen ska flaggning 

ske på ”halv stång” vid kommunkontoret samt om möjligt vid den arbetsplats 
där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på dödsdagen eller 

dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den 

tidpunkten föreligger. 
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Vid dödsfall efter avslutat förtroendeuppdrag eller avslutad anställning 

flaggas normalt inte. 

 

Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan 

flaggning, inklusive allmän flaggdag. 

 

För statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser. 

 

Kommunens skolor och boenden är fria att själva flagga på halv stång när elev 

eller boende avlidit.  

 

”Halv stång” innebär 2/3 av normalhöjden. Flaggan ska först gå i topp och 
sedan halas till rätt nivå. Innan flaggan halas ska den först gå i topp. 

 

När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och antingen tas ned 

omedelbart eller tas ned vid ordinarie tidpunkt. 

 

3.4 Övrig flaggning 
För att markera att Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde, ska 

sverigefinsk flagga hissas vid kommunkontoret på sverigefinnarnas dag 24 

februari. 

 

I samband med universitetets avslutningsceremoni i Grythyttan, ska flaggning 

ske vid Grythyttans torg. 

 

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger i andra fall än på allmänna 

flaggdagar, i samband med dödsfall samt vad som ovan beskrivits, får 

förekomma efter medgivande beslut av medborgarplatsens chef, 

kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande 

kommunchef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 

 

Undantag från första stycket får ske vad avser flaggning vid äldreomsorgens 

institutioner och skolor kommunala verksamheter där respektive chef beslutar 

om flaggning. 

 

Vid kommunal flaggning ska i normalfallet endast nationsflagga, 

kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller vänortens flagga användas. 

 

Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av medborgarplatsens 

chef eller dennes ersättare. 

 

Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på någon av kommunens 

flaggstänger. 

 

Kommersiella flaggor får inte hissas på någon av kommunens flaggstänger. 

 

Förenings-, organisations- eller evenemangsflaggor får efter beslut av 

kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef hissas. Detta ska då ske i 

samband med evenemang som helt eller delvis äger rum i kommunen, som 

bedöms vara viktigt för kommunen och som inte strider mot andra 

kommunala styrdokument eller kommunens värdegrund i övrigt.  

 

3.5 Heraldik 
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Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga ska alltid 

nationsflaggan erhålla inta den heraldiskt främsta placeringen ”heraldisk 
höger” vilket innebär att den svenska flaggan ska sitta till höger om man står 

med ryggen mot den plats eller byggnad som ska flaggsmyckas. 

 

Ansvaret för att kommunal flaggning utförs ligger på medborgarplatsen. 

 

3.6 Giltighet 
Dessa regler gäller intill dess att kommunfullmäktige beslutar annat. 
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Framtagande av ny delegeringsordning för 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden, dnr KS 
18/00326 
 
Beslutsunderlag 
Offert KPMG 
 
Ärendet 
Delegeringsordningarna för kommunstyrelsen och myndighetsnämnden är i 
behov av en genomgående revidering. Kommunförvaltningen bedömer att 
denna bör göras av utomstående expert för att säkerställa att gällande 
lagstiftning efterlevs. 
 
Under 2011 upprättades nya delegeringsordningar för nämnderna i Hällefors 
kommun. Kommunförvaltningen tog då extern hjälp med att ta fram dessa. 
Efter att en ny nämndorganisation genomfördes 2015, upprättades 
delegeringsordningar för de nämnder som då var aktuella. Detta gjordes 
genom att förvaltningen i allt väsentligt sammanställde tidigare nämnders 
delegeringsordningar. 
 
Kommunstyrelsens delegeringsordning har regelbundet reviderats, men då 
den tillsammans med myndighetsnämndens delegeringsordning omfattar i 
stort sett all kommunal verksamhet berör den många sinsemellan mycket 
olika områden och lagstiftningar, bedömer kommunförvaltningen att en mer 
omfattande genomgång behöver göras. För att säkerställa att hänsyn tas till 
politiska intentioner, förvaltningsorganisationens behov och gällande 
lagstiftning, föreslår kommunförvaltningen att en extern aktör tas in för att gå 
igenom delegeringsordningarna. 
 
Hällefors kommun har ett gällande avtal med KPMG, varifrån arbetet kan 
avropas. 
 

Ekonomi 
KPMG har offerterat kommunen 69 000 kronor för framtagande av 
delegeringsordning. 
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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 
Genom relevanta delegeringsordningar blir det tydligt för medborgarna på 
vilken nivå ansvar för olika beslut och processer ligger. Det underlättar i 
kontakten med kommunen, och underlättar också för de funktioner i 
kommunen som har direkt kontakt med medborgarna att hänvisa rätt. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen finansierar framtagande av delegeringsordning för 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden med kommunstyrelsens 
strategimedel. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen finansierar framtagande av delegeringsordning för 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden med kommunstyrelsens 
strategimedel. 
 



Hällefors
Kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
—
2019-05-24
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Orvar Bergmarks plats 1
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Hällefors kommun
Org nr: 212000-2999 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Att: Mathias Brandt

24 maj 2019 

Tack för er direktförfrågan avseende revidering av delegeringsordningar inom befintligt avtal med 
KPMG, vårt dnr KS 16/00272.

KPMG återkommer här med svar. Ansvarig för nedan svar på er förfrågan är jag, Åsa Rönnmark, 
senior projektledare inom offentlig verksamhet. 

Min förhoppning är att offerten överensstämmer med era förväntningar och jag ser fram emot att få 
diskutera den med er. 

För frågor angående denna offert, metod och genomförande är ni välkomna att kontakta mig.

Nedan offert är giltig 30 dagar from 27 maj 2019.

Med vänlig hälsning,

Åsa Rönnmark
Projektledare

Mob: 072 1869198

Tel: 019 168817 
E-post: asa.ronnmark@kpmg.se

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
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Bakgrund

Hällefors kommun gick 2015-01-01 från en traditionell nämndorganisation till en 
kommunstyrelseorganisation, med valnämnd som enda övriga egen nämnder. Senare tillkom en 
myndighetsnämnd.

I samband med detta sammanställdes tidigare delegeringsordningar till en gemensam för 
kommunstyrelsen. Vid myndighetsnämndens tillkomst lyftes individärenden ur kommunstyrelsens 
delegeringsordning och in i myndighetsnämndens.

Alla dessa revideringar har gjorts av kommunförvaltningen centralt i samverkan med berörda 
verksamheter och förtroendevalda.

Omfattning

Eftersom ingen särskild expertis funnits med i arbetet med delgeringsordningarna efter att den nya 
organisationen infördes, bedömer kommunförvaltningen att det finns frågetecken och eventuella 
inaktualiteter i delegeringsordningarna.

Kommunstyrelsens delegeringsordning behöver ses över främst gällande verksamheternas delar. 
Översyn behövs gällande lagstiftning och delegeringsordningens ”täckning” av förekommande 
uppgifter och uppdrag. I de delar som avser den centrala förvaltningen, t ex ekonomi och GDPR, har 
uppdateringar skötts bättre och en mindre revidering i samverkan med kommunledning bör räcka.

Myndighetsnämndens delegeringsordning behandlar kommunens individärenden inom skol- och 
socialchefernas ansvar. Där behövs en ordentlig genomgång i samverkan med verksamheterna och 
verksamhetscheferna i förhållande till både aktuell lagstiftning och förekommande uppgifter och beslut. 
Gränsdragningen mellan politik och profession behöver också klargöras.

Valnämndens delegeringsordning bedöms inte ha behov av genomgång.

Gemensamt för ovan beskrivna arbeten är behov av avstämningar med ansvariga nämnder för att 
säkerställa att nivån av delegering är i enlighet med vad politiken önskar. Över tid har det i kommunen 
varierat i vilken utsträckning politiken velat delegera beslut.

Säkerställande av lagliga grunder är behövligt inom delegeringsordningarna.

Säkerställande av att den kommunala organisationen faktiskt ser ut på det sätt som beskrivs i 
delegeringsordningarna behövs. Används rätt titulatur? Fattas besluten de facto på beskriven nivå? 
och den typen av frågor behöver gås igenom.

Uppdraget
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Syfte med projektledarens insats är att:

 Identifiera individnämndens och kommunstyrelsens samlade behov av genomgång av 
delegeringsområden, delegeringsutrymme och formalia.

 Grundlig genomlysning av styrande förutsättningar för nya delegeringsordningar inom kommunen.

Styrande förutsättningar

 Lagstiftning

 Reglementen och riktlinjer som anger ansvarsområden

 Nämndsorganisation

 Intervjuer med medarbetare

 Workshops med förtroendevalda

Förväntat resultat

Baserat på uppdragets övergripande syfte och ramverk förväntas konsulten/konsulterna i samverkan 
med berörda bidra med och leverera följande: 

 Skapa nya delegeringsordningar som överensstämmer med aktuell lagstiftning, kommuninterna
styrdokument, politiska viljeriktningar och arbetssätt.

Avgränsningar

— Uppdraget begränsas till att omfatta delegeringsordningarna för individnämnden och 
kommunstyrelsens verksamhetsområden.

— Uppdraget genomförs i samverkan med utvalda medarbetare i kommunen enligt 
uppdragsbeskrivningen.

— Uppdraget kan innebära ytterligare tillkommande rådgivning kopplad till grunduppdraget.

Avrapportering

Detta projekt slutrapporteras genom nya delegeringsordningar för kommunstyrelsen samt 
individnämnden.

Avrapportering kommer att även att genomföras som muntlig presentation för uppdragsgivaren.

Uppdraget
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Steg 1 innebär genomgång enligt följande förslag och 
insatsen bedöms ta 4 heldagar i anspråk.

Konsult genomför intervjuer och detaljstudier på plats:

1. Intervjuer med medarbetare

2. Workshops med förtroendevalda 

Beräknat antal konsulttimmar för steg 1: 
ca 32 h 

Steg 2 är en studie och analys av kommunens 
förutsättningar. 

Kartläggning och sammanställning av förutsättningar 
för individnämndens och kommunstyrelsens 
delegeringsordningar med utgångspunkt i  
organisationens struktur, kultur, politiska inriktning och 
styrande dokument.

Beräknat antal konsulttimmar för steg 2: ca 33 h 

Steg 3 innebär att en samlad bedömning genomförs 
med utgångspunkt i iakttagelser och fynd.

1. Bedömningen genomförs i den omfattning som 
krävs utifrån den omfattning insamlat material 
under steg 1 och 2 kräver.

2. Utarbetande av nya delegeringsordningar.

3. Slutrapportering på plats.

Beräknat antal konsulttimmar för steg 3: ca 50 h

Metod

Steg 1: Intervjuer  
och workshops

Steg 2: Studie 
och analys av 
kommunens 
förutsättningar

Steg 3: 
Bedömning  och 
utformning av 
delegerings-
ordningar 

Timpriset följer det befintliga avtal med KPMG, med dnr KS 16/00272, som finns 
upprättat med Hällefors kommun. Uppdraget bedöms falla inom ramen för 
revisionsnära rådgivning.
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Uppstartsmöte v. 
35-36 enligt ök.

 Planera slutgiltiga 
detaljer inför 
insatsen
med berörd 
leverantör 

 Fastställa 
uppdragets syfte 
och förväntade 
resultat

 Genomgång av tid 
och metod

 Insamling av 
inititalt material

Intervjuer

Intervjuer och 
workshops med 
berörda.

Formen för intervjuer 
och workshops sker 
enligt 
överenskommelse 
med beställaren.

Datumen kommer att 
fastställas i samråd 
med berörda och 
beställare.

Rapportskrivning 

Under projektets 
genomförandefas 
påbörjas 
dokumentations-
arbetet .

Delegeringsordningar
na kommer vid behov 
att diskuteras med 
beställare under 
rapportskrivningstiden
..

Skypemöten och 
avstämningar vid 
behov eller önskemål

Slutpresentation

Dokumentation 
kommer att levereras 
enligt överenskommet 
datum i december 
2019. 

En muntlig 
presentation kommer 
att genomföras hos 
kund i samband med 
slutleverans.

Uppföljning

KPMG kommer att 
genomföra en 
effektuppföljning efter 
ca 6 månader efter 
avslutat projekt. 

Denna sker på förslag 
genom en intervju 
med beställare och 
eventuellt andra 
berörda som 
beställaren utser.

Tidslinje 

September Oktober November December Jun
v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.23

Uppstartsmöte 

Intervjuer & workshop

Rapportskrivning

Iteration

Slutpresentation Uppföljning

Eventuella 
avstämningar Projektavslut

Tidslinjen justeras vid önskemål avseende projektstart, genomförandetid och avslut.  
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Projektteam 

Åsa Rönnmark

Projektledare &  
Processledare

Projektteam

För att kunna leverera optimalt resultat erbjuder vi ett team som tillsammans har många års 
erfarenhet av liknande projekt inom offentlig sektor. Arbetet kommer att ledas och utföras av Åsa 
Rönnmark.  

Sara Linge

Kvalitetssäkrare
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KPMGs kvalitetspolicy

Den internationella kvalitetsstandard som är relevant 
för företag som utför lagstadgad revision och 
liknande uppgifter är The International Standard on 
Quality Control (ISQC1), utgiven av International 
Federation of Accountants (IFAC). Principerna har 
införts inom samtliga KPMG AB´s
verksamhetsområden. 

Utöver de standarder som krävs av ISQC1, finns 
system för kvalitetskontroller av vårt revisionsarbete 
som möter de regler och standarder som utfärdats av 
FAR, branschorganisationen för revisorer och 
rådgivare, samt tillsynsmyndigheter som 
Revisorsnämnden och det amerikanska US Public 
Company Accounting Oversight Board (US PCAOB).

Inom KPMG har varje medarbetare ett ansvar för 
riskhantering och kvalitetssäkring. Detta innebär krav 
på att förstå och följa företagets policys och i det 
dagliga arbetet utföra uppdragen efter de rutiner som 
krävs i följandet av dessa. Systemet för 
kvalitetskontroll hjälper våra medarbetare att agera 
med integritet och objektivitet, följa tillämpliga lagar, 
förordningar samt möta professionella krav. Det 
omfattar följande huvuddelar:

— Ledningens ansvar

— Etiska normer

— Human Resource Management

— Rutiner för att acceptera kunder och uppdrag

— Processer för att genomföra uppdrag

— Övervakning

Kvalitetspolicyn bifogas anbudet i sin helhet. 

Kvalitetspolicyn uppdaterades och beslutades senast 
år 2018. 

Samtliga strukturer, rutiner och system för 
kvalitetskontroller ses över regelbundet och 
utvecklas löpande i enlighet med beslutad 
kvalitetspolicy. 

Ytterst ansvarig för kvalitetsledningssystemet inom 
KPMG är:

Anders Malmeby

Ethics & Independence Partner, Risk Management 
Partner, huvudansvarig för kvalitetsfrågor

Vårt kvalitetssystem ger kundnytta och trygghet

KPMG:s system för kvalitetssäkring syftar till att 
säkerställa att våra kunder alltid ska få de tjänster de 
har beställt till den kvalitet som de förväntar sig. 
Detta gäller oberoende av vilka enskilda KPMG-
medarbetare som praktiskt genomför uppdraget. 
Kvalitetssystemet säkerställer att ni som kund kan 
känna er trygga att anlita KPMG. Vårt 
kvalitetssystem är därför under ständig 
vidareutveckling.

Övergripande, rutinbaserad kvalitetsuppföljning 
och interna kvalitetskontroller

Kvaliteten i vårt arbete följs löpande upp genom olika 
kvalitetsprogram inom KPMG:

— Via KPMG:s globala kvalitetsprogram Quality
Performance Review genomförs årligen 
kvalitetskontroller av KPMG:s revisions- och 
rådgivningsuppdrag. Urvalet av uppdrag sker 
slumpmässigt och kvalitetskontrollen genomförs 
av från uppdraget fristående partners.

— KPMG International genomför regelbundet så 
kallade Peer Reviews av de nationella 
medlemsföretagen. För att få verka under 
KPMG:s namn, måste det nationella 
medlemsföretaget exempelvis visa att KPMGs 
fastställda och godkända arbetsmetoder 
efterlevs.

— All kvalificerad personal genomgår fortlöpande 
utbildning inom angelägna områden såsom ny 
lagstiftning och nya regelverk samt KPMG:s 
policys och arbetsmetoder.

Kvalitetssäkringsrutiner
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Hur vi arbetar i praktiken med kvalitetssäkring 
och kvalitetsuppföljning i det enskilda uppdraget

Flera centrala roller finns för att säkerställa hög 
kvalitet och spårbarhet i det enskilda uppdraget.

— Kvalitetsansvarig – i alla våra uppdrag utses en 
från uppdraget fristående konsult som har rollen 
som oberoende kvalitetsansvarig. 
Kvalitetsansvarig är alltid en senior konsult med 
lång erfarenhet av offentlig sektor. 

— Kundansvarig – har alltid det övergripande och 
yttersta ansvaret för att leverera tjänster enligt 
detta anbud och till överenskommen kvalitet. 
Kundansvarig ansvarar för att kunden får 
förväntad leverans samt att uppdrag bemannas 
med rätt kompetenser och specialister utifrån 
uppdragets omfattning, karaktär och kundens 
behov.

— Uppdragsansvarig/projektledare – I enskilda 
projekt när en särskilt uppdragsansvarig utses är 
denna ansvarig för KPMGs interna team och 
ledning av uppdragsorganisationen. 
Uppdragsansvarig är ansvarig för att i det 
enskilda uppdraget leverera utifrån kundens 
behov.

— Specialist – ansvarar för att följa fastställd 
projektplan och efterleva KPMGs generella 
kvalitetskrav.

Kvalitetsplanen för att säkerställa hög kvalitet i 
uppdraget i Hällefors kommun består för varje 
uppdrag av följande delar:

1. Rutiner för rätt bemanning

2. Kvalitetssäkring av arbetsformer

3. Utveckling och förbättring av metoder

4. Kvalitetssäkrad leverans

Rutiner för rätt bemanning

Avgörande för framgångsrika konsultuppdrag är att 
rätt kompetens används för att genomföra uppdrag. 
Kundansvarig ansvarar för att så sker i enskilda 
projekt som erbjuds kommunen. Följande 
förutsättningar skapar goda möjligheter för 
kundansvarig att defacto kunna erbjuda rätt 
bemanning och kompetens:

— Rekryterar de bästa – Vi arbetar systematiskt 
med rekrytering och eftersträvar att hitta en 
lämplig mix av medarbetare. Våra konsulter ska 
vara väl förtrogna med de verksamheter i vilka vi 
har uppdrag. Av detta skäl strävar vi efter att 
alltid ha en stabil bas av medarbetare som 
arbetat i kommuner och landsting. Sedan några 
år erbjuder KPMG regelbundet praktikplatser till 
studenter, vanligen på masternivå, som ett led i 
deras utbildning. Studenten får under 
praktikterminen god inblick i vad rådgivning inom 
offentlig verksamhet innebär. KPMG får samtidigt 
möjlighet att stärka sin rekryteringsbas.

— Stor kritisk massa – KPMG har under senare år 
varit mycket framgångsrika på marknaden för 
rådgivning till offentlig sektor. Vi arbetar med ett 
mycket stort antal kommuner och 
uppskattningsvis hälften av landets landsting / 
regioner. Antalet medarbetare har ökat påtagligt 
och vi är idag ca. 40 medarbetare inom företaget 
som helt och hållet är destinerade till uppdrag 
inom offentlig verksamhet. Minst lika många gör 
även uppdrag inom kommuner och landsting 
delar av sin tid. 

— Många specialister – Vi kan idag erbjuda en rad 
specialister inom offentlig verksamhet. KPMG har 
som globalt kunskapsföretag ett mycket stort 
antal specialister och har i sin svenska 
organisation byggt upp specialistgrupper inom 
samtliga kommunala verksamhetsområden. Hela 
detta utbud finns till förfogande för uppdraget i 
Hällefors kommun vid behov.
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— System för kompetensökning – Ett av våra 
globala verktyg medger sökning av kompetens. 
Detta används när viss ovanlig kompetens 
eftersöks och bygger på att alla medarbetare 
sparar sina CV i en särskild databas.

— Framförhållning och planering – Att planera vår 
verksamhet över längre tid är avgörande för att 
kunna bemanna uppdrag med rätt kompetens. Av 
detta skäl har vi som grundprincip att göra 
årsplaner över vilka uppdrag som olika konsulter 
ska engageras i. Även om KPMG har en stor 
kritisk massa så finns begränsningar kring hur 
många samtidiga uppdrag vi kan åta oss inom 
vissa områden. Ett sätt att säkerställa rätt 
användning av kritisk kompetens är således att 
arbeta med planering och framförhållning.

Kvalitetssäkring av arbetsformer

Vi vet att många uppdragsgivare uppskattar det 
arbete vi utför. Samtidigt är vi medvetna om att inget 
är så bra att det inte kan förbättras. Utvärdering i 
syfte att arbeta för ständiga förbättringar är en 
grundprincip vi använder oss av. I detta arbete har 
både kundansvarig och kvalitetsansvarig viktiga 
roller.

Uppstart av uppdraget – Vid uppstart av 
uppdrag/avtal går kundansvarig och kund 
tillsammans igenom förväntningar, arbetsformer och 
rutiner.

— Lyhördhet inför kundens önskemål – I vårt arbete 
kommer vi vara noggranna med att inhämta 
synpunkter och önskemål på det sätt vi genomför 
vårt arbete. Kundansvarig har ansvaret att så 
sker löpande.

— Vi efterfrågar regelmässigt synpunkter på vårt 
arbete – Kundansvarig har löpande kontakt med 
beställaren för att få återkoppling på vårt arbete. 
Eventuella justeringar och förbättringsbehov tas 
om hand direkt. Kundansvarig diskuterar och 
kommer överens om förbättringsförslag med 
berörda projektledare och konsulter. 
Kundansvarig håller kvalitetsansvarig underrättad 
om det löpande arbetet.

— Årlig summering av KPMG:s insatser – årlig 
uppföljning av levererade tjänster och av 
samarbetet. Ansvarig för detta är 
kvalitetsansvarig. Vid ett möte på plats hos er 
föreslår vi att kvalitetsansvarig en gång per år 
genomför ett uppföljningsmöte. 

— Vid mötet mellan uppdragsgivaren och KPMGs 
kvalitetsansvarig summeras det som 
framkommit, såväl goda exempel som 
förbättringsbehov. Kvalitetsansvarig delger 
resultatet av mötet till kundansvarig som sedan 
ansvarar för att de åtgärder som prioriterats 
också genomförs.

— Ständig utveckling av teamets arbete –
Kundansvarig ser löpande till att konsulter i 
uppdragsteamet har rätt information om 
förväntningar och förbättringspotential inom 
uppdraget. Utifrån kundansvarig, 
kvalitetsansvarig och kundens synpunkter på 
levererade uppdrag ges tydlig feed-back genom 
samtal med berörda konsulter.

Utveckling och förbättring av metoder

Detta är ett KPMG-övergripande arbete för att ta 
fram metoder / modeller inom angelägna områden. 
En förutsättning är att vi samlar in synpunkter via 
våra kund- och kvalitetsansvariga.

— Synpunkter från våra kunder – Vi är ständigt 
lyhörda för vilka områden som behöver 
nyutvecklas eller justeras. Även 
förbättringsbehov som framkommer i den 
kvalitetsgranskning som utförs av KPMG 
international är grund för utvecklings och 
förbättringsåtgärder.

— Specialistnätverk – Vi har inom KPMG Sverige 
flera specialistnätverk. Dessa har en särställning 
både när det gäller ansvar för att identifiera 
behov av nya tjänster och för att utveckla dessa. 

— Två årliga interna utvecklingskonferenser –
KPMGs avdelning offentlig sektor samlas två 
gånger årligen för kunskapsutbyte och utveckling. 
Dels sprids goda exempel vid dessa tillfällen dels 
sker utbildning / utveckling. Det senare bygger 
inte minst på de synpunkter vi samlar in via kund-
och kvalitetsansvariga om förbättringsmöjligheter 
i våra uppdrag. 
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Kvalitetssäkrad leverans

Alla leveranser kvalitetssäkras innan de lämnas till 
kunden av utsedd kvalitetsansvarig. 
Kvalitetsansvarig går igenom uppdraget, analys och 
slutsatser med uppdragsansvarig. När alla delar 
kvalitetssäkrats lämnas information om eventuella 
avvikelser till kundansvarig och justeringar av 
uppdraget sker innan överlämning till kund.

Kundansvarig följer alltid upp med kunden att 
leveransen motsvarat förväntningarna och inhämtar 
synpunkter och feed-back. Synpunkter på leveransen 
diskuteras och inarbetas innan slutlig leverans sker i 
enlighet med kundens förväntningar.

I enlighet med KPMGs regelverk genomförs 
slumpmässiga urval av genomförda uppdrag under 
året som genomgår en särskild kontroll inom 
systemet för Quality Peer Review. Här kontrolleras 
om uppdraget genomförts i enlighet med KPMGs 
kvalitetskrav och att kundansvarig levererat i enlighet 
med KPMGs standard. 

I det enskilda uppdraget kan kunden alltid vända sig 
till kvalitetsansvarig i uppdraget med synpunkter på 
uppdragets genomförande eller slutlig leverans. 

Rutin för hantering av avvikelser och 
reklamationer

Vid avvikelser mot vårt kvalitetssystem rapporteras 
detta till Risk Manager som tillsammans med aktuell 
medarbetare upprättar åtgärdsplaner för att komma 
till rätta med bristerna. Förnyad kontroll av 
medarbetaren ingår automatiskt vid nästa 
kvalitetskontroll. Årligen rapporteras bristande 
efterlevnad av kvalitetssystemet till företagsledning 
och styrelse. Allvarliga överträdelser kan medföra 
disciplinåtgärd samt rapporteras till 
Revisorsnämnden.

Oavsett goda förberedelser kan synpunkter och 
klagomål på vad vi gör eller hur vi gör det 
förekomma. Vi välkomnar detta eftersom en av de 
viktigaste kritiska framgångsfaktorerna är att vi kan 
hantera kundens synpunkter på ett konstruktivt sätt. 
Vi ser positiva och negativa synpunkter på vårt 
arbetssätt som en viktig del i vårt eget 
utvecklingsarbete

Om vi missförstått kundens intentioner eller av annat 
skäl genomfört arbete som inte lett till avsett resultat, 
så söker vi aktivt skapa lösningar som tillgodoser 
kundens önskemål. Kundansvarig är ansvarig för att 
vidta åtgärder till följd av klagomål och synpunkter. 
Om det finns flera alternativa åtgärder diskuteras 
dessa med kunden i syfte att hitta optimala lösningar 
för att rätta till brister och svagheter i vårt arbete.

Kvalitetsbrister kan uppstå dels i förhållande till 
uppdragsgivarens förväntningar, dels i förhållande till 
best practice. För att förebygga kvalitetsbrister har 
KPMG en omfattande global rutin som omfattar alla 
stegen i ett uppdrags livscykel. I alla projekt utses en 
från projektteamet oberoende kvalitetsansvarig. 

Utgångspunkten för att säkerställa kvalitet i 
uppdraget är de resultat, metoder och kvalitetsmått 
som framgår av uppdragsgivarens avropsförfrågan.

Ett viktigt kompletterande verktyg är vår 
kvalitetsenkät där uppdragsgivaren innan projekten 
definierar kvalitetsparameter som ska utvärderas 
efter projekten såsom ex. effektiv problemlösning, 
drivande konsult osv. Om värderingen inte möter de 
överenskomna kvalitetsmålen för vi en dialog med 
uppdragsgivaren hur avvikelser kan undvikas.

Under projektets gång måste alla leveranser 
godkännas av kvalitetsansvarig för att säkerställa att 
bästa praxis följs och att kundens förväntningar nås.

I projektledarens ansvar ligger att löpande ha en 
dialog med beställaren och utan dröjsmål rätta till 
eventuella brister och avvikelser, exempelvis i form 
av en omleverans. 

I samband med projektavslut (i större projekt med 
överenskommen frekvens under projektets löptid) får 
uppdragsgivaren skriftligen värdera hur väl vi nådde 
målen definierade i uppdragsbeskrivningen och 
kvalitetsmålen. Denna dialog förs med den 
oberoende kvalitetsansvarige. Internt har KPMG som 
rutin att genomföra ett 
erfarenhetsåtervinningsseminarium för att ta tillvara 
på lärdomar.

Vår Quality Performance Review (QPR) fångar upp 
avvikelser i de kontrollerade uppdragen, såväl om 
det skulle förekomma brister i leverans eller brister i 
projektprocessen som sådan. En särskild 
Kvalitetskommitté informeras om och följer utfallen 
av de löpande kvalitetskontrollåtgärder som utförs 
inom KPMG Sverige och kan utdöma disciplinära 
åtgärder vid upprepade förseelser.
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Arvode och villkor

Förutsättningar för arvode

Ovan arvode förutsätter  115 timmar för projektet enligt offertupplägg.

Uppdraget medger att tillkommande deluppdrag kan bli aktuella. Tid debiteras 
löpande/ timme i enlighet med avtal

69 000 kr

600/timme

Arvode

Pris/timme 600 sek enligt villkor i befintligt avtal med KPMG, dnr KS 
16/00272.

Mervärdesskatt tillkommer på de angivna beloppen

Generella villkor

Utlägg debiteras enligt nedlagda kostnader

Fakturering Månadsvis

Betalningsvillkor 20 dagar netto

─ Offerten är giltig till och med 2019-06-17

─ Resekostnader och andra utlägg debiteras till självkostnad 

─ För övriga villkor hänvisar vi till FAR SRS allmänna villkor för fristående rådgivning 
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Åsa Rönnmark
Manager

Bakgrund

Åsa började på KPMG under år 2018 och har tidigare varit verksam i 
offentlig sektor i omkring tio år.  Hon har arbetat övergripande med 
processutveckling, organisationsfrågor, utveckling av kommunala 
årshjulsprocesser och målstyrning. Hon har en specialisering inom 
samhällsbyggnadsområdet där hon har arbetat brett med strategiska 
frågor och utredningar. 

Arbets- och branscherfarenheter

Åsa arbetar både rådgivande och granskande inom olika typer av 
projekt och områden åt KPMG inom organisation, processledning och 
granskning.

Åsa har tidigare arbetat som kommunsekreterare och som stabschef 
inom samhällsbyggnadsfrågor och har i sin yrkesroll tagit fram 
styrdokument och riktlinjer kopplade till kommunal styrning och 
ledning både på kommunövergripande och förvaltningsspecifik nivå 
däribland reglementen, delegationsordningar, övergripande 
styrdokument, policys och program.

Representativa kunder

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Mora kommun
Uppsala kommun
Kristinehamns kommun
Strängnäs kommun
Österåkers kommun
Avesta kommun
Härryda kommun
Kungsörs kommun
Säffle kommun

Bilaga 1
CV Åsa Rönnmark

Orvar Bergmarks plats 1
SE-701 43 Örebro

Phone: +46 19 168817
Mobile: +46 72 1869198
E-
mail: asa.ronnmark@kpm
g.se

Funktion och specialisering
Kommunledning och samhällsbyggnad, 
Organisation, beslutsprocesser, ärendehantering, 
styrning och uppföljning.

Utbildning, certifieringar och medlemskap
— Örebro Universitet

mailto:asa.ronnmark@kpmg.se
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Bilaga 3
CV Sara Linge

Sara Linge

Kvalitetssäkrare

Orvar Bergmarks plats 1
SE-701 43 Örebro

Phone: +46 19 168817
Mobile: +46 72 1869198
E-
mail: asa.ronnmark@kpmg.se

Sara är senior specialist inom kommunal ledning och styrning och 
arbetar med rådgivning och verksamhetsrevision inom offentlig 
sektor. Sara är bland annat specialist avseende  organisation, 
styrning, ledning, ekonomistyrning och resursfördelning och arbetar 
såväl med uppbyggnad som utvärdering av olika organisationer, 
system och former för resursfördelning. 

Sara har genomfört en mängd olika uppdrag avseende olika 
organisationsstrukturer och resursfördelningsmodeller och håller 
även utbildningar och anlitas som föreläsare inom området.

mailto:asa.ronnmark@kpmg.se
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Näringslivsstrategi, dnr KS 19/00194 
 
Beslutsunderlag 
KF 2016-04-19 § 58 
KS 2019-01-24 § 24 
Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022 
 
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.  

 
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.  
 
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 



2(3) 

 

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. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta förslaget till näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2019-2022. 
 
Upphäva tidigare beslutad näringslivspolicy. 
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Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och  
ska redovisas för kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskotets behandling av ärendet föredrar näringslivstrateg 
Gabriela Kloth utifrån en Power-Point presentation och kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om att möjliggöra byggnation 
och tidigare utredningsuppdrag om nya områdesbestämmelser, vilket besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson och näringslivsstrateg Gabriela Kloth. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om samarbete företag emellan och 
kommunens möjlighet att vara en aktör som skapar forum för samarbete, 
vilket delvis besvaras av näringslivsstrateg Gabriela Kloth, Daniel Hagsten 
(M) och Alf Wikström (V). 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om hållbar utveckling och hur det preciseras i 
mål, vilket delvis besvaras av näringslivsstrateg Gabriela Kloth och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om definition av hållbarhet, vilket delvis 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga kring att mäta turistflöden genom antal 
gästnätter, vilket delvis besvaras av näringslivstrateg Gabriela Kloth. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Daniel Hagsten (M), Katja Ollila (V) 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande Annalena Järnberg (S) och Alf Wikström 
(V) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
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. 
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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: 
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4 Övergripande mål  

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga inriktningsmål för 2019-
2022 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 genom att ha en 
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 
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5.2 Förbättrad företagsservice och 

myndighetsutövning  
 
Hällefors kommuns service till företagen 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 kan 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 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 varken mindre eller lokala leverantörer 
upplever sig utestängda från upphandlingarna. 
  
Hällefors kommun ska underlätta för företagare att snabbt kunna 
expandera eller etablera. Detta ska göras genom att 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 2017-
2019 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 olika kommunala 
verksamhetsområden liksom samarbete med externa 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, 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 vildmarken. 

 
 

Fakta och statistik Hällefors kommun 

 I Hällefors kommun finns det 500 registrerade företag med följande bolagsformer 202 aktiebolag, 272 

enskild firma, 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 v2018 8.5% .2    

                                                    

 Nyföretagsamheten mätt som andel nyföretagare per 1000 invånare 2018 6.1% i Hällefors kommun.3 

 

 Företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet anger hur företagen utifrån sina egna 

preferenser upplever företagsklimatet i Hällefors kommun.4 

                                                      
1 UC AB (2018) 
2 Svenskt Näringsliv/ UC AB (2018) 
3 Svenskt Näringsliv/UC AB (2018) 
4 Svenskt Näringsliv (2019) 
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 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 

 

                                                      
5 Arena för tillväxt/SCB (2017) 
6 Arena för tillväxt/ SCB (2017) 
7 Arena för tillväxt/ Arbetsförmedlingen (2018) 
8 Företagarna/SCB (2017) 
9 SKL (2018) 
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Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för 
insatser inom vård och omsorg och boendestöd,  

dnr KS 19/00211 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga till ärendet ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg, 
daterad 2019-07-05 
 
Ärendet 
Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga 
krav på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. 
Lagändringar och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna. 
Omsorgens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. I 
jämförelse med andra kommuner, jämförbara kommuner, kommuner i landet, 
kommuner i regionen och kommunerna i norra länsdel påvisas skillnader i 
avgifter. För Hällefors del är avgifterna betydligt lägre än andra kommuner 
och i flera kommuner likställs timtaxan för hemtjänst, hemsjukvård och 
boendestöd.  
 

Ekonomi 
Inför budgetåret 2018 fick socialchefens ansvarsområde en budgetram på 
187 104,0 tkr. Utfallet i förhållande till beslutad budget för 2018 visade på 
ett underskott med 12 214,5 tkr. Socialchefens budgetram 2019 uppgår till 
182 07,0 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat om en åtgärdsplan som 
innehåller olika åtgärder vilka motsvarade en effektivisering på 6 590,0 tkr 
och av dessa är 4 216,0 tkr för äldreomsorgen samt område funktionsstöd.  
En av beslutade åtgärderna för att nå en budget i balans är att se över och 
eventuellt höja avgifterna för utförda insatser. 

 
I den genomlysning som gjordes av KPMG rekommenderades att göra en 
jämförelse av taxor och avgifter från andra jämförbara kommuner.  
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Avgifter i andra kommuner är i genomsnitt högre än i Hällefors vilket kan 
innebära att om taxan justeras kan det leda till ökade intäkter för Hällefors 
kommun. Något som också skiljer sig i andra kommuner i jämförelse med 
Hällefors, är att inga resor ingår i boendestödsinsatser. Den enskilde får 
använda andra färdmedel som exempelvis eget fordon, allmänna 
kommunikationer, färdtjänst och sjukresor eller betala 30 kronor milen. 
Förvaltningen föreslår en justering av taxa gällande avgifter för insatser 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och 
omsorg och boendestöd. Den nya taxan föreslås gälla från 2019-10-01. 
 
En justering av taxan för 2019 innebär en bättre förutsättning för 
ekonomisk följsamhet. 
 
Boendestöd inkl. resor 
Hällefors har inte debiterat någon avgift för insatsen boendestöd eller resor 
kopplat till individer som har boendestöd. Idag finns 93,75 timmar/veckan 
beviljade i viva-systemet (boendestöd), medelåldern hos personer som har 
boendestöd är 55 år. Ett antagande är att det finns visst utrymme för att 
kunna debitera upp till maxtaxa inom gruppen som beviljats boendestöd.  
 
Skulle timtaxan för boendestöd ligga på dagens nivå a´ 327 kronor x 375 
timmar, skulle det innebära en intäkt för kommunen med 122 625 kr/mån, 
vilket motsvarar 1 471 500 kronor årligen.  

 
En ökning av timtaxan till 365 kronor i timmen x 375 timmar, skulle kunna 
innebära en intäkt för kommunen med 136 875 kr/mån, 1 642 500 kr 
årligen. 

  
Genom att införa en kostnad på resor med 30 kronor kommer ytterligare en 
intäkt till kommunen alternativt att personer som har boendestöd får välja 
andra alternativ för resor, vilket skulle minska kostnaden för kommunen. 

 
Larm 
73 personer har endast larm, vilket är en kostnad på 315 kronor i månaden 
per person. En slumpmässigt utvald person har 1761 kronor kvar i 
avgiftsutrymme per månad. Skulle kostnaden för trygghetslarm höjas till 
366 kr skulle den utvalda personen betala 51 kronor mer varje månad för 
sitt larm. Ponera att samtliga personer som endast har larm har 
avgiftsutrymme och debiteras en högre avgift. Det skulle innebära en 
potentiellt ökad intäkt för kommunen på 44 676 kronor årligen.  

 
Hemtjänst/hemsjukvård 
Avgifts och intäktsstatistik som avser samtliga personer som hade 
hemtjänst/hemsjukvård under juni månad 2019: 
Utrymme för att kunna fakturera upp till maxtaxa oavsett vilken insats 
personen har under en månad för samtliga insatser i viva-systemet uppgår 
till 571 835 kronor. Intäkter på samma jämförbara grupp under juni månad 
2019 motsvarar 370 600 kronor. Det är en differential på 201 235 kronor 
varje månad som hypotetiskt stödjer en höjning av taxan för att ge mer 
intäkter till kommunen.  
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Att beslut kan komma att förändras från att beviljats hemtjänst till att istället 
beviljas boendestöd kan ge ekonomiska konsekvenser. Om boendestöd som 
är en förebyggande insats inte debiteras likvärdigt som hemtjänst och hälso- 
och sjukvårds insatser kommer kommunen att förlora intäkter. 

 
Folkhälsa 
En justering av avgifter som är jämställda med andra kommuner anses vara 
relevant med förbehåll utifrån maxtaxan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 

Medborgarperspektiv 
Maxtaxan är som i andra kommuner genom att likställa avgifter mellan 
hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd anses det vara mer jämlikt utifrån 
ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser 

enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och 
omsorg och boendestöd från och med 2019-10-01. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer frågor om boendestöd, vilket besvaras av 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om antal höjda avgifter per vårdtagare, vilket 
besvaras av MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Johan Stolpen ställer frågor om avgifter för boendestöd, vilket 
besvaras av MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer följdfråga angående årliga 
indexhöjningar och taxor, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt föreslår ett tillägg av att-sats till beslutet med ordalydelsen 
att under en femårsperiod ha extra fokus på att kommunens avgifter enligt 
HSL och SoL ligger i fas med jämförbara kommuner. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ytterligare ett tillägg av att-sats till 
beslutet, med ordalydelsen att i SNÖL verka för att återuppta samarbetet i 
norra länsdelen. 
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, med tillägg av Kent Grängstedts förslag till att-sats samt sitt 
eget förslag till att-sats, vilket bifalls. 

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 
- Anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser 

enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och 
omsorg och boendestöd från och med 2019-10-01. 
 

- under en femårsperiod ha extra fokus på att Hällefors kommuns avgifter 
enligt HSL och SoL ligger i fas med jämförbara kommuner. 

 
- i SNÖL verka för att återuppta samarbetet i norra länsdelen. 
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712 83 Hällefors Hällefors     
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Ann-Louise Eriksson, 64204   
ann-louise.eriksson@hellefors.se   
 
  

Bilaga till ärendet ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg 
och boendestöd                  
 
Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga 
krav på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. 
Lagändringar och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna. 
Omsorgens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. I 
jämförelse med andra kommuner, jämförbara kommuner, kommuner i landet, 
kommuner i regionen och kommunerna i norra länsdel påvisas skillnader i 
avgifter. För Hällefors del är avgifterna betydligt lägre än andra kommuner 
och i flera kommuner likställs timtaxan för hemtjänst, hemsjukvård och 
boendestöd.  
 
I den genomlysning som gjordes av KPMG påvisades onormalt höga 
kostnader för hemtjänsten. Ett arbete pågår som består av att granska 
befintliga gällande biståndsbeslut. Syftet är att identifiera delar som behöver 
justeras. Exempel kan vara är beslutet fattat inom rätt lagrum? Det vill säga 
befinner sig personen inom personkrets med rätten av att ha ett LSS beslut? 
LSS utredning bedöms av försäkringskassan och om/eller hur mycket tid 
personen har rätt till enligt försäkringskassans bedömning. Visar utredningen  
att tiden som försäkringskassan beviljat inte räcker kan timmarna (enligt 
bedömning i utredningen) komma att ligga under kommunens ansvar. I 
sådana fall har kommunen rätt till att söka stöd för finansiering via 
utjämningssystemet. 
 
I riktlinjer för boendestöd finns tydligt beskrivet att boendestöd och hemtjänst 
inte bör mixas. Det är av stor vikt att växla grupp på utförarsidan för att 
initialt personerna ska få stöd från den grupp som besitter lämplig kometens. 
Det andra är att kostnaden för hemtjänst minskar.    
 
KPMG rekommenderade att förvaltningen skulle göra en jämförelse av taxor 
och avgifter från andra jämförbara kommuner.  
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Avgifter i andra kommuner är i genomsnitt högre än i Hällefors vilket kan 
innebära att om taxan justeras kan det leda till ökade intäkter för Hällefors 
kommun. Något som också skiljer sig i andra kommuner i jämförelse med 
Hällefors är att i boendestödsinsatser ingår inga resor. Den enskilde får 
använda andra färdmedel som exempelvis eget fordon, allmänna 
kommunikationer, färdtjänst och sjukresor eller betala 30 kronor milen. 
 

Samma timtaxa för hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd 
Nuvarande (htj, hsv) Föreslagen  
327 kronor 365 kr 

 
Avgift för trygghetslarm 
Nuvarande  Föreslagen  
315 kr 366 kr 

 
Avgift korttidsvård 
Nuvarande  Föreslagen  
123 kr 130 kr 

 
Avgift kost per dygn kortidsvård 
Nuvarande  Föreslagen  
105 kr 114 kr 

 
Avgift kost per månad vård och omsorgsboende (Särskilt boende) 
Nuvarande  Föreslagen  
3176 kr 3431 kr 

 
Avgift matdistribution 
Nuvarande  Föreslagen  
61,50 kr 62 kr 

 
Avgift dagrehabilitering  
Nuvarande  Föreslagen  
52 kr 73 kr 

 
Avgift kost dagrehabilitering 
Nuvarande  Föreslagen  
71,50 kr 77 kr 

 
 
Avgift kost dagomsorgsverksamhet 
Nuvarande  Föreslagen  
71,50 kr  77 kr 
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Norra länsdelens beskrivning av avgifter 2019

1 Hällefors Ljusnarsberg Nora Lindesberg
Timtaxa Htj 327 442 353 300
Timtaxa HSL 327 442 95 ggn 75ggn
Timtaxa boendestöd
Matdistribution 61,5 67(bricka71) 59 58
Trygghetslarm 315 373 363 363
Kortbo avg 123 126 126 138
Kost kortbo /dag 105 106 106 120
Kost säbo/mån 3176 3552 3180 3562
Dagrehab 52 80 72 79
Kost dagrehab 71,5 77 69 73
Demensdagvård 80 72
Demensdagvård kost 71,5 77
Resor Bostöd LSS

Större delen av kommunerna i Örebro län och deras avgifter

2 Hällefors Ljusnarsberg Nora Lindesberg Degerfors Lekeberg Hallsberg Kumla Örebro Karlskoga
Timtaxa Htj 327 442 353 300 388 387 387 387 333 380
Timtaxa HSL 327 442 95 ggn 75ggn 82ggn 387 387 387 333
Timtaxa boendestöd
Matdistribution 61,5 67(bricka71) 59 58 64 67
Trygghetslarm 315 373 363 363 361 300 333 250 350
Kortbo avg 123 126 126 138 133 70 70 70 131
Kost kortbo /dag 105 106 106 120 132 131 131 131
Kost säbo/mån 3176 3552 3180 3562 3961 3937 3937 3372 3940
Dagrehab 52 80 72 79
Kost dagrehab 71,5 77 69 73
Demensdagvård 80 72
Demensdagvård kost 71,5 77
Resor Bostöd LSS
Jämförbara kommuner i riket
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Jämförbara kommuner i riket

3 Hällefors Ljusnarsberg Filipstad Tingsryd Orsa Borgholm Mariestad Strömstad Växsjö
Timtaxa Htj 327 442 350 4 vårdnivåer 402 381 333 381
Timtaxa HSL 327 442 100ggn 350 4 vårdnivåer 100 ggn 381 333 381
Timtaxa boendestöd 350 4 vårdnivåer 381 333 381
Matdistribution 61,5 67(bricka71) 60 55 54 62
Trygghetslarm 315 373 360 358 400 260 278 300
Kortbo avg 123 126 70 65 70 80 70 88 70
Kost kortbo /dag 105 106 80 128 120 130 70 105 132
Kost säbo/mån 3176 3552 2900 3562 3650 3690 3443 3142 3955
Dagrehab 52 80 45 45
Kost dagrehab 71,5 77 65 55 68 74
Demensdagvård 80
Demensdagvård kost 71,5 77
Resor Bostöd LSS 30 kr/mil 30 kr/mil

Medelvärdet mellan de kommuner som redovisade avgiften delat med antalet kommuner som redovisat avgift Hällefors borttagen

1 2 3
Timtaxa Htj 365 373 381
Timtaxa HSL 381
Timtaxa boendestöd 365
Matdistribution 62 63 60
Trygghetslarm 366 336 332
Kortbo avg 130 108 80
Kost kortbo /dag 114 122 109
Kost säbo/mån 3431 3680 3487
Dagrehab 77 77 56
Kost dagrehab 73 73 68
Demensdagvård 76
Demensdagvård kost 77
Resor Bostöd LSS 30 kr/mil
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Justering av riktlinjer för biståndsbeslut utifrån 
Socialtjänstlagen, dnr KS 19/00212 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för biståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga 
krav på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. 
Lagändringar och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna.  
 
I den genomlysning som gjordes av KPMG rekommenderades att göra en 
jämförelse av riktlinjer för biståndshandläggning från andra jämförbara 
kommuner.  
 

Ekonomi 
Omsorgens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska kostnader men det 
finns behov av att tydliggöra och revidera gällande riktlinje för 
biståndshandläggning. I jämförelse med andra kommuner, jämförbara 
kommuner, kommuner i landet, kommuner i regionen och kommunerna i norra 
länsdel finns stöd till den föreslagna justeringen i förvaltningens förslag. 
  
Om personen har omfattande vårdbehov exempelvis över 30 timmar i veckan 
innebär det att hemtjänsten blir ett mera kostsamt alernativ för kommunen. Har 
personen omfattande vårdbehov kan behoven tillgodoses på ett bättre och 
säkrare sätt under dygnets alla timmar på ett vård- och omsorgsboende. 

 
Kommunförvaltningen föreslår justeringar i den gällande riktlinjen vilket är 
gulmarkerat i förslaget. Stöd för föreslagna justeringar är hämtade från 
kommuner som Borgholm, Hallsberg, Malå, Lekeberg, Örebro och Kumla. 
 
Ett förtydligande kring riktlinjer för biståndsbedömningen begränsar 
möjligheterna att frångå behovet i bedömningen. En styrd behovsbedömning 
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kopplad till en skälig levnadsnivå med frekventa uppföljningar leder till bättre 
kontroll på ekonomin med syfte att minska kostnaderna i hemtjänsten. 
 
Folkhälsa 
En stringentare behovsbedömning som tar hänsyn till den egna förmågan 
leder oftast till att bibehålla fysiska funktioner vilket är viktigt utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

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

 
Medborgarperspektiv 
Rättvis och striktare biståndsbedömning ger en mer jämlikt 
behovsbedömning vilket är gynnsamt utifrån ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta föreslagen justering av Riktlinje för biståndsbeslut utifrån 

Socialtjänstlagen Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson för ärendet. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om KPMGs utredning, om 
kommunchefen tagit fram en handlingsplan utifrån utredningen, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ritha Sörling (V) ställer frågor angående biståndshandläggarnas 
beslutsfattande och sänkning av anhörigtid, vilket besvaras av 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer fråga angående en övergripande handlingsplan och 
yrkar att en sammanfattning av vilka åtgärder som vidtas presenteras, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen yrkar att ett förslag ställs till KS om att få en 
handlingsplan utifrån KS beslut i enlighet med KPMG utredningen. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om erbjudande av flytt till vård- och 
omsorgsboende, vilket besvaras av MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise 
Eriksson. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående erbjudande om annan vårdplats, och 
om antal timmar för avlösning i hemmet, vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren. 
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Tobias Nygren (C) föreslår redaktionella ändringar av texten på sida 11. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Tobias Nygrens (C) 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, med tillägg av sitt eget förslag att förvaltningen får i 
uppdrag att presentera en handlingsplan utifrån KS beslut i enlighet med 
KPMG-utredningen.  
 
Välfärdsutskottet beslutar 
 
- att redaktionella ändringar görs av texten på sida 11. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Anta föreslagen justering av Riktlinje för biståndsbeslut utifrån 

Socialtjänstlagen Hällefors kommun. 
 

- Uppdra till förvaltningen att presentera en handlingsplan utifrån KS beslut 
i enlighet med KPMG-utredningen. 
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Skälig levnadsnivå 
 
Riktlinjerna ska ses som ett stöd i handläggningen av ärenden. Syftet med  
riktlinjerna är att oavsett handläggare skall invånarnas likaberättigande 
följas enligt gällande lagstiftning. 
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1 Inledning 

Dessa riktlinjer är ett hjälpmedel för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Den 
enskilde ska genom biståndet uppnå skälig levnadsnivå. Den enskilde ansöker om den hjälp 
han eller hon önskar utifrån sitt behov, men det är inte önskemålet utan den enskildes behov 
som styr vilken hjälp han eller hon kan ha rätt till. 

1.1 Syfte med riktlinjerna 
 

Riktlinjerna beskriver vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas en viss 
insats och i vilken omfattning biståndet vanligtvis beviljas. Riktlinjerna ska bidra till 
likvärdiga bedömningar oberoende handläggare och ökad rättssäkerhet för den enskilde. 
 

2 Allmänna riktlinjer 

2.1 Vägledande principer 
 

Biståndsbedömningen ska ske utifrån helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, 
flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Insatsen ska syfta till att brukaren ska behålla 
sina egna resurser så länge som möjligt. Socialtjänsten ska verka för att den som vill ska 
kunna bo kvar i den egna bostaden, om vård- och omsorgsbehovet är stort skall erbjudande 
om vård- och omsorgsboende ske. 

2.2 Rätten till bistånd 
 

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan 
prövad. En ansökan får inte avvisas med motiveringen att kommunen inte tillhandahåller den 
specifika tjänsten utan varje ansökan ska utredas. 
 
Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Det 
är först när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt som rätten till bistånd inträder. Vid 
prövning av biståndet för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska 
förhållanden. 
 
2.3 Delegation 

 
Handläggning av ärenden är genom beslut i kommunstyrelsen delegerad till kommunens 
biståndshandläggare. Beslutnivåer framgår av den av kommunstyrelsens beslutade 
delegationsordning. 
 
2.4 Gemensamt hushåll 

 
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap antas att vuxna normalt ger varandra viss 
praktisk hjälp. Mer omfattande omvårdnadsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen 
för vad som normalt bistås varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om 
det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller när det finns hemmavarande 
barn. 
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3 Handläggning av ärenden 

Förutom dessa riktlinjer ska all handläggning av ärenden ske enligt de lagar och föreskrifter 
som för övrigt gäller för socialtjänsten. 
 
3.1 Hemtjänst utan föregående behovsprövning 

 
Beslutet om att bevilja insatser utan föregående behovsprövning är gynnande för den 
enskilde men är inte en rättighet eftersom det är frivilligt för kommunerna att införa den. Det 
krävs heller inte någon individuell prövning på annat sätt än enligt vad som framgår av 
kommunens riktlinjer, exempelvis krav på viss ålder.   
 
Den äldre får hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina kommunala riktlinjer 
om insatsen beviljas med stöd av 4 kap. 2 a § SoL. Om den äldre själv vill eller om 
kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande insatser än vad som följer av 
riktlinjerna, ska en utredning och behovsprövning alltid göras och bistånd i form av 
hemtjänst beviljas då med stöd av 4 kap. 1 §   
 
Eftersom ett beslut om bistånd enligt SoL 4:1 § kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § SoL är den enskildes rättssäkerhet säkerställd. 
Kommunens beslut att erbjuda hemtjänst utan föregående behovsprövning enligt den 
bestämmelsen i SoL 4 kap. 2 a § kan därför endast bli föremål för domstolsprövning genom 
s.k. laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). 
 
3.1.1 Rätt till bistånd utan föregående behovsprövning 

 
Personer som är folkbokförda i Hällefors, över 65 år har rätt till 25 antal timmar hemtjänst 
utan föregående behovsprövning i enlighet med stycket - Normalbehov – riktlinjer för skälig 
levnadsnivå. Detta omfattar inte upphandlade Serviceinsatser eller övriga insatser enligt 
Riktlinjer för biståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen, Hällefors kommun. 
 
3.1.2 Uppföljning av ej biståndsbedömda hemtjänstinsatser 

 
Efter en begäran om att ta del av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall ansvarig 
personalgrupp upprätta en genomförandeplan tillsammans med omsorgstagaren. Vid 
upprättandet av denna genomförandeplan skall omsorgstagaren beredas möjlighet att lämna 
synpunkter och önskemål kring utförandet av insatserna. 
 
Systematisk uppföljning av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall ske löpande av 
ansvarig personalgrupp. Första uppföljningen skall ske senast tre veckor från det att 
insatserna påbörjats.  
 
Den systematiska uppföljningen av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall utgå från 
ICFs livsområden där ansvarig personalgrupp systematiskt går igenom alla områden och 
bedömer omsorgstagaren efter befintligt tillstånd och hur omsorgstagaren önskar jobba med 
önskat tillstånd. Efter varje uppföljning revideras genomförandeplan. 
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Om det i den systematiska uppföljningen av insatserna framkommer att behovet är mindre än 
föregående behovsprövning kan kvantiteten av insatserna komma att minskas i samråd med 
omsorgstagaren.  
 
Om omsorgstagaren inte samtycker till en sådan minskning kan beslutas att den icke 
biståndsbedömda hemtjänsten avslutas och i stället hänvisas då till en formell ansökan om 
hemtjänst jml. SoL 11:1 §. (Den tidigare beviljade, icke biståndsbedömda hemtjänsten, 
fortlöper till dess att utredning jml SoL 11:1 § är färdigställd och beslut i frågan är avgjord 
hos kommunen). 
 
3.2 Ansökan 

 
Om det inte tydligt framgår vad den enskilde avser att ansöka om ska biståndshandläggare 
hjälpa den enskilde att förtydliga sina önskemål. 
 
3.2.1 Utredningen 

 
En utredning ska bedrivas skyndsamt och bör inte överskrida två veckor. Utredning ska 
enbart behandla det ansökan avser och vara tillräckligt omfattande för att leda till ett sakligt 
och korrekt beslut. Utredningen och bedömningen ska vara så utförlig att hjälpbehovet om 
nödvändigt kan bedömas av någon annan än handläggaren. 
 
3.2.2 Beslut och överklagan 

 
Beslut om bistånd ska vara tidsbegränsade, med undantag för beslut om särskilt boende. Om 
den sökande önskar överklaga ett beslut ska handläggaren erbjuda att hjälpa till med 
överklagan.  
En förvaltningsdomstol får besluta om verkställighet först sedan beslutet vunnit laga kraft.  

 
4 Normalbehov – riktlinjer för skälig levnadsnivå 

I Socialtjänstlagen är innehållet i insatserna inte preciserat. Begreppet ”livsföring i övrigt” är 
alla behov som en människa kan ha, förutom försörjningsstöd som hanteras separat, och 
varierar från person till person. Den enskilda ska genom insatsen uppnå en skälig 
levnadsnivå. Det finns ingen obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 
vilket innebär att kommunen har möjlighet att välja det billigaste alternativet när likvärdiga 
insatser är tillgängliga. 
 
För att kunna beviljas bistånd förutsätts att: 

• Ett behov finns 
• Behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
• Bistånd behövs för att den enskilde ska kunna uppnå skälig levnadsnivå 
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4.1 Hemtjänst 
Omvårdnads- och serviceinsatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i 
den dagliga livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. 
Insatserna ska vara stödjande och kompenserande så att det stärker den enskildes egna 
resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Inga insatser utförs om den enskilde inte 
är hemma. 
 
Om den enskilde har omfattande vårdbehov kan ansökan om ytterligare hemtjänstinsatser 
avslås med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom vård och omsorgsboende och 
att hemtjänstinsatsen har en merkostnad som inte är oväsentlig för kommunen.   
Biståndshandläggare gör vid ansökan bedömning om behoven ska anses som omfattande 
genom en sammantagen bedömning av SOL- och HSL-insatser. 
 
I de fall ansökan om hemtjänst avslås med motiveringen att vårdbehovet är så omfattande 
och kan tillgodoses genom boende till en lägre kostnad som inte är oväsentlig kan hemtjänst 
beviljas i avvaktan på boende om beslutet inte kan verkställas omgående. 
 
Behov av hemtjänstinsatser anse föreligga om den enskilde: 

• Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga 
livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 
Behov av hemtjänst anses tillgodosett om den enskilde: 

• Själv kan utföra insatsen 
• Har annan person i hushållet som utför serviceinsatserna åt honom/henne 
• Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett. 
• Genom hjälpmedel kompenserar nedsatt funktionsförmåga så att behovet blir 

tillgodosett. 
 

 
Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Övriga insatser 
Personlig omvårdnad Inköp Trygghetslarm 
Dusch Tvätt Matdistribution 
Toalettbesök Städning  
Måltidsstöd   
Tillsyn   
Socialstimulans och fysisk 
aktivitet 

  

Ledsagning   
Avlösning i hemmet   

 
 

4.2 Personlig omvårdnad 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Individens behov är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla 
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Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Personlig hygien Personlig hygien innefattar tand och munvård, öron vård, 

kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon och 
hörapparat, rengöring av protes och liknande hjälpmedel 

På och avklädning Stöd med daglig klädsel inklusive skor och ytterkläder. Att lägga 
fram kläder och skor ingår också i denna insats 

Toalettbestyr Toalettbesök, byte av inkontinenshjälpmedel, tömma toaletthink, 
bäcken och urinflaska 

Förflyttningar Förflyttning i och ur säng samt vändning 
Bäddning Daglig bäddning. Ren bäddning varannan vecka 
Praktiska sysslor Ta ut sopor, ta in post, underhållsstädning/uppsnyggning, vattna 

blommor, uppsnyggning av köksbänkar och badrum, torka upp 
spill 

 
Avgränsningar: 

Nagelvård I komplicerade fall hänvisas till specialister inom nagelvård. 
Alla hygienartiklar som krävs för att utföra insatser 
tillhandahålls av den enskilde 

Blomsterskötsel Omplantering av blommor samt trädgårdsskötsel utförs inte 
Förflyttningar Om den enskilde nekar till att hjälpmedel används, ges stöd och 

hjälp efter de förutsättningar som finns enligt enhetschefens 
bedömning 

Husdjur Skötsel och rastning av husdjur ingår inte, undantag gäller 
ledarhundar.  

Praktiska sysslor Den enskilde ansvarar för sopsortering. Medarbetarna ansvarar 
för att lägga soporna i rätt kärl. I det fall kärlen inte är 
placerade på avsedd plats ombesörjer den enskilde själv att 
transportera dem dit. Transport av sopor till 
återvinningsstationer utförs ej. 

 

4.3 Dusch 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig hygien genom dusch eller heltvätt. De 
individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska 
innehålla. 

Insatsen kan innehålla följande moment: 

På- och avklädning Av och påklädning, ta fram rena kläder 
Hårvård Tvätt, kamning, rullning, föning 
Kroppsvård Smörja, torka, nagelklippning, rakning 
Förflyttningar Förflyttning till och från duschutrymme 
Praktiska sysslor Uppstädning av badrum efter dusch 

 

4.4 Måltidsstöd 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med måltider. De individuella behoven är avgörande 
för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
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Insatsen kan innehålla följande moment: 

Förflyttningar Förflyttning till och från matplats 
Enklare matlagning Insatsen omfattar enklare matlagning exempelvis steka ägg, 

värma färdiglagad mat 
Matstöd Stöd och hjälp att få i sig mat 
Praktiska sysslor Duka fram och av, torka av bordet, diska upp och rensa gammal 

mat ur kylskåp 
 

Avgränsningar: 

Disk Diskning utförs en gång per dag 
Material Mat- och dryckesvanor, diskmedel, hygienartiklar tillhandahålls 

av den enskilde 
Lunch Huvudmål mitt på dagen tillgodoses genom insatsen 

matdistribution 
 

4.5 Tillsyn 
 

Den enskilde behöver ökad trygghet och säkerhet. De individuella behoven är avgörande för 
hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen innehåller: 

 
Tillsyn Kort besök eller telefonkontakt för att se till hemtjänstagaren. 

Annan digital lösning är också möjlig 
 

Avgränsningar: 
 

Uppföljning Insatsen tillsynsbesök ska följas upp efter 4 veckor 
Trygghetslarm Tillsynsbesök beviljas inte om trygghetslarm samtidigt beviljats 

eller om behovet av trygghet kan tillgodoses genom trygghetslarm. 
En person med behov av frekventa tillsynsbesök under dygnet bör 
informeras om andra boendeformer 

Aktiv hjälp Aktiv hjälp ingår inte under tillsynsbesök utan ska beviljas separat 
 

4.6 Social stimulans och fysisk aktivitet 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp för sitt behov av social stimulans och fysisk aktivitet. 
De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Social eller fysisk 
aktivitet 

Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, högläsning, 
utevistelse, träning, promenad upp till (ett) 1 tillfälle/vecka om 
max en (1) timme per tillfälle 
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Avgränsningar: 

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet tillfrågas. 
Om sådant stöd finns anses behoven tillgodosedda 

Merkostnader Den enskilde står för eventuella merkostnader för 
hemtjänstpersonal, exempelvis entré 

Gångträning Ordineras som HSL- insats och ingår inte i denna insats 
 
 

4.7 Ledsagning 
 

Den enskilde behöver ledsagning för att uträtta ärenden. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande dokument: 

 
Vårdbesök Hjälp till och från, i undantagfall under, besök på exempelvis 

sjukhus, vårdcentral, tandläkare, fotspecialister, optiker 
Social aktivitet Kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra, som besök/deltagande vid social/kulturell aktivitet 
 

Avgränsningar: 
 

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet tillfrågas. Om 
sådant stöd finns anses behovet tillgodosett 

Merkostnader Den enskilde står för eventuella merkostnader för 
hemtjänstpersonal, exempel entré avgift. Resekostnader för 
personal utan hemtjänsttagare ska inte bekostas av den enskilde 

Omvårdnad Omvårdnad utöver påklädning och toalettbesök samt medicinska 
insatser ingår inte i denna insats 

Framförhållning Den enskilde bör meddela behov av ledsagning minst en vecka 
före 

Tidsbegränsas Insatsen utförs vanligast 7.30–21.30 Kan beviljas upp till 10 
timmar per månad 

Annan samtidig 
insats 

Om den enskilde har insats om särskilt boende ska denna insats 
inte beviljas 

 
 

4.8 Avlösning i hemmet 
 

Anhörig som helt eller delvis utför tillsyn och omvårdnad av anhörig och som behöver 
avlösning. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och ansökan görs 
av den anhörige som behöver avlösningen. 
 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
 

Egen tid Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 5 
timmar per månad 
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Avgränsningar: 
 

Annan avlösning Om annan avlösning sker i form av exempelvis växelvård, 
dagverksamhet eller liknande ska hänsyn tas till detta vid 
bedömning av denna insats 

Framförhållning Den anhörige ska meddela behov av avlösning minst en vecka före 
När Insatsen utförs 07.30 – 21.30 maximalt en helg i månaden 
Nattavlösning Avlösning nattetid utförs genom korttidsboende 

 
 

4.9 Inköp 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med inköp. De individuella behoven är avgörande för 
hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Handla Erbjuds en (1) gång per vecka i närliggande affär 
Praktiska sysslor Uppackning av varor, hemkörning, skriva handlingslista och lägga 

in köpta varor i skåp, kyl och frys. 
Postärenden Enklare postärenden i samband med inköp 

 
Avgränsningar: 

 
Bankärenden Ärenden till bank utförs genom insatsen ledsagning 
Skrymmande varor Inköp av toalettpapper, hushållspapper i bal, dricksbackar eller 

annat skrymmande inköp utförs inte 
 
 

4.10 Tvätt 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med tvätt och klädvård. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
 

Tvätt Maskintvätt av kläder, sänglinne och mindre textilier 
Torkning Hänga upp och ta ner tvätt 
Strykning Strykning av skjortor och blusar samt insortering i garderob 
Ren bäddning Ren bäddning av säng i samband med tvätt 

 
Avgränsning: 

 
Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 

bedöms kunna utföra tvätt och klädvård så anses behovet 
tillgodosett 

Mattor Tvätt av mattor och större textilier utförs inte 
Handtvätt Handtvättning av textilier utförs inte, med undantag för 

stödstrumpor 
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Mangling Mangling utförs inte 
Material och 
maskiner 

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel 

 
 

4.11 Städning 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med städning. De individuella behoven är avgörande 
för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Städning Städning av två valfria rum och kök vanligtvis var 3:e vecka. 

Dammtorkning, dammsugning, vädring av mindre mattor och 
våttorkning golv. Rengöring handfat, toalett, badkar, dusch, 
spegel. Avtorkning spis, spisbänk, skåpluckor. Invändig 
rengöring kyl, frys, mikrovågsugn 

 
Avgränsningar: 

 
Hushållsgemenskap Lever den enskilde i hushållsgemenskap men annan person som 

bedöms kunna utföra städning så anses behovet tillgodosett 
Större städning Under två tillfällen på ett år kan insatsen även omfatta invändig 

rengöring av frys och spisfläktfilter samt fönsterputsning och 
gardinbyte. Insatsen ska rymmas inom beviljad insats vilket 
innebär att den enskilde får avstå viss del av ett städningstillfälle 

Moment som inte 
utförs 

Trädgårdsarbete, snöskottning, golvboning, dammsugning av 
möbler, putsning av silver, prydnadssaker, uttagning och luftning 
av stora mattor, mattpiskning, avtorkning av taklampor, handtvätt 
av textilier, mangling, städning av källare, vindsutrymmen och 
andra utrymmen som den enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, 
utförs inte  

Material och 
maskiner 

Den enskilde ska tillhandahålla dammsugare, mopp, spann, 
rengöringstrasor, rengöringsmedel, tvätt och sköljmedel 

 
 
 

4.12 Trygghetslarm 
 

Den enskilde behöver trygghet i att kunna komma i kontakt med personal. De individuella 
behoven är avgörande för hur länge beslutet ska gälla. 

 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Larm Vid stor otrygghet på grund av fysisk, psykisk och socialt 

funktionshinder eller fallrisk beviljas trygghetslarm. Insatsen kan 
innebära telefonkontakt eller besök vid larm 
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Avgränsningar: 
 

Kunskap om larmet För att kunna beviljas och ha ett trygghetslarm måste den 
enskilde ha insikt och förståelse för när, hur och på vilket sätt 
trygghetslarmet används 

 
 

4.13 Matdistribution 
 

Den som inte själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller kan ta sig till en 
matservering beviljas distribution av mat till hemmet. De individuella behoven är avgörande 
för om insatsen ska ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Matdistribution Distribution av matlåda tillagad i kommunens kök 

 
Avgränsningar: 

 
Egen förmåga Den som själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller 

kan ta sig till en matservering beviljas inte denna insats. 
Tidsåtgången för den enskilde gällande matlagning skall inte 
utgöra något skäl för bifall till ansökan i beaktande ska tas att det 
finns ett stort utbud i samhället av färdigmatsprodukter i affärer. 

 
 

5 Kontaktperson 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp att bryta isolering och ensamhet 
 
Insatsen omfattar: 

 
Kontaktperson Personer med obefintligt eget socialt nätverk och oförmåga att 

söka kontakter utanför det egna hemmet kan beviljas insatsen. 
Insatsen beviljas normalt för en (1) träff per vecka och 
tidsbegränsas till 12 månader. 

 
 

Avgränsningar: 
 

Frivilliga nätverk Finns möjlighet till stöd genom Väntjänstens verksamhet eller 
inom övriga frivilliga nätverk ska behovet i första hand 
tillgodoses genom detta 

 
 
 
 

6 Daglig verksamhet 
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Den enskilde har ett omfattande behov av social gemenskap och aktivering 
 
Insatsen omfattar: 

 
Daglig verksamhet Insatsen ger gemenskap och aktiviteter under dagtid. Den 

personaliga omsorg som den enskilde behöver under vistelsen 
tillgodoses genom insatsen. Insatsen bedrivs dagtid vardagar. 
Insatsen tidsbegränsas till tre (3) månader med möjlighet att 
förlänga upp till 12 månader efter omprövning 

 
      Avgränsningar:      
                                   

Ordinärt boende Insatsen beviljas endast personer som bor i ordinärt boende 
 
7 Särskilt boende 

 
Den enskilde har omfattande behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. 
 

Insatsen omfattar: 
 

Önskat boende Hänsyn till den sökandes önskemål om specifikt särskilt boende 
ska tas så långt det är möjligt 

Makar och sambo Den make, samboende eller registrerad partner som inte behöver 
särskilt boende kan få bo tillsammans med partner som behöver 
insatsen. Det är den med insatsen som ansöker om detta. Beslutet 
kan då tidsbegränsas. 

Betänketid Den som beviljats plats i särskilt boende bör få betänketid för att 
kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte 
överstiga sju dagar efter det att erbjudande om plats lämnats. 

 
Avgränsningar: 

 
Tackat nej till insats Den som fått ett gynnande beslut om plats i särskilt boende och 

tackar nej måste göra en ny ansökan för att aktualiseras 
Korttidsboende Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt boende 

och tackar nej till erbjudet särskilt boende finns ingen självklar 
rättighet att vara kvar på korttidsplatsen. Den enskilde kan då få 
återgå till hemmet och erbjudas hemtjänstinsatser. Fortsatt 
vistelse på korttidsplats måste ansökas av den enskilde 

Andra insatser Insatser i ordinärt boende ska alltid först prövas. Kan behovet 
tillgodoses med ytterligare hemtjänstinsatser, trygghetslarm, 
korttidsboende eller hjälpmedel beviljas inte denna insats 

Sjukhusvistelse Beslut om särskilt boende fattas i regel inte under sjukhusvistelse. 
Inledningsvis ges stödinsatser i hemmet för att därefter utreda 
behoven. 

Brister i bostaden Brister i den sökandes bostad är i sig inget särskilt skäl till att 
beviljas särskilt boende. 

 
 

8 Korttidsboende 
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Den enskilde har behov av omvårdnad och omsorg under en kortare tidsbegränsad period, 
tillfällig eller återkommande. Sökande kan komma direkt från hemmet eller från sjukhuset 
via vårdplanering. Det kan vara för att den enskilde ska kunna återhämta krafter och träna 
funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar hemma. Det kan även vara vistelse 
för planerad avlösning av anhörig som vårdar samt i väntan på särskilt boende. 
 
Kriterier för att bevilja korttidsplats:  
 
 Vid behov av omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet.  
 Vid behov av omfattande vård och omsorg dygnet runt och där en sammanboende 

anhörig har behov av avlastning 
 Vårdande anhörig är tillfälligt sjuk  
 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs.  
 Som en tillfällig lösning vid en akut situation i väntan på permanent särskilt boende. 

Där alla andra insatser är uttömda och tryggheten ändå inte kan tillförsäkras i det egna 
hemmet. 

 
Prioriteringsordning korttidsverksamhet  

 Utskrivningsklara personer från sjukhuset (koordinator) 
 Planerade avlastningar från ordinärt boende  
 Akut behov av korttidsplats från ordinärt boende  
 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Avlösning Insatsen ska avlasta anhöriga till den sökande och ges vid 

enstaka tillfällen 
Växelvård Insatsen ska avlasta anhörig och ge funktionsbevarande 

träning och stöd till den enskilde. Insatsen ges vanligen en 
till två veckor och växlas mellan boende i hemmet och 
korttidsboende. Tiden i korttidsboendet ska inte överstiga 
tiden i ordinärt boende. Beslutet tidsbegränsas till max tre 
(3) månader. 

Vård och 
rehabiliteringsplats 

Insatsen ska förbättra eller möjliggöra bibehållen 
aktivitetsförmåga efter period av sjukhusvistelse. Beslutet 
tidsbegränsas till max tre (3) veckor. 

Vänte plats Insatsen bereder en plats i väntan på särskilt boende när 
behovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Beslutet 
upphör när särskilt boende erbjudits. 

HSL plats Om behov av korttidsplats uppstår kvällar, nätter eller 
helger har sjuksköterska mandat att bevilja korttidsplats 
enligt HSL, uppföljningsansvaret ligger på sjuksköterskan 
enligt framtagen rutin HSL plats 

 
 

Avgränsningar: 
 

Uppföljningar Efter max tre veckor ska insatsen följas upp. Uppföljningen 
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kan innebära en snabb hemgång. 
Växelboende under längre 
tid 

Om behovet av växelboende omfattar perioder på mer än 
två veckor per tillfälle bör särskilt boende övervägas. 

Korttidsverksamhet Undantaget enskilda personer med aktivt missbruk eller 
med långsiktigt behov av en bostad med särskild service i 
form av gruppbostad eller servicebostad 

Korttidsverksamhet Är inte avsedd att fungera som enbart en akut 
bostadslösning. 

Om den enskilde vistas på 
korttidsenhet 

När behov av sjukhusvård uppstår och den enskilde blir 
inskriven på slutenvårdsplats upphör biståndet på 
korttidsplats 

Vänte plats Den som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt 
boende kan inte beviljas förlängd korttidsvistelse med 
anledning av att önskat särskilt boende inte erbjudits. 

Växelvårdsplats Kan inte kombineras med korttidsplats som avser 
avlastning. Växelvården upphör om den inte nyttjas vid två 
på varandra följande tillfällen och detta inte föranleds av 
sjukdom eller sjukhusvistelse 

 
 

9 Hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Bistånd beviljas inte för hälso- och sjukvårdsuppgifter (medicindelning, smörjning med 
salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning mm), utan detta erbjuder den kommunala 
hälso- och sjukvården. Hjälp ges till personer som inte kan uppsöka vårdcentralen. 
Om hemtjänst beviljats för andra insatser kan personal vid samma tillfälle vara behjälpliga 
med egenvård, eller hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegerats av läkare, sjuksköterska 
eller arbetsterapeut. Delegering görs enligt Socialstyrelsens direktiv och kommunens 
antagna riktlinjer.  
 
 
10 Boendestöd 

Se riktlinjer för boendestöd 
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Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i 
Örebro län 2019 – 2022, dnr KS 19/00213 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019 – 2022, 
2018-11-07. 
Beslut Regionstyrelsen, 2019-03-28 § 42 
 
Ärendet 
Människor i Sverige har i ett globalt perspektiv en mycket god hälsa. Både 
levnadsstandard och människors hälsa har blivit bättre, dock återstår 
problemet att människors hälsa är ojämlikt fördelad. Olika grupper i samhället 
har olika levnadsvillkor och levnadsvanor, dessutom är våra förutsättningar 
till en god hälsa kopplade till både biologiska, sociala, ekonomiska och 
kulturella resurser och förutsättningar. Dessa resurser och förutsättningar har 
stor betydelse för människors möjlighet att påverka sitt liv. För vissa grupper i 
samhället har utvecklingen gått långsammare än för andra mer resursstarka 
grupper vilket har resulterat i att hälsoglappet ökat. Handlingsplanen för god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län är ett viktigt redskap för att minska 
hälsoglappet.  
 
En handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län för perioden 
2019-2022 har arbetats fram under hösten 2018. Handlingsplanen är ett 
resultat av en process där fokusberedning för folkhälsa haft det övergripande 
ansvaret och där många intressenter från regionen, kommunerna och 
civilsamhället varit delaktiga. 
 
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i ”tillväxt och hållbar utveckling i 
Örebro län” - Regional utvecklingsstrategi 2018-2030 (RUS) men bygger 
också på nationella och regional rapporter och överenskommelser såsom:  
- slutrapport från Region Örebro läns kommission för jämlik hälsa, 

proposition 2017/18:249 
- god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik 
- befolkningsundersökningar i Örebro län, Liv och Hälsa, Liv och Hälsa 

Ung och ELSA 
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- överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i 
Örebro län 2018-2023.  

 
I handlingsplanen föreslås tre prioriterade insatsområden för de fyra 
kommande åren: 
- förstärk insatserna för måluppfyllelse i skolan, 
- förstärk insatserna för ett inkluderande arbetsliv  
- förstärk insatserna för ett åldrande med livskvalitet 

  
 Inom respektive område finns fyra viktiga genomsyrande perspektiv att ta 
 extra hänsyn till: 

- psykisk hälsa 
- delaktighet och inflytande 
- levnadsvanor  
- trygga och attraktiva boende- och närmiljöer. 
 
Handlingsplanen kommer ligga till grund för de verksamhetsplaner som länets 
kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och 
Örebro läns bildningsförbund ska ta fram i samverkan med Region Örebro 
län. I verksamhetsplanerna ska parternas samverkan och insatser i det 
regionala och lokala folkhälsoarbetet beskrivas. Handlingsplanen är också en 
utgångspunkt för nationell och internationell samverkan för god jämlik och 
jämställd hälsa. 
 

Ekonomi 
Ett prioriterat område i handlingsplanen är att förstärka insatser för ett 
inkluderande arbetsliv. Att arbeta innebär för de flesta människor att kunna 
försörja sig vilket har en positiv ekonomisk effekt både för individen och 
samhället.  
 
Folkhälsa 
Insatser i det lokala folkhälsoarbetet består av hälsofrämjande åtgärder vars 
aktiviteter har till syfte att förbättra hälsan och stödja och utveckla 
skyddsfaktorer. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
I det folkhälsofrämjande arbetet strävar man efter att bjuda in till 
delaktighet och att stödja medborgarna så att de själva kan definiera och 
hantera sin situation.  
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan KS. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- att godkänna förslag till Handlingsplan för god, jämlik och 

jämställd hälsa i Örebro län.  
 
 

 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 

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

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna förslag till Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i 
Örebro län.  
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Förord 
En handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa finns nu framtagen i Örebro län. 

Handlingsplanen är ett resultat av en process där Region Örebro läns Fokusberedning för folkhälsa 

haft det övergripande ansvaret och där många intressenter varit delaktiga.  

 

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i ”Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län –  Regional 

utvecklingsstrategi 2018-2030” (RUS) men bygger också på andra för sakområdet viktiga nationella 

och regionala rapporter och överenskommelser: Slutrapport från den regionala kommissionen för 

jämlik hälsa ”För en jämlik hälsa i Örebro län” (2018), regeringens proposition 2017/18:249 ”God 
och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik”, Region Örebro läns befolkningsundersökningar 

”Liv & Hälsa”, ”Liv & Hälsa Ung”, ”ELSA” (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat) samt 

”Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023”.  
 

Handlingsplanen kommer ligga till grund för de verksamhetsplaner som länets kommuner, Örebro läns 

idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund ska ta fram i samverkan 

med Region Örebro län. I dessa verksamhetsplaner ska parternas samverkan och insatser i det 

regionala och lokala folkhälsoarbetet beskrivas. Handlingsplanen är också en utgångspunkt för 

regionens nationella och internationella samverkansarbete för god, jämlik och jämställd hälsa. 
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1. Inledning 

Människor i Sverige har i ett globalt perspektiv en mycket god hälsa. Vår levnadsstandard blir bättre 

och bättre liksom människors hälsa. Det gäller även i Örebro län. Att människor blir allt äldre, att 

rökningen minskar och att barn och unga i flera avseenden har en bättre relation med sina föräldrar än 

tidigare generationer är exempel på en god utveckling i befolkningen. Problemet är att människors 

hälsa är ojämlikt fördelad, vilket beror på att olika grupper i samhället har olika livsvillkor och 

levnadsvanor strukturellt. Exempelvis lever personer med kortare utbildning inte lika länge som de 

med längre utbildning och kvinnor skattar sin allmänna hälsa sämre än män trots att deras 

medellivslängd är längre. Våra förutsättningar för en god hälsa är kopplade till en rad biologiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella resurser och förutsättningar. Dessa har också stor betydelse för 

människans möjligheter att påverka sitt liv. Här råder komplexa samband som påverkar människor 

genom hela livet och som oftast överförs mellan generationer. För vissa grupper i samhället har 

utvecklingen dessutom gått långsammare än för andra mer resursstarka grupper. Det leder till att 

hälsoglappet ökar.   

 

För att ändra denna utveckling och för att uppnå riksdagens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna 

inom en generation krävs systematiskt arbete på alla samhällsnivåer och inom alla samhällssektorer. 

Handlingsplanen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län är ett viktigt redskap i det arbetet.   

 

 
Hälsans bestämningsfaktorer - ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. Bearbetad figur efter  

förlagor från van Vliet & Kristenson, 2014 samt Dahlgren & Whitehead, 1991. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller indirekt. Figuren 

ovan visar att det finns faktorer både på övergripande samhällsnivå samt på grupp- och individnivå 

som har betydelse för den jämlika hälsans utveckling. Proportionell universalism innebär att alla ska 

erbjudas generella insatser, anpassade och utformade så att de motsvarar olika individers och gruppers 

behov. Människosyn/människovärde innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som 

ska respekteras och i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan. Människovärdet är alltså inte 

bundet till våra egenskaper utan är knutet till varje enskild människa oberoende av prestationer. Den 

enskilda människans värde som tänkande och kännande varelse utgör grunden för människans 

naturliga rättigheter.   



 

2. Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – 
Regional utvecklingsstrategi 2018-2030 

Regionfullmäktige antog i mars 2018 ”Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – Regional 

utvecklingsstrategi 2018-2030” (RUS). Syftet med RUS är att skapa en gemensam vägvisare för hur 

länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle 

tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill. Mot social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet och utifrån visionen ”Örebroregionen – Sveriges hjärta. En attraktiv och pulserande region 

för alla”.  
 

Övergripande mål i RUS är Stark konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet och God 

resurseffektivitet vilket motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk. De 

övergripande målen konkretiseras av 18 effektmål. Till varje effektmål kopplas två målsatta 

indikatorer. 
 

De effektmål i RUS som folkhälsoarbetet starkt relaterar till är: 

 Goda uppväxtvillkor 

 Goda försörjningsmöjligheter 

 Ökad grad av delaktighet och inflytande 

 Attraktiv boende- och närmiljö 

 God och jämlik hälso-och sjukvård 

 God och jämlik folkhälsa 

 Förbättrad kompetensförsörjning 

 Ökad kunskapsintensitet  
 

I juni 2018 beslutade Riksdagen om ny nationell folkhälsopolitik. Det nationella målet för 

folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

 

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med åtta målområden:  

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Målområdena syftar till att tydliggöra vilka områden och förutsättningar som är avgörande för att 

uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Effektmålen i RUS och de nationella målområdena 

har stark koppling till varandra.  
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För att nå de uppsatta målen i RUS har aktörerna i länet enats om tio prioriterade områden. Denna 

handlingsplan tar sin utgångspunkt i det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och 

sjukvård men har kopplingar och samband med de prioriterade områdena Kunskapslyft och utbildning, 

Kompetensförsörjning och matchning, Social sammanhållning och demokrati samt Bostadsförsörjning 

och attraktiva miljöer. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för god regional 

utveckling och är ett genomsyrande perspektiv.  
 
Område hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård: 
  

Nuläge och utmaningar  

 Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper 

 Den psykiska ohälsan ökar 

 Vi lever längre 

Önskvärt läge 2030 

 En god, jämlik och jämställd folkhälsa 

 Särskilda insatser för sårbara grupper 

 En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård 

 Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet 

Strategisk inriktning  

 Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal och regional samverkan. 

 Främja psykisk hälsa genom tidiga, förebyggande och integrerade insatser till barn och 

unga. 

 Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom 

samverkan med andra regioner och landsting, samt genom samverkan mellan länets 

kommuner och Region Örebro län. 
 

God, jämlik och jämställd hälsa är ett genomsyrande perspektiv som berör många olika 

verksamhetsområden, handlingsplaner och effektmål i RUS. Exempel är kulturplan, handlingsplan för 

kompetensförsörjning, samverkansdokument kunskapslyft barn och unga, handlingsplan social välfärd 

och handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg.  

3. För en jämlik hälsa i Örebro län – slutrapport 
från Region Örebro läns regionala kommission 
för jämlik hälsa 

Regionstyrelsens Fokusberedning för folkhälsa presenterade i december 2017 en slutrapport från den 

kommission för jämlik hälsa som arbetat sedan 2015. Syftet med kommissionen var att identifiera 

utmaningar och föreslå åtgärder i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i länet.  
 

I slutrapporten presenterade kommissionen utmaningar samt förslag på åtgärder för att öka 

jämlikheten i hälsa. Utmaningarna berör inte enbart verksamheter inom Region Örebro län utan många 



 

aktörer på alla nivåer i samhället. Samverkan är en av de viktigaste förutsättningarna för en mer jämlik 

hälsa i Örebro län.  

3.1 Kommissionens utmaningar 
Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor 

 Flera grupper av barn och unga lever i ekonomisk utsatthet. 

 Flera grupper av barn och unga har dåliga förutsättningar för delaktighet och inflytande. 

 Flera grupper av barn och unga löper risk att lämna grundskolan utan godkända betyg. 

 Flera grupper av barn och unga har dåliga förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid 

samt goda levnadsvanor. 

 Allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa. 
 

Skapa förutsättningar för ett gott och värdigt vuxenliv 

 Flera grupper av vuxna saknar en tillfredsställande boendesituation. 

 Många vuxna med kort utbildning och/eller funktionsnedsättning är oftare arbetslösa och blir 

oftare isolerade. 

 Dåliga livs- och arbetsvillkor skapar stress och ohälsa. 

 Förebyggbar död och sjukdomar är vanligare bland män. 

 

Skapa förutsättningar för ett åldrande med livskvalitet 

 Flera grupper av äldre är otrygga. 

 Många ensamstående äldre kvinnor har små ekonomiska resurser. 

 Flera grupper av äldre är inte delaktiga. 

 För många äldre är samhället inte tillgängligt.  

4. Program för hållbar utveckling 2017-2020 

I Region Örebro läns hållbarhetsprogram anges hur regionen ska arbeta med hållbarhetsfrågor, dvs 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Programmet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de 

Globala målen som antogs av FN 2015.  

 

I hållbarhetsprogrammet är det övergripande målet för området Social stabilitet, god hälsa och lika 

villkor: Vår organisation bidrar till social stabilitet, trygghet och tillit genom öppenhet och dialog. 

Våra verksamheter är jämlika och jämställda och främjar en god hälsa på likvärdiga villkor utifrån 

vars och ens individuella behov. 

5. Nuläge och utmaningar för arbetet med god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 

5.1 Självupplevd hälsa 
Bland de människor som bor i Örebro län är hälsan inte jämlikt fördelad. Inte heller mellan eller inom 

länets kommuner. De geografiska variationerna kan delvis förklaras av lägre andel personer med 
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längre utbildning, hög arbetslöshet och arbeten med mindre gynnsam arbetsmiljö såväl historiskt som i 

närtid. Människor med funktionsnedsättning och migranter drabbas oftare av olika former av ohälsa. 

Detsamma gäller personer som tillhör nationella minoriteter samt HBTQ-personer. 

 

Män och pojkar skattar oftare sin hälsa som god jämfört med kvinnor och flickor. Kvinnor sjukskrivs i 

betydligt högre grad och rapporterar fler sjukdomar än män. Män dör oftare i förtid än kvinnor. 

Kvinnor lever längre än män, även om en viss utjämning skett på senare år. Bland våra äldsta 

medborgare dominerar kvinnorna, och många av dessa lever med begränsad ekonomi och ofta med 

flera sjukdomar. 

 
 

Andel män resp kvinnor, 18 år och äldre som svarat att de har en mycket bra/bra allmän hälsa i respektive kommun  
i Örebro län. Källa: Liv & hälsa 2017, Region Örebro län. 

 

 
 

Andel (%) som svarat att de mår bra eller mycket bra på frågan ”Hur mår du rent allmänt?” respektive ”Hur bedömer du 
ditt allmänna hälsotillstånd”. Källor Liv & hälsa ung 2017, Liv & hälsa 2017, Region Örebro län  
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5.2 Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan 

använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och upplever att de har förmåga att hantera livets 

normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används 

som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.   

 

Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på symtom som oro, ångest, 

nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning 

påverka funktionsförmågan i olika grad. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan 

sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.  

 

 
Andel elever i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet respektive 18 år och äldre med gott psykiskt välbefinnande enligt WHO-5 

index. Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2017 respektive Liv & hälsa 2017, Region Örebro län 

 

Majoriteten av befolkningen i länet uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Män rapporterar 

generellt bättre psykisk hälsa än kvinnor. Utbildningsnivån har betydelse, ju högre utbildning desto 

fler med gott psykiskt välbefinnande. Det är även vanligare att personer födda i Sverige och övriga 

Norden upplever bättre psykiskt välbefinnande jämfört med de som är födda utanför Norden. En 

annan sårbar grupp är de flyktingar som upplevt traumatiska och livshotande händelser före och under 

flykten från sitt hemland till Sverige. I Örebro län uppger män högre grad av psykiskt välbefinnande 

än vad kvinnor gör och skillnaden i psykiskt välbefinnande mellan pojkar och flickor är stor, se bild 

ovan. 

 

Bland vuxna är ängslan, oro eller ångest vanligast förekommande bland yngre kvinnor. Totalt uppger 

41 procent av kvinnorna och 28 procent av männen, 18 år och äldre, i Örebro län att de har lätta eller 

svåra besvär. Kvinnor lider även i högre grad av sömnsvårigheter än män. Sömnsvårigheter kan både 

vara en bidragande faktor till psykisk hälsa såväl som ett symptom.  
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Andel elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet som ofta eller alltid känt sig ängsliga, oroliga eller nedstämda de tre 

senaste månaderna  Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2017, Region Örebro län 
 

I Örebro län uppger 10 procent att de har en diagnosticerad depression, fler kvinnor än män. För 

kvinnor är detta vanligast i åldersgrupperna 85 år och äldre samt 30–49 år. Hos män är variationen 

mellan åldersgrupper liten. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och depression, 

gruppen med lägst utbildning anger i högre grad depression. 

5.3 Delaktighet och inflytande  
Att kunna påverka sin livssituation är en viktig skyddsfaktor som ger förutsättningar för hälsa. 

Människor som upplever att de kan påverka sitt liv upplever i mindre utsträckning negativ stress och 

har en lägre förtida dödlighet. Att förstå och kunna hantera sin livssituation, uppleva att man har 

möjligheter att välja, och bli bemött med värdighet av sin omgivning är faktorer som har stor påverkan 

på människors hälsa. Lågt socialt deltagande är vanligare bland grupper med låg socioekonomisk 

position. När individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren eller 

utvecklingen av samhället uppstår utanförskap och maktlöshet.  

 

Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att välfärden kommer alla till del, men också av 

att alla ges möjlighet att delta i samhällslivet. Delaktighet, tillgänglighet, tillit och trygghet är viktiga 

ledord. I Örebro län finns ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, studieförbund och andra 

organisationer såsom folkhögskolor och folkbibliotek som bidrar till den demokratiska utvecklingen. 

Kultur bidrar till en attraktiv livsmiljö och social sammanhållning. Kultur ger människan möjligheter 

att utvecklas och främjar hälsa och lärande. Den är ett sammanhållande kitt där länets invånare kan 

mötas, beröras, skapa och utvecklas. Kulturen ger utrymme för reflektion om det gemensamma och 

insikt i andra människors liv och villkor, vilket är särskilt viktigt i en tid av växande klyftor och färre 

gemensamma referensramar. 
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Andel elever som svarat "Mycket/ganska ljust" på frågan: ”Hur ser du på framtiden för din personliga del?" Källa: Liv & 
hälsa ung i Örebro län 2005–2017, Region Örebro län 

 

 
Andel 18-69 år som svarat ”Mycket optimistisk  / Ganska optimistisk” på frågan ” Hur ser du på framtiden  
för din personliga del?”. Källa: Liv & hälsa i Örebro län 2000–2017, Region Örebro län (fanns inte med i  

undersökningen 2012) 

5.4 Trygga och attraktiva boende- och närmiljöer 
Boende och närmiljö, som är ett av den nationella folkhälsopolitikens målområden, har stor betydelse 

för jämlik hälsa. En bra, ekonomiskt överkomlig bostad och en trygg och trivsam boendemiljö ger 

förutsättningar för att klara andra delar av livet, t.ex. utbildning och arbete, som i sin tur har stor 

betydelse för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att 

vistas utomhus i närområdet. Det finns koppling mellan låg socioekonomisk position och exponering 

för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en 

ojämlik hälsa. Bostadsområdets egenskaper har betydelse för de boendes hälsa.  
 

Många människor, framför allt kvinnor, är inte trygga i sitt närområde. Det kan leda till att man tvekar 

att lämna hemmet, vilket i sin tur kan begränsa möjligheter till rekreation och deltagande i sociala och 

kulturella aktiviteter. Det finns ett tydligt samband mellan trygghet i bostadsområdet och god hälsa. 

Det är också viktigt att skilja på brister och kvaliteter i den byggda miljön och upplevd otrygghet som 

kan härledas till sociala förhållanden.  
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Andel elever som svarat ”ja, alltid/ ja, oftast” på frågan ” Känner du dig trygg på följande ställen? Ute på stan, på allmän plats”. 

Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2017, Region Örebro län 

 

 

 
Andel som avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 

”Ja ibland/Ja ofta”  (endast ja/nej svar 2000), 18-79 år. Källa: Liv & hälsa i Örebro län 2000-2017, Region Örebro län 

 

Möjlighet att vistas i naturen främjar också hälsan och bidrar till en snabbare rehabilitering för den 

som är sjuk. Närhet till grönområden är speciellt viktigt för personer med svag ekonomi. 

Boendemiljöer av alla slag bör också ha god luft- och ljudkvalitet samt likvärdig tillgång till en god 

förskole- och skolmiljö. 

 

Länsstyrelsen rapporterar i ”Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018” att elva av länets tolv 

kommuner vid årsskiftet 2017–2018 bedömde att det råder underskott på bostäder vilket är en ökning 

jämfört med året innan. De grupper som drabbas är bland annat unga, studenter, nyanlända och äldre. 

Underskott på bostäder gör att allt fler får svårt att komma in på bostadsmarknaden. Situationen 

bedöms som särskilt ansträngd för grupper med låga inkomster och de som ska in på 
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bostadsmarknaden för första gången. Hemlösa är också en mycket utsatt grupp. Om det fanns fler 

bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden skulle fler uppleva mindre stress och deras 

livskvalitet skulle öka. 

5.5 Levnadsvanor 
Levnadsvanor är ett av den nationella folkhälsopolitikens målområden för god och jämlik hälsa. 

Tobaks-, narkotika- och alkoholvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och 

sömnproblem är välkända riskfaktorer för att insjukna i våra stora folksjukdomar som cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Majoriteten av barn, ungdomar, vuxna och äldre i Örebro län når inte upp till den rekommenderade 

dagliga rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Därför har Örebro läns idrottsförbund med SISU 

Idrottsutbildarna i samverkan med Region Örebro län, länets kommuner, Örebro universitet, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Handelskammaren Mälardalen och Länsstyrelsen bildat ett 

rörelsenätverk med syfte att samordna och intensifiera arbetet för att främja ökad fysisk  

aktivitet i befolkningen med rörelseförståelse som kompass.  

 

Andel elever som är fysiskt aktiva mer än 60 minuter per dag. Nationella rekommendationen för barn och ungdomar är 60 
minuters fysisk aktivet per dag. Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2009–2017, Region Örebro län 

 

Regionens undersökningar bland länets unga och vuxna visar att daglig rökning minskat över tid. 

Länsstyrelsen i Örebro län har i dialog med Region Örebro län, länets kommuner, polismyndigheten, 

Örebro universitetet och civilsamhället tagit fram en länsstrategi för det ANDT-förebyggande arbetet 

(Alkohol, narkotika, dopning och tobak) ”Regional strategi för ANDT-arbetet i Örebro län 2017-

2021” och Tobacco End Game är ett samverkansprojekt som pågår inom det tobakspreventiva 

området.  

 
 

36

41 41

2928
38

34

27

24

30
33

23

-5

5

15

25

35

45

55

65

75

2009 2011 2014 2017

Tjej Skolår 7

Tjej Skolår 9

Tjej Gymnasiet år 2

43

53
49

44

37

49
44

43

31

43 48

39

-5

5

15

25

35

45

55

65

75

2009 2011 2014 2017

Kille Skolår 7

Kille Skolår 9

Kille Gymnasiet år 2



Region Örebro län Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019 - 2022 | Datum: 2018-11-07 17 (26) 
 

  
Andel elever som svarat ”Ja, jag röker dagligen” på frågan: ”Röker du?".  

Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2017, Region Örebro län 

 

 

 

 
Andel daglig rökare 18-79 år. Källa: Liv & hälsa i Örebro län 2000–2017, Region Örebro län.  

 

Individers levnadsvanor påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. Därför är området 

levnadsvanor kopplat till andra målområden, som en bra start i livet, en trygg och stimulerande 

boendemiljö, möjlighet till försörjning samt goda arbetsvillkor. Forskning visar att befolkningens 

levnadsvanor konsekvent skiljer sig och är mer ogynnsamma för den som har en lägre socioekonomisk 

position till exempel utifrån yrke, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.  
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6. Prioriterade insatsområden för god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022 

 
 

Utifrån den kunskap vi har om folkhälsans utveckling samt nuläge och utmaningar i Örebro län har vi 

valt att fokusera arbetet med god, jämlik och jämställd hälsa på tre viktiga områden under de 

kommande fyra åren 2019-2022: Förstärka insatserna för måluppfyllelse i skolan, Förstärka 

insatserna för ett inkluderande arbetsliv samt Förstärka insatserna för ett åldrande med livskvalitet.  

 

Inom respektive område finns fyra viktiga genomsyrande perspektiv att ta extra hänsyn till: Psykisk 

hälsa, delaktighet och inflytande, levnadsvanor samt trygga och attraktiva boende- och närmiljöer. 

6.1 Förstärka insatserna för måluppfyllelse i skolan  
Det är viktigt att stärka förutsättningarna för att alla barn och unga – flickor och pojkar – efter 

grundskolan och gymnasiet ska kunna gå vidare till studier och arbete. När barn och unga är trygga 

kan de växa upp till vuxna som känner tillit och som kan tillvarata sina möjligheter. Alla ungdomar 

ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 

 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och från och 

med januari 2020 kommer konventionen inkorporeras i svensk lag. Detta tydliggör arbetet med barnets 

rättigheter på alla nivåer i samhället. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn, oavsett bakgrund, 

rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Fyra artiklar i barnkonventionen är 

vägledande för helheten. Dessa gäller barns lika värde och rättigheter; att barnets bästa ska beaktas i 

åtgärder som berör dem, barns rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att komma till tals i 

frågor som berör dem. Det ungdomspolitiska målet är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 
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goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Detta är 

centrala delar i arbetet med god, jämlik och jämställd hälsa för barn och unga.  

 

Ett antal skyddsfaktorer för barns och ungas hälsa har identifierats i de regionala undersökningar som 

gjorts i Örebro län. De faktorer som visats ha störst samband med god hälsa är: skoltrivsel, trivas bra 

hemma, ha ljus framtidstro, ha tillit till sina föräldrar samt att vara lugn och trygg inför skoldagen. 

Arbetet med att stärka barns rätt till god hälsa och utveckling bör ha fokus på att stärka dessa 

skyddsfaktorer. Ju fler skyddsfaktorer som finns kring ett barn desto större är chansen för god hälsa då 

andelen barn med god hälsa ökar konstant för varje enskild ökning av antalet skyddsfaktorer (se bild 

nedan). 

 

 
Samband mellan god hälsa och antal skyddsfaktorer. Figuren visar hur andel som svarat ”varje dag” på påståendet ”Jag 

mår bra” ökar ju fler skyddsfaktorer som finns. Källa: Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016, Region Örebro län 

 

En god psykisk hälsa handlar ofta om barns motståndskraft i kombination med tillgången på 

skyddsfaktorer och frånvaro av riskfaktorer. Att ha en trygg vuxen under uppväxten, god ekonomisk 

trygghet, socialt nätverk, att ingå i ett sammanhang och känna sig delaktig i samhället, samt att ha 

förutsättning att klara skolan är faktorer som bidrar till psykisk hälsa. För att främja psykisk hälsa 

behövs därför olika insatser från olika aktörer, ofta i samverkan. 

 

Föräldrar har huvudansvaret för barnets utveckling och för att tillgodose barnets behov. En god 

relation mellan barn och föräldrar, där föräldrar är trygga och skapar förutsättningar för god hälsa och 

utveckling för barnet är viktigt. Arbetet med föräldraskapsstöd kan stärka detta. Definitionen av 

föräldraskapsstöd är: ”… insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker 
föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar 

kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller 

deras sociala nätverk” (En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, Socialdepartementet 
2018). Barns hemmiljö har stor effekt på deras skolresultat, föräldraengagemang likaså. Att föräldrar 

har positiva förväntningar på barnet har effekt på lärandet. Förskolan och senare skolformer kan  

utvecklas som arenor för föräldraskapsstöd för att ytterligare stärka detta.  

 

Andel som mår bra varje dag 



 

Mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst är aktörer som har en viktig roll för att 

stödja och särskilt uppmärksamma familjer i behov av stöd och kompenserande insatser. Att 

uppmärksamma föräldrars socioekonomiska och psykosociala situation samt psykiska hälsa, 

säkerställa barns kroppsliga hälsa och utveckling, samt stödja anknytning mellan barn och förälder är 

viktiga delar. Insatser som görs behöver utformas efter de behov som finns och nå de som mest 

behöver stöd, hänsyn ska också tas till barns olika villkor. Familjecentraler är viktiga arenor för 

främjande av föräldraskapsstöd. 

 

Den självupplevda ohälsan bland unga påverkas i hög grad av sociala relationer och upplevd social 

status. Barns och ungas hälsa, inte minst den psykiska hälsan, har stor betydelse för välbefinnande, 

skolprestationer och möjlighet att fungera i skolans miljö. Det finns samband mellan sämre 

skolprestationer och risk för psykisk ohälsa. Gott bemötande och positiva relationer med kamrater och 

personal i skolan är starkt kopplade till den psykiska hälsan och är viktigt för närvaro och trivsel i 

skolan. Skolans arbete med värdegrund, skolfrånvaro och skolresultat har stor betydelse för att främja 

psykisk hälsa. Förskolan kan skapa grund för god psykisk utveckling och tidigt fånga upp och 

förbygga problem.  

 

Att säkerställa likvärdig utbildning för alla barn är av stor vikt. Insatser som gör att skolan i större 

utsträckning kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag behövs. Vilket innebär att ge barn och  

unga, oberoende av bakgrund och hemmiljö, förutsättningar att nå kunskapsmålen. I Örebro län har 

andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan minskat under ett antal år och var år 

2018 77,6 % för pojkar och 80,9 % för flickor.  
 

 
 

Källa: ”Regional statistiksammanställning inom skolans område i Örebro län”, Region Örebro län 2018. 

 

Ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus och med förutsättningar som 

gör att alla barn och unga får del av kultur i förskola, skola och gymnasium kan bidra till ökad 

måluppfyllelse i skolan. Läsfrämjande åtgärder likaså. Att stärka barnets rätt till delaktighet och 

meningsfull kultur och fritid är viktigt ur flera perspektiv och ska kunna erbjudas alla, oberoende av 

bakgrund, kön, bostadsområde eller ekonomiska villkor. 
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Andel elever som är med i föreningar eller organisationer. Källa: Liv & hälsa ung i Örebro län 2017, Region Örebro län 

6.2 Förstärka insatserna för ett inkluderande arbetsliv 
Att inte ha arbete, dåliga arbetsförhållanden eller brister i arbetsmiljön bidrar till ojämlikhet i hälsa. 

Att arbeta innebär för de flesta människor att man kan försörja sig. Arbetet ger möjligheter till 

delaktighet och inflytande i samhället samt relationer med andra människor. Arbetet är betydelsefullt 

för människors identitet och sociala liv och påverkar vår hälsa. Forskning visar samband mellan arbete 

eller sysselsättning och god hälsa. 

 

Arbetslöshet påverkar hälsan, men hälsan påverkar också risken för arbetslöshet. Arbetslöshet ökar 

risken för olika former av riskbruk (alkohol, rökning, narkotika etc.), för insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdomar samt att dö i förtid. Långvarig arbetslöshet är dessutom en tydlig riskfaktor för psykisk 

ohälsa. Sambandet mellan arbete och en god hälsa förutsätter rimliga arbetsvillkor och en god 

arbetsmiljö. Gynnsamma arbetsförhållanden stärker personlig utveckling, hälsa och välbefinnande 

medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa.  

 

Bristen på arbetskraft är rekordhög i Sverige samtidigt som det finns 10 000 inskrivna arbetslösa bara i 

Örebro län. Det finns en tydlig obalans mellan utbudet av arbetskraft och arbetsgivarnas önskemål. 

Bristen på rätt arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden gör att befintlig personal får jobba mer och 

risken för sjukskrivingar ökar. 

 

Arbetsförmedlingen konstaterar i sin arbetsmarknadsprognos för Örebro län (juni 2018) att antalet 

inskrivna som arbetslösa första kvartalet 2018 i genomsnitt var 10 720 vilket är en minskning med 6,3 

procent jämfört med året innan. Arbetslösheten bedöms att fortsätta minska under 2018 och 2019.  

Den grupp som gynnats mest av den goda konjunkturen är ungdomarna. I åldern 18-24 år har 

arbetslösheten mer än halverats på fem år och har under det senaste året minskat med 14 procent.  

 

Arbetslösheten har främst minskat bland personer som står närmast arbetsmarknaden. Av de inskrivna 

arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Örebro län är nu fyra av fem i så kallad utsatt ställning vilket är en 

ökning jämfört med tidigare år. I denna grupp finns personer med högst förgymnasial utbildning, 



 

personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda samt personer i åldern 55–64 år. Ju svårare 

det är att komma in på arbetsmarknaden, desto mer stöd kan behövas.  

 

 
Källa: ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2018 Örebro län”, Arbetsförmedlingen 2018 

 

   
Åldersstandardiserade andelar (%) som svarat mycket bra eller bra på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?" bland kvinnor och män 18-69 år i Örebro län. *18-64 år. Källa: Liv & hälsa 2017, Region Örebro län. 
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Personer med funktionsnedsättningar och kort utbildning riskerar att hamna mellan stolarna i sitt möte 

med myndigheter. Om människors behov inte kan lösas av en enskild myndighet riskerar vi att den 

hjälp som hen får inte är en tillräcklig lösning på problemet. Ett förbättrat samarbete mellan 

myndigheter, arbetsgivare och civilsamhälle, med individen i fokus, skapar bättre förutsättningar för 

att skapa konstruktiva lösningar. Om flera arbetsplatser arbetade efter hälsofrämjande principer borde 

fler människor, även med olika former av funktionsnedsättning, kunna beredas plats och därmed ges 

förutsättningar till arbete.  

 

Den sociala ekonomin bidrar till och har en viktig roll för att inkludera människor som står långt från 

arbetsmarknaden. Den sociala ekonomin kan stärkas genom ökat fokus på arbetsintegrerade sociala 

företag och socialt ansvarsfull upphandling.  

 

6.3 Förstärka insatserna för ett åldrande med livskvalitet 
Människor lever allt längre och är friskare i allt högre åldrar. Det är en positiv utveckling som innebär 

att andelen äldre i befolkningen ökar, både i länet och i landet som helhet. I Örebro län bor närmare 60 

000 personer som är 65 år eller äldre, vilket motsvarar 21 procent av befolkningen. 

Befolkningsprognoserna pekar mot att andelen 80 år och äldre kommer att öka kraftigt från år 2020 

och framåt. Allt fler får uppleva sin 100-årsdag. Det är den åldersklass som ökat mest procentuellt sett 

och ökningen förväntas fortsätta.  

 

Det är i grunden en framgångssaga att medellivslängden ökat så markant – men också en utmaning för 

samhället. Den ökande andelen äldre kräver att samhället framöver satsar mer på hälsofrämjande 

åtgärder som bevarar och stärker ett åldrande med livskvalitet. Hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens sida kan förbättra livskvaliteten 

och bidra till minskade samhällskostnader för välfärdstjänster. Samverkan mellan olika aktörer är 

nödvändig. Ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning är krafter för demokrati, social 

sammanhållning och samhällsutveckling. Detta har stor betydelse i främjande och förebyggande 

arbete. Även hälso- och sjukvården har en viktig roll när det kommer till hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete för att minska kroniska sjukdomar.  

 

Gruppen äldre har bättre hälsa idag och är mer aktiva än någonsin. Men alla har inte samma 

förutsättningar att få uppleva ett hälsosamt åldrande. Lågutbildade personer med sämre ekonomi har 

en högre risk att drabbas av ohälsa än högutbildade personer med god ekonomi. Här finns en tydlig 

könsskillnad, där en betydligt högre del kvinnor än män har garantipension. Skillnaderna i hälsa som 

uppstod tidigare i livet tenderar att bestå. Ett jämlikt, hälsosamt åldrande startar därför inte vid 65 års 

ålder utan mycket tidigare.  



 

 
Andel 70 år och äldre i Örebro län med god och mycket god hälsa uppdelat på grupper med olika 

livsvillkor och levnadsvanor. Källa: Liv & hälsa 2017, Region Örebro län. 

Hälsosamt åldrande kan definieras som att utveckla och bibehålla funktionsförmåga som möjliggör 

välbefinnande i hög ålder. Viktiga områden för att uppnå detta är social gemenskap och stöd, 

meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. För att åstadkomma detta är den strukturella nivån 

viktig, exempelvis bostäder, fysisk tillgänglighet i lokalsamhället, tillgänglig vård och omsorg, 

tillgängligt kultur- och fritidsliv samt delaktighet i samhället. Kulturella upplevelser och eget skapande 

kan stärka välbefinnandet, verka rehabiliterande och sjukdomsförebyggande och bidra till ökad 

livskvalitet. Ny teknik och innovationer kan också innebära utökade möjligheter men det kan även 

medföra att människor utestängs. Medan de digitala klyftorna i flera avseenden minskat i befolkningen 

lever de kvar bland de äldre. 

 

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och skjuta upp 

funktionsnedsättningar. Ett konkret exempel på detta är fallprevention. Den vanligaste olyckan bland 

äldre är fallolyckor. Efter en fallolycka försämras ofta funktionsförmågan, vilket ger sämre 

förutsättningar för god hälsa hos individen och stora kostnader för samhället. Det finns flera olika 

insatser som effektivt minskar risken för fall hos äldre. Exempelvis har fysisk träning med fokus på 

förbättrad balans vetenskapligt stöd för både minskad fall- och frakturrisk. Matvanor och risk för 

undernäring  är andra viktiga faktorer. Fysisk aktivitet hos äldre har också en positiv inverkan på 

exempelvis hjärtkärlhälsa, psykisk hälsa samt minne och tankeförmåga.  

 

Att främja just psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre är ett annat konkret exempel. 

Psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande hos äldre, och mer utbrett bland ensamstående och 

dem som har ett litet socialt nätverk. Ensamhet och otrygghet är riskfaktorer för ohälsa hos äldre och 

kvinnor upplever detta i högre utsträckning än män. En rad negativa konsekvenser är kopplade till 

psykisk ohälsa hos äldre, såsom ökad risk för kroppslig sjukdom samt försämrad livskvalitet och 

funktionsförmåga. Exempel på arbete för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos 

äldre är att förstärka möjligheterna till social gemenskap och stöd.   
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7. Hur arbetar vi vidare? 

7.1 Främjande och förebyggande arbete är grunden för god, jämlik 
och jämställd hälsa  

Insatserna i det lokala folkhälsoarbetet består framför allt av hälsofrämjande åtgärder – promotion. Det 

är aktiviteter vars syfte är att förbättra hälsan samt stödja och utveckla skyddsfaktorer. I det 

hälsofrämjande arbetet strävar man efter delaktighet med befolkningen och att stödja människor i att 

själva definiera och hantera sin situation – empowerment. 

Dessa åtgärder behöver kompletteras av sjukdomsförebyggande åtgärder – prevention, vars fokus är 

att förebygga ohälsa och minimera riskfaktorer.  

7.2 Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och 

organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet 

inom folkbildning och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en nödvändig del av 

samhällets folkhälsoarbete.  

 

Region Örebro län har t o m 2023 överenskommelser om samverkan för god jämlik och jämställd 

hälsa med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt Örebro läns 

bildningsförbund. Det övergripande målet är att i samverkan uppnå hög och jämlik livskvalitet hos 

länets befolkning. Genom dessa överenskommelser finns i Örebro län en unik plattform för ett 

kraftfullt och samlat utvecklingsarbete för att skapa en region med hög och jämlik livskvalitet. 

 

I överenskommelserna formuleras ett antal prioriterade insatser i samverkansprocessen. 

 Parterna ska ta fram verksamhetsplaner för samverkan i det lokala och regionala 

folkhälsoarbetet. I dessa omvandlas handlingsplanens inriktningsområden till lokala och 

regionala aktiviteter. 

 Samverkan för löpande uppföljning av de insatser som genomförs. 

 Samverkan för att synliggöra den ojämlika hälsa i Örebro län 

 Samverkan för kunskaps- och metodstöd. I folkhälsoarbetet är det viktigt att de insatser vi gör är 

baserade på såväl vetenskaplig kunskap om insatsers effekt som på kunskap om målgruppen och 

det sammanhang som insatsen ska genomföras i.   

Indikerad prevention – riktar sig till personer med ett identifierat problem, t ex individuella råd och stödsamtal. 

Tertiärprevention – rehabilitering efter sjukdom och skador 

Sekundärprevention – tidig diagnostik och behandling, t ex att stödja människor med tobaksbruk att sluta 

Primärprevention – insatser för att minimera risker hos friska, t ex att hindra att unga börjar röka 

 

Riskfaktor – faktorer som utmärker individer eller samhällen som löper ökad risk för ohälsa. Kan vara ärftliga eller förvärvade, 

antingen genom beteenden eller t ex sociala förhållanden.  

Skydds/friskfaktor – förhållanden som tycks skydda mot ohälsa. Även dessa kan finnas på individ och grupp/samhällsnivå.  
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Ansökan om bidrag till hyra 2019, Reumatikerförening 
Hällefors - Grythyttan, dnr KS 18/00039 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om aktivitetsbidrag 2019, Reumatikerförening  

Hällefors-Grythyttan 
- Aktivitetsplan för 2018 
- Ansökan om föreningsbidrag 2018 KS 18/00039 
 
 
Ärendet 
Reumatikerförening har sökt bidrag för hyran sammanlagt 48 552 kr för hela 
år 2019. Hyra för första halvåret är utbetalt, nu söker Reumatikerföreningen 
resterande hyra för andra halvåret. Förvaltningen har under år 
2017/2018/2019 tillsammans med reumatikerföreningen undersökt om det 
finns möjligheter för reumatikerföreningen att få tag på någon annan lokal 
som är anpassad efter föreningens behov/önskemål, men detta har inte varit 
genomförbart.  
 
Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag. Kommunförvaltningen har den 15 dec 2015 beslutat om att 
de nya riktlinjerna för föreningsbidrag skulle förskjuts till den 1 januari 2017.  
 
Förslaget i riktlinjerna var att föreningsbidrag skulle utbetalas årligen på 
beslut av kommunstyrelsen, på två poster; bidrag till offentligt arrangemang 
och aktivitetsbidrag. Att söka bidrag för hyra skulle inte vara möjligt. Under 
2016 har förvaltningen dessutom lämnat uppdrag åt KPMG att ta fram 
riktlinjer för föreningsbidrag, som beskriver hur bidragen för evenemang och 
aktiviteter skall handläggas och beslutas. Dessa riktlinjer är i dags dato ännu 
inte antagna.  
 
Under 2016/2017/2018/2019 har omsorgen informerat om förändringarna och 
konsekvenser kring detta på mötet i KHR/KPR. Detta för att föreningarna 
skulle ha möjlighet att säga upp hyresavtal. I juni 2019 har ett möte hållits där 
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Reumatikerföreningens styrelse, ordförande i Välfärdsutskott, socialchef samt 
VD på Bostadsbolagen AB träffats för att diskutera hyra samt lokalfrågan.  
 
Föreningarna har tidigare lämnat sina ansökningar om föreningsbidrag för 
hyra som har utbetalats halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte 
kunnat erbjuda andra lokaler. Inga kommunala lokaler har kunnat erbjudas till 
reumatikerföreningen, dock har föreningen sen tidigare förhandlat en billigare 
hyra för föreningslokal med Hällefors Bostads AB.  
 
 

Ekonomi 
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 552 kr för hela 
år 2019. Hyra för första halvåret 2019 är utbetalat motsvarande 24 276 kr, 
Reumatikerföreningen söker nu resterande hyra motsvarande 24 276 kr för 
andra halvåret 2019.  
 
Kommunförvaltningen har inget förslag på finansiering utifrån tidigare 
fattade politiska beslut.  

 
Folkhälsa 
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske på central samverkan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- 
 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att inom 
en månads tid och i samarbete med Bostadsbolaget AB, hitta en lämplig lokal 
till Reumatikerföreningen. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tidsaspekten, vilket besvaras av 
ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om bostadsförsörjningsplanen, vilket 
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V). 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till 
beslut vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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Uppdra till förvaltningen att inom en månads tid och i samarbete med 
Bostadsbolaget AB, hitta en lämplig lokal till Reumatikerföreningen. 
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Avsiktsförklaring för deltagande i projekt  
”Vidareutveckling för samhällsformer och 
överenskommelser mellan offentlig sektor och 
civilsamhället”, dnr KS 19/00222 
 
Beslutsunderlag 
Idébeskrivning av projekt  
Avsiktsförklaring för deltagande av projektet  
 
Ärendet 
 
Ett förberedelse arbete pågår för en ansökan till Vinnova om utvecklingsmedel 
för samverkan mellan hälso- och sjukvården respektive socialtjänst och ideell 
sektor. Under förutsättning att projektmedel erhålls från Vinnova avser Region 
Örebro län att starta ett utvecklingsprojekt gällande samverkan mellan offentlig 
sektor och civilsamhälle. Projektet är en vidareutveckling (steg 2) av ett 
Vinnovafinanserat projekt (steg1) som bedrivs i samverkan mellan 
Möckelnföreningarna och närsjukvårdsområde Väster.  
 
Civilsamhällets föreningar med social inriktning, närsjukvården och 
kommunernas socialtjänst/hälso- och sjukvård erbjuder ofta hjälp till samma 
målgrupper; personer som är i behov av hjälp och stöd. Ibland är behovet av stöd 
och hjälp större än vad den offentliga sektorn kan erbjuda. Här kan 
civilsamhällets sociala inriktning komplettera och stötta upp, exempelvis med 
rådgivning eller stödsamtal. Dock saknas ofta strukturer för denna samverkan. 
Syftet är en utvecklad samverkan mellan det offentliga och det civila samhället 
som leder till att medborgarna kan erbjudas bättre samhälleligt stöd. Den 
planerade projekttiden är januari 2020 till och med december 2021 
 
Offentliga sektorn, i detta fall hälso- och sjukvården och socialtjänsten, står 
inför stora utmaningar. Detta utvecklingsprojekt är ett steg i att hitta nya 
lösningar på dessa utmaningar. Projektet bidrar till utveckling främst inom RUS 
prioriterade områden: 
- 5.5 Sociala sammanhållning och demokrati 
- 5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård 
- 5.2 Innovationskraft och specialisering 
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Ekonomi 
Vinnovasteg 2 innebär en medfinansiering på 50 procent i detta räknas 
resurspersoners från hälso- och sjukvården och regional utveckling på  
450 procent tjänst. Detta ger en möjlighet att söka bidrag från Vinnova på 
ca 5 miljoner kronor. Detta skall täcka kostnader för 100 procent 
projektledare, 100 procent projektmedarbetare på Möckelnföreningarna, 
projektkostnader i form av resor, utbildningar, material samt 
overheadkostnader.   
 
För kommunerna som medverkar i projektet innebär det engagemang och 
aktivt deltagande i kartläggning och aktiviteter. En förutsättning för 
medverkan i projektet är en avtalsförklaring som skall inkomma till Välfärd 
och folkhälsa senast den 13 september 2019. I avsiktsförklaringen 
förbinder sig kommunen avsätter resurser i form av arbetstid motsvarande 
minst 10 procent tjänst under projekttiden. För Hällefors kommun innebär 
det ingen utökad tjänst utan kommer att vara en del av det redan befintliga 
arbetet för att ge hjälp och stöd för att motverka ohälsa.  
 
Folkhälsa 
Att hitta samverkansformer för socialt inriktad stöd/ hjälp mellan offentliga 
sektorn och civil samhället ökar förutsättningarna för god folkhälsa 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ökad samverkan mellan parterna ökar förutsättningarna för medborgarna 
att få stöd och hjälp. 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan kommunstyrelsens möte. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ingå avsiktsförklaring för medverkande i projektet ”Vidareutveckling för 

samhällsformer och överenskommelser mellan offentlig sektor och 
civilsamhället” 

 
 
--- 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om vilka kommuner som ingår, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 
- Ingå avsiktsförklaring för medverkande i projektet ”Vidareutveckling för 

samhällsformer och överenskommelser mellan offentlig sektor och 
civilsamhället” 
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Lena Uvhagen 2019-07-04 Avsiktsförklaring 

 

Avsiktsförklaring för deltagande i projekt 
Vidareutveckling av samverkansformer och 
överenskommelser mellan offentlig sektor 
och civilsamhälle 

Inledning  

Under förutsättning att projektmedel erhålls från Vinnova avser Region Örebro län 
att starta ett utvecklingsprojekt gällande samverkan mellan offentlig sektor och 
civilsamhälle. Projektet är en vidareutveckling (steg 2) av ett Vinnovafinanserat 
projekt (steg1) som bedrivs i samverkan mellan Möckelnföreningarna och 
närsjukvårdsområde Väster. Den planerade projekttiden är januari 2020 till och med 
december 2021.  

Civilsamhällets föreningar med social inriktning och närsjukvården erbjuder ofta 
hjälp till samma målgrupper; personer som är i behov av hjälp och stöd. Ibland är 
behovet av stöd och hjälp större än vad den offentliga sektorn kan erbjuda. Här kan 
civilsamhällets sociala inriktning komplettera och stötta upp, exempelvis med 
rådgivning eller stödsamtal. Dock saknas ofta strukturer för denna samverkan.  

Offentliga sektorn, i detta fall hälso- och sjukvården och socialtjänsten, står inför 
stora utmaningar. Detta utvecklingsprojekt är ett steg i att hitta nya lösningar på dessa 
utmaningar.  

Om projektet 

Syfte  

Syftet är en utvecklad samverkan mellan det offentliga och det civila samhället som 
leder till att medborgare kan erbjudas bättre samhälleligt stöd.  

Förväntade resultat och mål 

Projektet baseras på ett pågående Vinnova steg1-projekt i västra länsdelen. Inom 
ramen för projektet har parterna gemensamt identifierat ”välfärdsluckor” och genom 
samverkan och överenskommelser sökt hitta gemensamma lösningar för dessa. I detta 
steg 2-projekt ska metoderna från västra länsdelen testas och utvecklas i andra 
länsdelar med andra förutsättningar.  
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Utifrån erfarenheterna från steg 1-projektet vet vi att de lokala förutsättningarna är av 
stor vikt. I steg 2-projektets första fas läggs därför stor vikt vid att kartlägga de lokala 
förutsättningarna i respektive länsdel i början av genomförandefasen. Här ingår 
exempelvis att inventera vilka föreningar med social inriktning som finns inom 
länsdelen och hur den offentliga sektorn är formerad i länsdelen. Samt om det finns 
struktur för samverkan inom civilsamhället och mellan civila och offentliga sektorn i 
länsdelen.  

Projektet kommer därefter att fokusera på att utveckla och testa metoder för att 
kartlägga välfärdsluckor samt att upparbeta strukturer för samverkan mellan 
offentliga och civila samhället.  

Projektmålet är att skapa nya samverkansformer och överenskommelser mellan 
närsjukvård, socialtjänst och civilsamhällesorganisationer med social inriktning. 
Målgruppen är personer som är i behov av stöd och där närsjukvård och/eller 
socialtjänst inte kan möta behovet fullt ut eller där civilsamhället kan komplettera de 
tjänster som det offentliga erbjuder. 

Projektet ska resultera i konkreta överenskommelser och samarbetsformer mellan 
offentliga och civila aktörer för att medborgarna ska erbjudas så bra stöd som möjligt.  

Förväntningar på projektparterna 

Region Örebro län genom förvaltningen för regional utveckling är huvudman för 
projektet. Detta innebär att Regional utveckling står för projektledarskap, ekonomi-, 
kommunikatörs- och analytikerresurser i projektet. Regional utveckling är också 
kontaktpart gentemot Vinnova.  

Region Örebro län genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är projektpart och 
förväntas aktivt delta i de olika projektstegen, som kartläggning och aktiviteter.  

Kommunerna som deltar i projektet är projektpart och förväntas aktivt delta i de olika 
projektstegen, som kartläggning och aktiviteter. 

Möckelnföreningarna är projektpart och förväntas aktivt delta i de olika 
projektstegen, som kartläggning och aktiviteter, samt bidra med utbildning, stöd och 
hjälp i genomförandet av aktiviteterna.  

I övriga länsdelar kommer civilsamhället/sociala föreningar att engageras under 
projektets gång och förväntas då delta i olika projektaktiviteter.  

Åtagande vid avsiktsförklaring 

Genom att underteckna det här dokumentet förklarar undertecknad kommun sin avsikt 
att stödja och medverka i projektet.  

Medverkande i projektet innebär engagemang och aktivt deltagande i 
kartläggning och aktiviteter, exempelvis workshops, nätverksträffar och framtagande 
av överenskommelser. En förutsättning för detta är att kommunen är beredd att 
avsätta resurser i form av arbetstid motsvarande minst 10 % av en tjänst under 
projekttiden (2020-2021). Större kommuner förväntas bidra med högre andel.  
 
För _______________________________________________ 
[kommun, ort, datum] 
 
 
__________________________________________________ 
[Underskrift] 
 
 
__________________________________________________ 
[Namnförtydligande, befattning] 
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Projektnamn 
Vidareutveckling av samverkansformer och överenskommelser mellan offentlig sektor och 
civilsamhälle 
 

Projektägare  
Projektägare: Ingmar Ångman, områdeschef Välfärd och folkhälsa  
Ansvaring för initieringsfasen: Lena Uvhagen, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa 
 

Checklista inför beslut, BP0 
Ja Nej 

Är projektägare utsedd för Initieringsfasen? X  

Är ansvarig person för Initieringsfasen utsedd? X  

Är nödvändiga personalresurser kontaktade och säkrade inför Initieringsfasen? X   

 

Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av 
projektägaren/områdeschef): 

 JA NEJ Datum Underskrift 

Beslut att starta Initieringsfasen, BP0     

Beslut att bordlägga projektidén. Beslut 
kan inte tas förrän ytterligare information 
presenteras. 

    

Kommentarer:
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Grundläggande information 

1.1 Idé och bakgrund 
Projektet är en vidareutveckling av ett Vinnovafinanserat projekt som drivits i samverkan 
mellan Möckelnföreningarna1 och närsjukvårdsområde Väster.  

Civilsamhället (föreningar med social inriktning) och närsjukvården erbjuder ofta hjälp till 
samma målgrupper; personer som är i behov av hjälp och stöd. Ibland är behovet av stöd och 
hjälp större än vad den offentliga sektorn kan erbjuda. Här kan civilsamhällets sociala 
inriktning komplettera och stötta upp, exempelvis med rådgivning eller stödsamtal. Dock 
saknas ofta strukturer för denna samverkan.  

Offentliga sektorn, i detta fall hälso- och sjukvården och socialtjänsten, står inför stora 
utmaningar och projektet är ett sätt att hitta nya lösningar på dessa utmaningar. Inom ramen 
för projektet har parterna gemensamt identifierat ”välfärdsluckor” och genom samverkan och 
överenskommelser sökt hitta gemensamma lösningar för dessa.  

1.2 Syfte 
En utvecklad samverkan mellan det offentliga och det civila samhället leder till att 
medborgare kan erbjudas bättre stöd, vilket i förlängningen leder till såväl en mer effektiv 
användning av samhällets resurser som bättre folkhälsa.  

1.3 Strategier 
Projektet bidrar till utveckling främst inom RUS prioriterade områden 5.5 Social 
sammanhållning och demokrati och 5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. 
projektet ligger väl i linje med den strategiska inriktningen för dessa målområden. Med en 
bredare tolkning av begreppet Innovation har projektet även bäring på område 5.2 
Innovationskraft och specialisering.  

2 Förväntat resultat och mål 
Projektet baseras på ett pågående Vinnova steg1-projekt i västra länsdelen, se bilaga. I detta 
steg 2-projekt ska metoderna från västra länsdelen testas och utvecklas i andra länsdelar med 
andra förutsättningar.  

Utifrån erfarenheterna från Steg 1-projektet vet vi att de lokala förutsättningarna är av stor 
vikt. I projektets första fas läggs därför stor vikt vid att kartlägga de lokala förutsättningarna i 
respektive länsdel i början av genomförandefasen. Här ingår exempelvis att inventera vilka 
föreningar med social inriktning som finns inom länsdelen och hur den offentliga sektorn är 
formerad i länsdelen. Vidare ska projektet i initieringsfasen inventera om det finns struktur för 
samverkan inom civilsamhället och mellan civila och offentliga sektorn i länsdelen.  

Projektet kommer därefter att fokusera på att utveckla och testa metoder för att kartlägga 
välfärdsluckor samt att upparbeta strukturer för samverkan mellan offentliga och civila 
samhället.  
                                                 
1 Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors 
kommuner. 
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Projektmålet är att skapa nya samverkansformer och överenskommelser mellan närsjukvård, 
socialtjänst och civilsamhällesorganisationer med social inriktning. Målgruppen är personer 
som är i behov av stöd och där närsjukvård och/eller socialtjänst inte kan möta behovet fullt ut 
eller där civilsamhället kan komplettera de tjänster som det offentliga erbjuder. 

Projektet ska resultera i konkreta överenskommelser mellan offentliga och civila aktörer för 
att medborgarna ska erbjudas så bra stöd som möjligt.  

Projektet är i dagsläget förankrat i hälso- och sjukvårdens ledning. Inom länsdelarna är 
intresset stort men nivån av förankring är lite olika. När det gäller socialcheferna behöver 
projektet förankras mer för att utröna nivån av intresse och eventuell medverkan.  

3 Tid- och aktivitetsplan  
Utvecklas i samband med ansökan till Vinnova.  

4 Projektorganisation och resurser  
Projektledare 100 % tjänst, ska rekryteras. Kompetens och erfarenhet av civilsamhällesfrågor. 
Finansieras av projektmedel.  

Projektmedarbetare:  

- 2 personer inom Möckelnföreningarna, sammanlagt 100 % tjänst. Finansieras av 
projektmedel. 

- X personer inom hälso- och sjukvården, sammanlagt 400 % tjänst. Medfinansiering.  

- 3 personer inom Regional utveckling, sammanlagt ca 50 % tjänst. Medfinansiering.  

Till projektet kopplas ekonom, kommunikatör och analytiker från Regional utveckling.  

 

Styrgrupp, förslag:  

- Ingmar Ångman, områdeschef Välfärd och folkhälsa, ordförande  

- Märtha Lundkvist, områdeschef Närsjukvårdsområde Väster 

- Socialchef (utses av chefsgrupp för social välfärd samt vård och omsorg)  

- Anders Bro, utvecklingsledare Kultur och ideell sektor 

- Representant från Örebro läns bildningsförbund   

5 Kostnader och finansiering 
Vinnova steg 2 innebär en medfinansieringsgrad på 50 %. I detta räknas in X antal 
resurspersoner från hälso- och sjukvården (beräknat till sammanlagt 400 % tjänst), tre 
personer på regional utveckling (beräknat till sammanlagt 50 % tjänst). Detta ger möjlighet att 
söka bidrag från Vinnova på ca 5 000 000 kr. Detta ska täcka kostnaderna för 100 % 
projektledare, 100 % projektmedarbetare på Möckelnföreningarna, projektkostnader i form av 
resor, utbildningar, material m.m. samt OH-kostnader.  
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6 Referenser 
Projektansökan Vinnova steg 1.   









 
Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2019-05-19 

 

 

Motion: Hållbarhet och biologiskt mångfaldsperspektiv för grönytor 

Grönyteskötsel är en viktig del för att vara det attraktiva Hällefors. Det är roligt när det är fint 

och välvårdat i vår kommun. Vi har finklippta gräsytor för att det är estetiskt tilltalande för 

oss som är invånare såväl som för besökare. Finklippta gräsytor passar även för lek och 

sportaktiviteter. Kanske har vi även områden med mer högvuxna gräsytor?  

Vad har Hällefors kommun för plan och genomtänkt tanke för skötsel av gräsklippning, hur 

definierar vi olika grönytor, hur mycket gräsytor klipps varje grönsäsong och hur planeras 

grönyteskötseln utifrån ett hållbarhetsperspektiv?   

 

År 2018 upplevde vi en ovanligt solig och extrem torr sommar. Då erbjöd många kommuner i 

Örebro län, inklusive Hällefors, lantbrukare och djurägare att skörda på olika markytor för att 

kunna ge foder till sina djur. Står kommunen rustad om sommaren blir torr i år igen? 

 

Forskning visar enhälligt att klimatet förändras liksom att den biologiska mångfalden av djur 

och växlighet är starkt hotad. FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

visar att aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många djur- och växtarter hotats av 

utrotning som nu. Över en miljon arter djur- och växtarter hotas av utrotning. Vad betyder det 

för oss människor? Vad kan vi göra för att förhindra och skapa bättre förutsättningar för 

växter, djur och oss själva? Vad vill vi i Hällefors? 

 

Flera kommuner i Sverige, t.ex. Linköping, ser nu över sin grönyteskötsel ur 

hållbarhetsperspektiv med fokus på att värna den biologiska mångfalden av djur- och 

växtarter. Dessa kommuner klipper exempelvis inte vissa delar av sina grönytor i maj och juni 

utan skapar istället ängar där det passar. Gräsytorna tas således tillvara på i ett ekologiskt 

perspektiv där insekter som humlor, bin och fjärilar får tillgång till blommor och växter i en 

rikare miljö än på välklippta gräs-monokulturer.  

Hällefors kommun behöver en genomtänkt plan för våra gräsytor som en naturlig resurs för 

exempelvis djurfoder i tider av torka, liksom ta ett ansvar för ekosystemet där biologisk 

mångfald av djur och växter ges bättre möjligheter. En annan skötsel av grönytor kan även 

spara kostnader. 

 

Jag yrkar:  

att Hällefors kommunen genomför en inventering av grönytor för att identifiera möjligheter 

att använda passande ytor till förmån för biologisk mångfald av djur- och växtarter, liksom 

resurs för djurfoder i tider av torka.  

att skapa en plan och policy för grönyteskötsel i kommunen med ett hållbart biologiskt 

mångfaldsperspektiv. 





 
Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2019-05-19 

 

 

Motion: Anslut Hällefors till 27 augusti: Nationella dag för civilkurage och 

medmänsklighet 

Nazismen kan ses som demokratins fullkomliga motsats då den är antidemokratisk och bygger bland 

annat på idén att människor inte har lika värde. Under andra världskriget genomförde nazisterna ett 

folkmord, Förintelsen, på ca 17 miljoner människor: Judar, homosexuella, personer med 

funktionsnedsättning, minoritets folkgrupper så som romer, politiska och religiösa motståndare, med 

flera, mördades systematisk i förintelseläger eller på andra utstuderade sätt.  

 

Nazismen och ifrågasättandet av demokratin är inte en historieberättelse. I Hällefors 

grannkommuner och i vår absoluta närhet växer nazismen. Under valrörelsen 2018 kunde polisen i 

Ludvika inte garantera säkerheten. 1 maj i år går åter nazister öppet på Sveriges gator.   

Demokratin är ingen självklarhet utan måste hela tiden försvaras av varje generation och människa. 

Det gäller även i Hällefors. 

Extremism av alla slag går alltid ut över människors rättigheter. I Hällefors har vi idag människor från 

många olika länder med personliga erfarenheter om hur FN:s 30 mänskliga rättigheter har kränks. 

Det mångkulturella samhället utmanas idag av främlingsfientlighet. Med mänskliga rättigheter följer 

även skyldigheter - vi har ett ansvar. 

 

Raoul Wallenberg, svensk diplomat (1912-1947), stod upp för mänskliga rättigheter och räddade 

tiotusentals judar undan Förintelsen. Den 27 augusti lyfter många kommuner i Sverige fram hans 

minne som en särskild dag för civilkurage och medmänsklighet.  

 

Raoul Wallenberg Academy har utvecklat ett material med konkreta tips om hur kommuner i Sverige 

enkelt kan arrangera ett lokalt firande av civilkurage och medmänsklighet. Materialet är kostandfritt 

och består av: Utställningar, filmer, kuragepris och inspirerade föredragshållare. 

 

Utställningar: Fyra olika utställningar finns att användas i t.ex. kommunhus, bibliotek eller andra 

offentliga utrymmen. Utställningarna har olika teman och behandlar Raoul Wallenberg, andra 

världskriget, mänskliga rättigheter samt civilkurage. 

Filmer: Två filmer finns tillgängliga för visning i klassrum, bibliotek eller t.ex. på en temadag i 

kommunen. Filmerna har olika tema: Raoul Wallenberg, Förintelsen, paralleller till dagens 

främlingsfientlighet samt Raoul Wallenbergs fotspår kopplat till vilka avtryck vi vill lämna.  

Kuragepris: Det finns möjlighet att ansöka om ett bidrag för utdelning av ett Kuragepris som 

uppmärksammar någon som agerat för mer medmänsklighet i kommunen. 

Inspiratörer: Raoul Wallenberg Academy tillhandahåller experter och inspiratörer som kan bjudas in 

till kommunen för att belysa och diskutera mänskliga rättigheter, personligt ansvar och möjligheten 

för varje människa att göra skillnad. Ersättning sker i samråd med talaren.  

 

Jag yrkar:  

att Hällefors kommun ansluta oss till 27 augusti: Sveriges Nationella dag för civilkurage och 

medmänsklighet 

att uppdra förvaltningen att arrangera evenemang för civilkurage och medmänsklighet med 

utställningar och filmer sam ev. dela ut ett kuragepris och ha föredrag av inspiratörer med stöd av 

Raoul Wallenberg Academys kostnadsfria material. 





 
Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2019-05-19 

 

 

Motion: Uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga utemiljöer 
 

Hällefors-Grythyttans Rotary Club har nyligen genomfört sin årliga vårstädning i Grythyttan.  

Möjligen upplevdes att det fanns något mindre skräp i Grythyttan än i fjol. Dock noteras oändligt 

med cigarettfimpar och portionssnuspåsar på gator och torget och på två timmar samlades en halv 

släpkärra med skräp.  

 

Lagen om rökfria utemiljöer införs den 1 juli 2019. Idag erbjuder t.ex. restauranger rökning på 

uteserveringar där man tillhandahåller askkoppar. Det kan förväntas att följden av den nya lagen blir 

ett ökat rökande och fimpande på andra ytor i våra tätorter; på gator och torg med flera platser. 

Kommunen behöver ta ansvar för att cigarettfimpar liksom portionssnusförpackningar kan samlas 

upp i säkra kärl. Idag saknas askkoppar i kommunens offentliga utemiljöer.  

 

Det finns en handfull små offentliga sopkärl i Hällefors respektive Grythyttan. Dessa har ingen 

sorteringsfunktion för glas, metall, plast eller papper, osv. Det finns ingen särskild del på sopkärlet 

där cigarettfimpar kan släckas och slängas på ett brandsäkert sätt.  

 

De få kärl som finns är utspridda på olika platser, av och till lite gömda. På platser utanför tätorterna 

där det finns informationstavlor om kommunen, inte sällan på vackra rastplatser vid en sjö, saknas 

ofta sopkärl och mängden sopar på dessa platser gör intrycket av vår kommun orättvis. 

Genom att tillhandahålla flera sopkärl bör det underlätta för medborgare och besökare att kasta 

skräp och fimpar i avsedda kärl. 

 

Idag har många orter sopkärl med både sortering och en särskild del för cigarettfimpar. Utveckling av 

sopkärl i den offentliga utemiljön har idag även utvecklas med digital teknik, exempelvis ”Bigbelly” 

kan signalera behov av tömning, tillhandahålla Wi-Fi och komprimera soporna i kärlet. 

Sopkärl kan även designas med kommuners loggor som en symbol för en hållbar kommun som tar 

ansvara för miljön. Funktion och estetisk design av sopkärl i Hällefors kommun har ett signalvärde till 

både medborgare och besökare och kan visa våra värderingar gällnade hållbarhet liksom att följa 

med i utvecklingen.  

 

För att vara en attraktiv kommun, i linje med nuvarande vision, är det en hygienfaktor att våra 

tätorter och övriga områden är fria från skräp, cigarettfimpar och portionssnuspåsar, på gator, torg 

liksom hela kommunens utemiljö.  

 

Jag yrkar:  

att kommunen genomför en nulägesanalys av kommunens sopkärl, t.ex. antal, funktionalitet 

och estetiskt kvalitet.  

att kommunen utökar antalet sopkärl i våra offentliga utemiljöer; i våra tätorter och på de 

platser där kommunen har informationstavlor om Hällefors kommun 

att uppdatera kommunens sopkärl i det offentliga utemiljöer med funktioner som 

källsortering och säker hantering av cigarettfimpar. 

 

 



 

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

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2019-08-16  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Handlingsplan för en digitaliserad kommun, dnr KS 
19/00183 
 
Informationsunderlag 
 
KS 2017-11-28 § 269 
Bakgrund till en digitaliserad kommun. Utredning (Bil)  
En digitaliserad kommun. Utredning (Bil)  
Handlingsplan (Bil) 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen antog 2017-11-28 § 269 en verksamhetsplan för 2018. 
I den gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en 
digitaliserad kommun. 
  
Sedan årsskiftet 2018/19 arbetar förvaltningen utifrån en framtagen 
handlingsplan. Eftersom uppdraget att ta fram en handlingsplan fanns 
beskrivet i verksamhetsplanen, och eftersom delar av planen kommer att bli 
föremål för politisk hantering, återrapporterar härmed förvaltningen att den 
genomfört uppdraget.  
 
Handlingsplanen bygger på de förutsättningar som finns i författning och 
myndigheter samt de förutsättningar som finns i kommunen. Planen föreslår 
ett antal åtgärder.  
 
Eftersom arbete utifrån handlingsplanen redan pågår är åtgärdslistan under 
ständig revidering.  
 
Förvaltningen kommer att revidera handlingsplanen årligen. 

 
 

Ekonomi 
Beslut i uppdrag i handlingsplanen ska finansieras i ordinarie verksamhet. 
Handlingsplanen ökar således inte de kommunala kostnaderna om inte 
åtgärder vidtas.  
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Folkhälsa  
Delar av digitalisering av kommunens verksamheter kan ha stor inverkan 
på folkhälsan. E-hälsa är ett område som i högsta grad påverkar hälsan och 
folkhälsan direkt. 

 
Miljö 
Förvaltningen konstaterar att vissa uppdrag har som direkt syfta att minska 
miljöpåverkan, t ex resfria möten.    

 
Samverkan 
Samverkan i frågan sker på sedvanligt sätt. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om de fastigheter där ägare valt att inte ansluta 
sig till bredband och möjlighet att ansluta vid senare tillfälle, vilket delvis 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan 
att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om tillgänglig samt samlad information på 
hemsidan och möjlighet för förtroendevalda att söka i kommunens diarium, 
vilket delvis besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om förekomsten av olika märken på 
exempelvis mobiltelefoner och varför de anställda får välja variant, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga hur förvaltningen arbetar med och prioriterar 
i handlingsplanen samt vad politiken kan bidra med, vilket delvis besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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 A. Bakgrund till en digitaliserad kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2(7) 

 

 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018 är en av aktiviteterna att ta fram en 
handlingsplan för en digitaliserad kommun.1 Frågor kring digitalisering har i olika 
ärenden även tidigare varit uppe till politisk behandling i kommunen, och då 
främst gällande införande av olika IT-system i verksamheten. 

 
Definition och beskrivning av digitalisering  
 
Digitalisering i kommunal verksamhet är inte ett entydigt begrepp. Enkelt uttryckt 
handlar digitalisering av kommuner om hur de använder den digitala teknik som 
finns tillgänglig för att utveckla sina arbetsmetoder. Vad som betraktas som 
digital teknik blir då nästa definitionsfråga. Det kan ibland vara nödvändigt att 
ibegreppet digitalisering skilja mellan till exempel IT-verktyg, digitalisering och 
kommunikation. I huvudsak kommer denna beskrivning inte att skilja mellan 
begreppen. 
 
En skiljelinje i digitaliseringen går i den kommunala servicefunktionen. IT-
enheten arbetar med IT-verktyg, men behöver för det inte anses arbeta med 
digitalisering. På samma sätt arbetar kommunala förvaltningar med 
kommunikation, ibland med hjälp av IT-verktyg. 
 
Själva syftet med digitalisering av kommunens verksamhet är att arbete med 
digitalisering i kommunen ska bygga på att skapa större nytta med nya eller 
förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik.   

 
Bakgrund till målsättningarna i digitalisering 
 
Digitalisering är sedan presentationen 2006 en av EU:s åtta nyckelkompetenser.2 
Parlamentet beskriver att digital kompetens kommer att vara en grundförutsättning 
för ett fungerande livslångt lärande i framtiden. Bland annat beskrivs i 
rekommendationen hur kritiskt tänkande, informationssökning och kunskap att 
skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten kommer att ställa helt nya krav 
på utbildning och läroplaner.  
 
Utifrån beskrivningen av digitaliseringen som en nyckelkompetens har strategier 
tagits fram på nationell, regional och lokal nivå.   
 
Digitaliseringen i Sverige  
 
Regeringen presenterade 2011 en nationell digital agenda för Sverige, med målet att 
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.3 I 
agendan identifierar man fyra strategiska områden:  
 
- Lätt och säkert att använda  

- Tjänster som skapar nytta  

- Det behövs infrastruktur  

- IT:s roll för samhällsutvecklingen.  

                                                      
1 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.   

2 Europaparlamentets och rådets rekommendation från den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande 

(2006/962/EG)  

3 Regeringen IT i människans tjänst – En digital agenda för Sverige. 
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Dessa politiska mål ligger till grund för det fortsatta arbetet med digitaliseringen. I 
agendan betonas också att regionala agendor behöver tas fram utifrån den nationella. 
I det arbetet betonas områdena E-förvaltning, skola, bredband och digital 
delaktighet.  
 
Digitaliseringskommisionen 
 
Digitaliseringskommissionen tillsattes 2012 med uppgiften att verka för att det it-
politiska målet uppnås.4 Ett senare tilläggsdirektiv innefattade att kommissionen 
under den återstående utredningstiden ska genomföra en omvärldsanalys, identifiera 
strategiska områden samt utreda hur främjandet inom området bör utvecklas.  
 
Kommitténs definition av digital kompetens är att den utgörs av  
 
”i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa 
med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” 

 
I delbetänkandet ”Gör Sverige i framtiden” beskriver kommittén sin bedömning 
av vilka krav digitaliseringen kommer att ställa på befolkningen i samhället. De 
sammanfattar bedömningen av vad som kommer att krävas i fyra punkter. 
 
- Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt. 

- Färdigheter att använda digitala verktyg tjänster. 

- Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 

möjligheter och risker. 

- Motivation att delta i utvecklingen. 

Utifrån dessa behov har kommissionen lämnat följande utgångspunkter för hur arbetet med 
digitalisering i samhället måste ske.   
 
- Kontinuerlig utveckling av individers digitala kompetens är nödvändig. 

- Digital kompetens krävs för att stärka Sveriges välstånd och utvecklingen i offentlig sektor 

och näringsliv. 

- Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga. 

- Statens roll behöver ständigt bedömas i relation till den utveckling som sker. 

Särskilt omnämns vikten av ledarskap i digitaliseringen. Mod och insikt i hur den 
digitala utvecklingen kommer att förändra samhället kommer att krävas i 
ledarskapet. 
 
Digitaliseringskommissionen fick slutligen att uppdrag att följa upp arbetet kring 
de regionala digitala agendorna.    
 
Regional digital agenda – Region Örebro  
 
Region Örebro län har upprättat en digital agenda för 2014-20205. Syftet med 
agendan är att det ska finnas tydliga och gemensamma mål som bidrar till att 
offentlig verksamhet, med hjälp av IT, uppfyller målen i nationella och regionala 
styrdokument. Målet är att modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, 
attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar. 
 

                                                      
4 SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden – digital kompetens Digitaliseringskommisionen. 

5 Region Örebro Örebro Läns digitala agenda 2014-2020 Dnr: 341-1379-2013. 
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Som en fortsättning på den regionala digitala agendan ska nästa steg komplettera 
med att ansvar för respektive strategiskt område fördelas mellan aktörerna. 
 
Arbetet med den regionala digitala agendan i Region Örebro har pekat ut sju 
regionala strategiska områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område 1- Tillgång till bredband 
  

VAR VILL VI VARA 2020?  
 
Minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på 
landsbygden har möjlighet att få en överföringshastighet på minst 100 
Mbit/s.  
Alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden har 
täckning av 4G-nät (eller bättre). 

Område 2 – minska det digitala utanförskapet 
  

VAR VILL VI VARA 2020? 
 
98 procent av länets invånare har tillräckliga kunskaper så att de kan 
använda internet för samhällsinformation, myndighetskontakter och 
eHälsa. 

Område 3 -  e-förvaltning 
 

VAR VILL VI VARA 2020? 
 
80 procent av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 
kommuner/länsorganisationer är möjliga att signera elektroniskt.  
Öppna möten av allmänt intresse webbsänds och alla utskick inför beslutsmöten sker 
digitalt.  
Information från respektive organisation, riktad till blivande  
eller etablerade företagare, finns tillgänglig via e-tjänster och självservicefunktioner. 

Område 4 – e-hälsa 
 

VAR VILL VI VARA 2020? 
 
Samtliga kommuner och Region Örebro län tillgängliggör information till 
Nationell patientöversikt för att säkerställa en sammanhållen journal-
information oberoende av huvudman.  
 
Samtliga kommuner och Region Örebro län har mobil journal tillgänglig på 
ett säkert sätt.  
 
Våra invånare är delaktiga i den egna vård- och omsorgen via e-
hälsotjänster och kan nå journalinformation via nätet.  
 
Alla kommuner har infört digitala trygghetslarm. 

Område 5 – skolan 
 
 VAR VILL VI VARA 2020? 
  
Rektorernas digitala kompetens och strategiska ledarskap har stärkts.  
 
Systematisk vidareutbildning inom IT-området för lärare bedrivs i hela 
länet, samt vid Örebro universitet.  
 
Digital kompetens är integrerad i alla ämnens kursplaner. 
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En statusrapport i januari 2018 i den regionala digitala agendan har redovisats.6 I 
rapporten beskrivs hur arbetet har fortskridit mot etappmål 2016 och mål 2020.  
 
Tidigare arbeten, ändamål och inriktningar i digitalisering i Hällefors 
kommun 
 
Tidigare arbete i kommunen 
 
I maj 2015 hölls ett inledande möte kring digital agenda i Hällefors kommun. 
Mötet var initierat av kommunalrådet, och deltog gjorde politiker, 
förvaltningschefer, IT-chef och näringslivsutvecklare. Syftet med mötet var att ta 
fram ett samlat dokument kring hur Hällefors ska arbeta med möjligheterna i den 
digitala utvecklingen. Mötet utgick ifrån den regionala digitala agendan, och ur 
diskussionerna lyftes ett antal idéer och utmaningar. De idéer som lyftes var dessa: 
 

- Tillgång till fiber för sommarstugeägare. 

- Möjligheter för äldre att läsa tidningar i läsplatta. 

- Äldre kan kommunicera med anhöriga via Skype. 

- Förenkla administration för personal. 

- Använda digitala platstjänster för marknadsföring. 

- Vobba när man är sjuk. 

- Blackboard som ORU, digitala utbildningar. 

- Digitala instruktionsfilmer. 

- Använda tekniken till digitala nätverk. 

- Digitala byalag. 

- Bolla digitala idéer med studenter. 

- Digital turisinformation. 

- WiFI-spots. 

                                                      
6 Region Örebro län. Regional digital agenda. Statusrapport januari 2018. 2018-02-01 

Område 6 –energi och klimat 
 
 VAR VILL VI VARA 2020? 
 
Digital teknik bidrar till minska den totala energianvändningen i byggnader 
med 15 procent jämfört med 2008.  
 
Resfria möten med digital teknik är förstahandsval där det är lämpligt.  
 
Miljöenergi och återvinningskrav ställs vid upphandling av digital teknik.  
 
Den digitala tekniken tas tillvara i samband med renovering och 
nybyggnation av bostäder och lokaler. 

Område 7 – Kultur- och kreativitet 
  

VAR VILL VI VARA 2020? 
 

Tillgängheten till kulturupplevelser och kulturutbyten har ökat genom 
digital direktöverföring.  
 
Verksamheter som samlar och tillgängliggör kulturarvsmaterial har en plan 
för digitalisering av sitt material. 



6(7) 

 

- Självdiagnosticering, förebyggande hälsovård. 

- Visicom. 

De utmaningar som identifierades var dessa: 
 

- Den digitala utbildningsnivån bland personal. 

- Back-up teknik. 

- Riskanalyser. 

- Bygglagstiftning. 

- Lagstiftning kring offentlig WiFi, säkerhet. 

Gruppen sammanställde utifrån detta en ”Att göra-lista”. Listan har använts som 
underlag i det fortsatta arbetet med projektet. Det som borde göras var detta: 
 

- Räkna fram kostnaden för att inte jobba digitalt i den politiska organisationen. 

Räkna in kostnader för toner till skrivare, papper, porto, arbetstimmar för att skriva 

ut och packa och posta alla handlingar. 

- Ta reda på hur den digitala agendan ser ut i andra kommuner. Hur har andra 

kommuner löst digitala utmaningar? 

- Ta reda på vilka behov som finns i olika målgrupper inom vården. Vad kan 

underlättas med digitala medel? Brukar, anhöriga och personal har olika behov.  

- Gör en lista över digitala utvecklingsmöjligheter för pedagoger, elever och 

föräldrar inom förskola och skola. 

- Ta fram faktaunderlag vad som är kvar att på att göra-listan för att Public 360 ska 

fungera. 

- Ta fram handlingsplan för införande av digital agenda. 

- Utse vem som ska äga frågan. Vem ska driva digitala agendan? 

Utifrån ovanstående lista framgår det tydligt att osäkerhet råder kring vad som är 
den digitala agendan. Den digitala agendan är alla de saker som finns på en digital 
”att-göra” lista, oavsett om de är planerade eller under genomförande. En digital 
agenda har inget ändamål i sig självt.   
  
Ändamål och inriktningar i digitaliseringar i Hällefors kommun 
 
Arbete med digitalisering i kommunen ska präglas av att kommunen har långa 
avstånd, både för intern verksamhet (till exempel hemtjänst) och externt vid olika 
typer av kommunala samverkansmöten. 
 
Digitaliseringen ska också präglas av att vi redan idag ligger långt framme med 
fiberutbyggnad och i första hand nu måste diskutera vad denna ska användas till. 
 
Digitaliseringen måste präglas av ledarskap.  
 
Digitaliseringen ska slutligen styras av ökad effektivitet eller högre kvalitet.   

 
Arbetssätt/Metod 
 
Direktiv för arbetet med den digitala agendan lämnades i inledande fas som 
projektdirektiv. Det visade sig tidigt att projektformen inte var optimal för 
genomförande av arbetet. Anledningarna till detta var flera. 
 
Arbetet med den digitala agendan har ett mycket stort utredande inslag. 
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Arbetet är inte avslutat i och med färdigställande, utan ska överföras i 
linjeorganisation efter avslutat arbete. 
 
Digitala agendan ska värderas politisk, vilket gör att agendan inte är klar vid 
leverans. Agendan ska dessutom hållas levande framledes. 
 
Det finns inga för ett projekt självklara grupper för informationsinhämtning.  
 
Utifrån detta har arbetet utförts som ett utredande uppdrag. I huvudsak har samtal 
förts med kommunala verksamheter, i förhållande till vad som framkommer i 
forskning och beprövad erfarenhet i sektorn. 
Uppdraget kan ses som ett delprojekt i digitaliseringsprojektet.  
 
Utredningens presentation 
 
Denna del (A) beskriver bakgrunden till digitaliseringen och det som ligger till 
grund för kommunens arbete med digitalisering. I del (B) presenteras 
förutsättningar och behov i Hällefors kommun, för att i del (C) konkretiseras i en 
handlingsplan innehållande en inriktning och ett antal förslag på åtgärder. I del (D) 
sammanfattas åtgärderna, tidsbedöms och kostnadssätts ungefärligen. I del D finns 
också förslag till politiska beslut kring övergripande målsättningar. 
 
Fortsättning av arbetet 
  
Den digitala agendan eller delar av denna ska fastställas politiskt. Agendan har 
inriktande del och en specifik del. Inriktningen i agendan kan antas politiskt utan 
att alla delar i den specifika delen (handlingsplanen) antas.  
 
En förutsättning för att målen i den digitala agendan, både inriktningar och 
handlingar ska antas, är att frågan drivs i kommunen. Förvaltningen ska ges i 
uppdrag att tillhandahålla resurs för att löpande hålla agendan aktuell och att 
genomföra handlingsplanen. Mer om detta finns fortsättningsvis.  
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Bakgrunden till digitaliseringen i kommunen, liksom de beslut som ligger till 
grund för arbetet, beskrivs i ”Bakgrund till en digitaliserad kommun” (Del A). 
Del B diskuterar utifrån detta förutsättningar och framkomliga vägar i 
kommunens arbete med en handlingsplan kring en digital agenda. 

 
I ”Bakgrund till en digitaliserad kommun” beskrivs den inriktning som ska 
prägla den digitala handlingsplanen i Hällefors kommun:  
 
”Ändamål och inriktningar i digitaliseringar i Hällefors kommun 

 

Arbete med digitalisering i kommunen ska präglas av att kommunen har långa avstånd, 

både för intern verksamhet (till exempel hemtjänst) och externt vid olika typer av 

kommunala samverkansmöten. 

 

Digitaliseringen ska också präglas av att vi redan idag ligger långt framme med 

fiberutbyggnad och i första hand nu måste diskutera vad denna ska användas till. 

 

Digitaliseringen måste präglas av ledarskap.  

 

Digitaliseringen ska slutligen styras av ökad effektivitet eller högre kvalitet.” 
 
Denna del i arbetet innehåller ett antal diskussioner kring förutsättningar 
och behov i kommunens verksamheter. Diskussionerna förs med olika 
utgångspunkter, och de åtgärder som diskuterats lämnas i sammanställning i 
del C.        
 
Digitalisering eller något annat? 

Som redan nämnts råder oklarhet om vad digitalisering är. Kommunikation 
kan till exempel i vissa fall vara digital, och i vissa fall inte. Region Örebro 
har en målsättning med utökat antal resfria möten. Dessa möten kan 
genomföras med eller utan digital inblandning, och är således inte uteslutande 
föremål för en digital handlingsplan.  
Denna diskussion kring kommunens behov och förutsättningar definierar inte 
vidare innehållet i digitalisering, utan konstaterar att en del av innehåller kan 
diagnosticeras som digitalt och en del inte. Syftet med arbete är att öka 
kvaliteten och effektiviteten i kommunens arbete. Arbete kring detta syfte 
bedöms som viktigare än att identifiera kriterier på vad som är digitala 
redskap i verksamheten. Denna sammanblandning påverkar innehållet i den 
digitala handlingsplanen och kan göra den mindre jämförbar med andra 
kommuners. 
 
Digitalisering med olika utgångspunkter 

Digitalisering betyder olika saker för olika intressenter i kommunen. För 
denna utredning är det mest intressant att skilja mellan digitalisering i 
förvaltning, i utbildning och bland invånare (publikt). Vilken del av 
kommunens intresseområde som berörs har betydelse framförallt för att kunna 
vikta effekter och kostnader vid beslut. 
 
Digitalisering i förvaltning 
 
Till digitalisering i förvaltning räknas till exempel verksamhet inom det som 
ofta benämns e-förvaltning eller e-hälsa. De digitala verktygen används för att 
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underlätta för kommunens anställda att genomföra sitt uppdrag. Till detta 
räknas också system i gränssnitt mellan vårdtagare och vårdgivare, t ex 
planeringssystem och larm inom omsorgen. System som används för att 
underlätta skolans arbete, t ex Google Drive, räknas också hit. 
 
Digitalisering i utbildning 
 
Till digitalisering i utbildning räknas digitala verktyg som används enbart för 
att utbilda, t ex projektorer i klassrum, Google expedition och andra 
undervisningsprogram.    
 
Publik digitalisering 
 
Publik digitalisering är i denna sammanställning verktyg som används för och 
av allmänheten, men som inte direkt har att göra med kommunal förvaltning. 
Hit kan t ex fiberutbyggnad räknas, även om denna särskilt ifråga om 
välfärdsanslutningar tangerar förvaltningens uppdrag. Andra frågor som 
räknas hit är till exempel offentliga WiFi-hotspots, publika datorer (turism 
och bibliotek), digitala anslagstavlor eller annat.  
 
DIGITALISERING I HÄLLEFORS KOMMUN 
 
Förutsättningar  
 
Arbetet med Hällefors kommuns arbete med digitalisering har ett antal 
positiva och ett antal negativa utgångslägen. Positiva förutsättningar för 
arbete med digitalisering som kan ligga till grund för en digital agenda är i 
hög grad bunden till infrastruktur.  
 
Kommunen har ett väl utbyggt fibernät, dessutom med god framförhållning 
och handlingsutrymme, vilket är grunden till nyttjande av digitala verktyg.  
 
Kommunen har en IT-enhet med gott tekniskt kunnande.  
 
Kommunen har ett för verksamheterna fungerande nätverk i verksamheter. 
 
Som negativa förutsättningar finns bland annat personalens digitala 
kompetensnivå. Av olika anledningar har verksamheternas personal inte getts 
möjlighet att följa den digitala utvecklingen. 
 
Kommunens IT-enhet är inte verksamhetstillvänd. IT-enheten säkerställer inte 
att verksamhetens system används och fungerar. Anledningar till detta kan 
vara alltifrån underbemanning till att utformning av verksamhetens riktlinjer 
inte formulerar detta mål. 
 
Digitala verktygen i verksamheterna är i många fall undermåliga. 
 
Befolkningsstrukturen har inte premierat offentlig utveckling av digitala 
verktyg, till exempel hemsidan.     

 
Inriktning 
 
Inriktningen i kommunens arbete är som flera gånger nämnts att:  
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Arbete med digitalisering i kommunen ska präglas av att kommunen har långa avstånd, 

både för intern verksamhet (till exempel hemtjänst) och externt vid olika typer av 

kommunala samverkansmöten. 

 

Digitaliseringen ska präglas av att vi redan idag ligger långt framme med fiberutbyggnad 

och i första hand nu måste diskutera vad denna ska användas till. 

 

Digitaliseringen måste präglas av ledarskap.  

 

Digitaliseringen ska styras av ökad effektivitet eller högre kvalitet.” 
 
Åtgärder som vidtas i digitalisering ska vara till nytta för verksamheten och i 
förlängningen för kommunens innevånare. Ledarskapet ska försäkra att de 
åtgärder som genomförs uppfyller sina syften eller avslutas. Varje åtgärd ska 
ha ett fastställt mål, kostnad och en tidplan. 
 
Som en direkt följd av detta ska IT-verktyg eller digitalisering i övrigt som 
inte på detta sätt positivt påverkar verksamheten inte inhandlas eller 
genomföras i kommunen. Däremot kan utbildningsverktyg som i sig inte 
driver digitalisering krävas. 

 
Det är också med detta synsätt tydligt att en IT-enhet i kommunen inte kan 
driva digitalisering, utan enbart vara behjälplig med tekniska lösningar och 
system. Digitalisering drivs i huvudsak av verksamheterna, och arbetet måste 
bedrivas i gränssnittet mellan verksamhet och digitalt verktyg. 
 
Digitaliseringen ska i kommunen också följa regionens digitala agenda. Den 
digitala agendan kan komma att förändras utifrån tidsperspektiv och den nya 
regionala utvecklingsstrategin för Örebro län. Uppföljning av mål ur 
statusuppdateringen i januari 2018 kommer att refereras i den mån de är 
tillämpliga. 

 
DISKUSSION 
 
Aspekter av digitalisering som ska diskuteras följer regionens digitala agenda. 
 
Område 1- Tillgång till bredband 

  
Inriktningsmålet för bredbandet i Regionen är att det ska finnas bredband av 
världsklass som möjliggör elektroniska tjänster av hög kvalitet att användas 
av alla hushåll och företag i tätort likväl som på landsbygd.  
 
Det finns en ibland olycklig sammanblandning mellan å ena sidan 
bredbandsutbyggnaden och å andra sidan tillgång till fiber. Redan idag kan 
målsättning 100 Mbit/s uppnås i bredband, men det handlar då i stor och 
eventuellt ökande utsträckning om mobila nät. Mobila nät är av flera skäl inte 
optimala, men i mycket perifera områden kan mobila nät även i framtiden 
vara nödvändiga. 

 
Den snabba teknikutveckling som skett har varit svår att förutspå. Många av 
de verktyg som idag används till vardags var science fiction för bara 20 år 
sedan. På samma sätt har vi idag svårt att förutse vart utvecklingen kommer 
att föra oss de kommande åren. Utbyggnaden av fiber är en åtgärd som 
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riskerar att passeras av annan teknologisk utveckling, inte minst eftersom 
investeringen är dyr. För tillfället finns ingen annan lösning, och 
förvaltningen gör bedömningen att fiberstrukturen tills IT-gruppen hittar en 
bättre lösning ska hanteras som optimal. 
 
Kommunen har sedan tidigare god utbyggnad av fiber. Tillgången idag 
begränsas av att privata utförare och statliga medel inte klarar att räkna hem 
en fortsatt utbyggnad. För kommunen finns tre areor där täckningen inte är 
optimal, och där kommunens arbete kan göra skillnad: glesbygden, företagen 
och täckningsgrad. 

  
Kommunen har många hushåll och företag i glesbygd, dit fiberutbyggnaden är 
kostsam och inte kommer att bära sig företagsekonomiskt. Till dessa 
förbereder IT-enheten så långt det är möjligt anslutningar, och söker bidrag 
för detta. Detta arbete bör fortsätta men att uppnå 100 % täckning kommer 
inte att vara möjligt.  
 
Företagen i främst centrala Hällefors och Grythyttan saknar anslutning till 
fiber, trots att fiber finns framdragna till utpekade områden. De drivande 
företagen bakom anslutningarna har inga lösningar på anslutningarna, och 
kommunen behöver tillsammans med företagen hitta en strategi för detta.  
 
I tätorterna finns fastigheter som valt att inte ansluta sig till fiberutbyggnaden. 
I de fall detta menligt inverkar på till exempel omsorgens digitala verktyg bör 
kommunen överväga välfärdsanslutningar. Välfärdsanslutningar är 
anslutningar som kommunen på ett eller annat sätt tillfälligt eller permanent 
finansierar åt en fastighetsägare för att kunna erbjuda denne digitala tjänster. 
Möjligheten kan också avse glesbygd eller utökning till lösningar omfattande 
alla hushåll.   

 
Område 2 – minska det digitala utanförskapet 
 
En stor del i att minska det digitala utanförskapet läggs i samhället idag på 
bibliotek. Biblioteket kan på många sätt verka för att minska det digitala 
utanförskapet. I kommunen försvåras det arbetet av upphandlingar som 
genomförs, eftersom teknikutvecklingen är svår att reglera i avtal. 
Kommunens eget bibliotek har därför en låg digital utvecklingsnivå. 
Kommunen måste säkerställa att biblioteket får i uppdrag att utföra de 
åtgärder inom digitalisering som utpekas. Om biblioteksverksamheten även 
fortsättningsvis läggs på entreprenad måste uppgifter inom digitalisering 
särskiljas och identifieras särskilt, gärna i samverkan med gruppen för 
digitalisering som skapats. Avtalsuppföljning blir i detta fall mycket viktig. 

 
Område 3 -  e-förvaltning 
 

 Digitaliseringens genomförande 
 
En digital agenda med insatser måste med tanke på samhällets snabba 
förändringstakt hållas aktuell. Diskussionen kring möjliga faktiska åtgärder i 
digitaliseringen måste hela tiden uppdateras och diskuteras utifrån 
kommunens inriktning. Det viktigaste i en digital agenda är således inte vilka 
insatser som för dagen planeras eller genomförs, utan hur arbetet med 
digitalisering i kommunen formaliseras och förs framåt. Utredningen föreslår 
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att en stående grupp upprättas för digitaliseringsarbetet. Arbetet ska ledas av 
IT-pedagog som inte är knuten till IT-enheten. Gruppen ska fortlöpande 
diskutera digital utveckling, samt översiktligt planera och vara delaktiga i de 
åtgärder som genomförs. IT-pedagogen ska utvärdera digitala system i 
gränssnittet mellan användare och teknik, vilket innebär att praktik i 
verksamheter blir nödvändig. 
 
I arbetet ska riktlinjer för införande av planering, införande och uppföljning 
av system (systemförvaltning) gällande kommunens samtliga verksamheter 
innefattas. 
 
Ledarskap 
 
På alla nivåer betonas vikten av ledarskap i den digitala utvecklingen. 
Ledarskapet ska göra att digital teknik planeras, införs, används och 
utvärderas enligt uppgjorda planer. Utöver detta kan ännu ett perspektiv på 
ledarskap intolkas i den digitala utvecklingen omkring ledarskapet i den 
utveckling av arbetsformer som kan komma att krävas. Det kan oundvikligt 
bli så att de möjligheter som de digitala verktygen skapar ställer nya krav 
formerna för det kommunala arbetet. Till exempel kan optimala möjligheter 
att genomföra arbetsuppgifter utan en arbetsplats ha stor inverkan på både 
kommunens materiella arbetsplatser och på möjligheten att t ex arbeta 
hemifrån. Det kan t ex handla om att i ledarskapet flytta fokus från arbetstider 
till arbetsuppgifter. För kommunen kan det också handla om fördelning av 
arbetsrum/arbetsplatser och liknande. Kommunen bör utreda hur styrningen 
av det kommunala arbetet påverkas av tillgången till nya verktyg och vilka 
riktlinjer som kan behöva uppdateras.   

 
Telefoni 
 
Under utredningen har det framkommit att kommunens stationära telefoni, 
utöver växeln, kan vara överflödig. Den personal som har mobiltelefon 
använder i mycket hög grad denna istället för sin stationära telefon. En stor 
del av personalen har dessutom inte tillgång till stationär telefon när de utför 
sina arbetsuppgifter. Kommunen bör utreda övergång till mobiltelefoni för 
samtliga anställda. Utredningen ska beröra områden som säkerhet (sms-larm 
och annat), privat användande, synergier, kostnader och alla de övriga 
aspekter som kan finnas. 
 
Nätverk 
 
Kommunen har just nu minst tre olika nätverk som personalens verktyg kan 
kopplas upp emot. Detta skapar problem vid t ex delning eller uppkoppling 
mot digitala verktyg. Det är utredarens åsikt att säkerheten i systemen går att 
lösa inom betydligt färre nätverk. Kommunen ska utreda vilka nätverk som 
ska finnas. 
 
Standard 
 
Det finns mycket forskning som visar att standarder i verksamheter är 
positivt. Kommunen låter idag anställda välja modeller av t ex mobiltelefoner, 
vilket skapar merjobb och krångel både för IT-enhet och för personal. 
Valfrihet kan visserligen uppfattas positivt, men även de företag som ligger i 
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framkant på IT-utvecklingen menar att det för företaget är bättre att erbjuda 
ett fungerande system än att låta de anställda välja mellan flera 
dysfunktionella.  
Kommunen ska utreda och befästa en standard för de verktyg som lämnas ut. 
Standarden avser t ex märke på mobiltelefon, plattor och system. 
 
Låsbarhet, spärr eller öppen admin. 
 
Utredaren bedömer att personalens IT-utveckling hämmas av att de inte 
administrerar sina egna redskap. Personal i skolan kan t ex inte ladda ner 
pedagogiska program utan tillstånd från administratören. IT-enheten har 
troligen bedömt att skadlig nedladdning och okunskap skapar mer arbete för 
dem än att erbjuda administratörstjänster vid nedladdning. För 
verksamheterna resulterar detta oftast i att arbetet inte blir gjort, vilket 
inverkar på det dagliga arbetet och framförallt på möjligheten till personlig 
utveckling inom området. 
 
Kommunen ska utreda hur och i vilken grad användare ska tillåtas bli 
administratörer i sina egna redskap. Utredningen ska också visa i vilken grad 
låsning av redskap mot enstaka program, till exempel inom vård & omsorg, 
kan genomföras eller läggas till mobiltelefoni i enlighet med det som skrivits 
ovan om mobiltelefon till alla. Lösningarna för de digitala nationella proven 
som kommer att föreslås kan eventuellt vara lösningar.    
 
Kommunen ska i sina system följa rekommendationer som ges för spärr av 
olämpligt innehåll. IT-enheten har redan idag system som kan hantera 
styrning av program i enheter. Politiska beslut kan komma att fattas i frågan. 
 
System 
 
Ett stort antal system och verktyg kommer att behöva behandlas de 
kommande åren. Utgångspunkten är att dessa system ska hanteras i IT-
gruppen och i den aktuella verksamheten. En lista över system och verktyg 
ska ständigt finnas aktuell i förvaltningen. Listan ska innefatta system som är 
under diskussion, införande eller i skarp användning/utvärdering. Vägledande 
för systemen ska vara att de ska vara tidsbestämda. Med ett tidsbestämt avses 
att systemet ska införas för att vid en viss tidspunkt vara i full funktion. Om 
inte full funktion uppnås ska avveckling av systemet övervägas. Denna 
hantering sätter press på det digitala ledarskapet, samt skapar underlag för 
krav i upphandling. I övrigt ska systemen uppfylla krav som redan nämnts. 
 
Exempel på system och insatser som kan diskuteras är Public360, överförande 
av ritningar till digitala medier och SITHS-kort till personal.  
 
Politik 
 
Under politiska arbete ska en förutsättning vara att arbetsmaterialet som ska 
användas finns tillgängligt på digitalt verktyg. I vilken grad tillgänglighet till 
hela eller delar av diariet på mobil enhet är nödvändigt kan utredas vidare. 
Arbetsredskapet ska behandlas på samma sätt som arbetsredskap inom 
utbildning eller omsorg, och trådlös uppkoppling i WiFi ska finnas. VPN kan 
vara skiljelinjen. 
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SITHS/EFOS-kort 
 
SITHS-kort används för att ge behörighet till datorer och konton, men kan 
också användas till vanliga låssystem och för legitimering/signering. Helt 
utbyggt kan system med SITHS-kort till alla ersätta en stor del av alla 
lösenord, PIN-koder, nyckelkort och ID-brickor som personal tvingas hantera, 
och samtidigt öka flexibiliteten t ex beträffande arbetsplatsdatorer och 
skrivare. Lösningar motsvarande SITHS-kort i mobiltelefon ska utredas. 
 
Information 
 
Regionen föreskriver att kommunen 2020 ska webbsända alla möten av 
allmänt intresse. Interaktiva frågestunder ska också kunna hållas tillgängliga 
vid t ex frågestunder i kommunen. Prenumeration på information från 
hemsidan ska också kunna ges. 

 
Re-digitalisering 
 
I Örebros digitala agenda står att allt i kommunen som kan digitaliseras ska 
digitaliseras.1 Denna utredning förespråkar istället att material som ska 
bevaras ska digitaliseras, med hög prioritet för åtgärder som endera är enkla 
att genomföra eller sådana som genomförda sparar resurser. En faktisk åtgärd 
kan vara digitalisering av fastighetsregister med ritningar. 
 
Område 4 – E-hälsa 

 
Arbetet kring e-hälsa har under de senaste åren fokuserat på att leverera 
nyttoeffekter av olika e-hälsotjänster och fler personliga e-tjänster, samt olika 
samordningar inom kommunal och regional sjukvård och socialtjänst. 
Digitaliseringen inom e-hälsa är uppdelad i inriktningsmål för individen och i 
mål för personal och beslutsfattare.  
Individmålen rör i huvudsak den enskilda individens användande av och 
kännedom i digitala tjänster såsom vårdguiden och anslutning till mina 
vårdkontakter.  
För Hällefors kommun är det främst inriktningsmål för personal och 
beslutsfattare som ska ingå i handlingsplan, i den mån de har betydelse för vår 
verksamhet.   
 
Vård & omsorg i Hällefors 
 
Vård & omsorg i Hällefors bedriver redan idag arbete kring frågor beträffande 
nyttoeffekter av digitala tjänster i omsorgen. Till exempel finns långt gånget 
arbete kring nyckelfri hemtjänst, HSL och digital journalhantering. 
Svårigheten i Hällefors är att få materialet att fungera optimalt. Bedömningen 
är att omsorgen själva inom sin verksamhet kan bedriva arbete mot uppställda 
mål om IT-verktygen fungerar. Fokus för verksamheten är alltså detta. 
Verksamheten ska fokusera på att vidareutveckla digitaliseringen i enlighet 
med riket i övrigt. Till exempel bör användandet av verktyg vid 
hemtjänstbesök vidareutvecklas, liksom användande av digitala verktyg för att 
minska dessa besök. 

                                                      
1 Örebro kommun Digitaliseringsstrategi för Örebro Kommun. År 2017-2020. ”Örebro 
kommun – med digitala förtecken”. 
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I samband med detta ska arbete med att renodla utförandespecifikationerna, 
etiska diskussioner kring t ex kamera i hemmet, samt diskussioner kring 
effekter av implementering av digitala verktyg på bostadsbehoven föras.  
Målsättningen med arbetet är att alla hemtjänstbesök i kommunen ska ske 
med fungerande digital utrustning eller ersättas av sådana.  
Kommunen ska också kunna erbjuda digitala tjänster, t ex nattillsyn, till alla 
invånare i kommunen. Eventuellt måste erbjudandet begränsas till individer 
med fiberanslutning, varför denna måste skyndas på med hjälp av 
välfärdsanslutningar. 

 
För personalen gäller främst samma synpunkter som redan omnämnts inom 
det övergripande området. Nätverk ska vara uppe och fungera, och de system 
som införs ska gynna verksamheten. Verksamheten omfattas av de effekter 
från åtgärder som redan beskrivits, t ex eventuella förändringar beträffande 
telefoni. Överväganden som kan ingå i omsorgens handlingsplan är t ex 
verktygens anpassning till verksamheten. Utbildningsinsatser kommer att 
förekomma.  
 
Kostnaderna för digitalisering i vård & omsorg ska hanteras i ordinarie 
budgetarbete. 

 
Område 5 – skolan 

  
Utbildningsområdet har en egen handlingsplan för digitaliseringsfrågor. 
Skolan är ett av de områden som är mest utsatt för begreppsförvirring 
eftersom skola ska tillhandahålla verktyg för personal och elever och 
undervisa i digitalisering. I denna plan hanteras enbart frågor som har att göra 
med digitala verktyg för personal och administration. Pedagogiska verktyg 
och till exempel införande av en-till-en hos elever lämnas till skolan. 
 
För personalen gäller främst samma synpunkter som redan omnämnts inom 
det övergripande området. Nätverk ska vara uppe och fungera, och de system 
som införs ska gynna verksamheten. Verksamheten omfattas av de effekter 
från åtgärder som redan beskrivits, t ex eventuella förändringar beträffande 
telefoni. Överväganden som kan ingå i skolans handlingsplan är t ex verktyg i 
och införande av utökat en-till-en samt val mellan ytterligare digitala resurser 
som t ex smartboards eller projektorer. Utbildningsinsatser kommer att 
förekomma.  
 
Kostnaderna för digitalisering i skolan ska hanteras i ordinarie budgetarbete.     

  
Område 6 –energi och klimat 

 
Regionen beskriver att resfria möten ska bidra till att minska klimatpåverkan. 
För regionen handlar resfria möten om att tillhandahålla riktlinjer och 
standarder för att kommuner och organisationer ska kunna använda 
teknisk/digital utrustning för att delta i möten utan att vara på plats fysiskt. 
Regionen anser sig vid senaste statusrapporten i januari 2018 ha uppfyllt 
målet, genom att det  
 

”idag finns t ex SKYPE idag som kan användas för digitala möten 
inom och mellan länets offentliga verksamheter. 
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Åtgärden bedöms utifrån åtminstone tre aspekter inte vara tillräcklig 
för att betraktas som en lösning för Hällefors kommun. Det första 
skälet är att kommunförvaltningen inte i tillräcklig grad har 
tillräcklig tillgång till korrekt utrustade konferensrum eller 
kompetens för att genomföra möten via t ex SKYPE. Ännu värre är 
det faktum att regionen inte kan ge ett tydligt besked kring vilken 
standard som ska väljas. Kommunen ska vid kontakter med regionen 
ställa hårda krav på att möten i så hög grad som möjlig ska vara 
tillgängliga via digital teknik. Detta försvåras av att regionen inte 
sätter sin standard. Om regionen inte uppfyller sina åtaganden måste 
kommunen överväga att lämna samarbeten som kräver möten på 
plats. 
 
Det ska noga poängteras att syftet på ett möte kan omöjliggöra 
resfritt alternativ. Bedömningen är ändå att det resfria alternativet så 
långt det är möjligt ska användas, även om det ställer högre krav på 
mötesarrangörens planering. 
  
Område 7 – Kultur- och kreativitet 

 
Inriktningsmålet i regionens agenda är att offentligt finansierade kulturaktörer 
ska stimuleras att använda digitala verktyg. Planer för digitalisering ifråga om 
kulturarv och bibliotek omnämns också. Som liten kommun har vi ett mycket 
litet utbud av offentliga kulturaktörer, vare sig de är offentligt finansierade 
eller ej. Regionen omnämner att skapande av kreativa miljöer med hjälp av 
digitala verktyg är önskvärt. Vår kulturskola bör (tillsammans med 
biblioteket) bidra till att skapa digitalisering i kreativ miljö, oavsett om elever 
senare kommer att arbeta med detta. Kulturskolans miljö kan användas till att 
uppmuntra praktisk programmering med inslag av estetisk verksamhet. Till 
exempel kan ljud, ljus och bild digitaliseras för att kunna användas vid t ex 
filminspelningar eller events. KomTek eller en egen makerspace kan 
upprättas utifrån detta, för att även användas av fritidsklubben.   

 
 Övriga insatser 
  

WiFi-Hotspots 
 
Eftersom tillgång till WiFi berör samtliga områden beroende på hur det 
används, och eftersom det dessutom rör olika kategorier individer, placeras 
WiFi-hotspots under övriga frågor.  
 
WiFi-hotspots är områden där individer erbjuds tillgång till nätverk för sina 
egna enheter. WiFit kan förutom att i vissa fall avhjälpa brist på uppkoppling 
för enstaka individer och turister också användas för att styra flöden av 
människor. Det är utan tvekan så att tillgängligt WiFi kan öka volymen av 
människor på platsen. Platser som kan vara aktuella för ett kommunalt WiFi 
(förutom biblioteket) är t ex Lindholmstorpet, centrumhuset eller var 
kommunen nu bedömer att personer ska befinna sig. Skolor är istället 
områden som inte ska erbjuda WiFi på kvällstid. På samma sätt är det möjligt 
att erbjuda ladduttag för mobiltelefon på platsen. Vid avvägningar i frågan ska 
kommunen se till att erbjudandet inte på ett ofördelaktigt sätt gynnar enskilda 
företagare.   
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 Defekta system 
  

Den IT-grupp eller motsvarande som adjungeras för uppdraget bör få i 
engångsuppdrag att gå igenom samtliga system i verksamheten och säkerställa 
funktion. Det har under utredningen framkommit att t ex system för 
ruttoptimering inte används, samt att TimeCare inte kan tillhandahålla de 
tjänster som efterfrågas. Public360 används inte i närheten av vad det borde, 
ifall det alls används, och InfoMentor och Tempus kan innehålla delar som 
inte längre används. 
 
Hemsidan 
 
Utredningen bedömer att hemsidan uppfyller de förvaltande krav som finns på 
hemsidan. Utvecklingsmöjligheter som finns i hemsidan är främst inom 
området kultur & kreativitet, men utredningen väljer ändå att placera åtgärder 
kring hemsidan under rubriken övrigt.  
Hemsidan kan med hjälp av t ex insatser som beskrivits på kulturskolan, bland 
annat skapande av digitala filmer, instruktioner eller annat levande material 
utvecklas betydligt. Användande av utrustning för VR ska möjliggöras. 
 
Turism- och upplevelseinsatser i kommunen, via hemsidan eller i 
verkligheten, ska kunna använda digitala verktyg också i enlighet med det 
som skrivits om kultur & kreativitet och hemsidan   

 
 Implikationer i verksamheten 
  

Som redan omnämnt under framförallt e-förvaltning kan digitalisering kräva 
eller skapa möjlighet för nya former av arbete. I förlängningen kan nya 
arbetsmetoder och miljöer ställa krav på utveckling inom arbetsrätt och 
arbetsmiljö. Ett sådant exempel är att fullt digitalt utvecklade kommunala 
tjänstemän i många fall inte är i behov av en fast arbetsplats. Digitaliseringen 
kan påverka utformningen av förvaltningens fasta miljö, vilket i så fall har 
inverkan på t ex lokalresursplanens innehåll. 
 
Arbetstidens utformning, längd och förläggning är ett annat exempel där 
andra enheter i den kommunala förvaltningen måste hantera digitaliseringens 
effekter i sitt utvecklingsarbete.  
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Om handlingsplanen 

Arbete med en digitaliserad kommun kommer aldrig att kunna bli klart, 
eftersom förutsättningar, teknik och lagstiftning ändras i snabb takt. Arbetet 
inriktas mot att vara mottaglig för, och genomföra de digitala insatser som 
kommunen har nytta av. 
 
För arbetet med att ta fram handlingsplanen finns både en avsiktsförklaring i 
regionens digitala agenda, som kommunen undertecknat, och synpunkter från 
ett inledande möte kring digitalisering i kommunens ledning. Eftersom båda 
utgångspunkterna redan är något inaktuella, och det dessutom genom 
projektet framkommit nya tankar, är det svårt att avgöra vilken av formerna 
redovisningen av åtgärderna ska följa. Det är dessutom så att till exempel 
arbete efter regionens mall utesluter de mest innovativa tankarna kring 
digitalisering.  
 
Handlingsplanen är i den mån det är möjlig och för tydlighetens skull 
uppdelad i områden som följer regionens digitala agenda. Huvudsyftet är dock 
att redogöra för de åtgärder i kommunen som för digitaliseringen framåt, och 
avsteg kommer med tanke på detta att behöva göras. Åtgärderna har i de flesta 
fall kopplingar till ovanstående dokument, men utvärderingar av 
digitaliseringen utifrån dessa kommer inte att ske i detta arbete.   
 
Arbetet har i flera fall utöver digitalisering även innefattat kommunikation. 
  
För utförliga beskrivningar och förklaringar av insatserna hänvisas till 
beskrivningarna i bakgrunden.   
 

 Användning 

  

Följande handlingsplan är ett extrakt ur ”En digitaliserad kommun”, (del B). 
Del C går att använda som checklista, och för att få djupare kunskap om vilka 
behov, åtgärder och mål som ligger till grund för varje punkt hänvisas till del 
B.  
 
Handlingsplanen ska revideras vid varje tillfälle nya behov eller möjligheter 
identifieras. 
 
Eftersom kommunen undertecknat regionens avsiktsförklaring finns åtgärder 
för att uppnå regionens målsättningar i sin helhet med i handlingsplanen.  

I denna handlingsplan har aktiviteter och målsättningar utifrån del B blandats. 
Anledningen till denna formellt olyckliga omständighet är flera. I huvudsak är 
anledningen att det inte finns politiska beslut kring målsättningar i frågan att 
förhålla sig till. Politiska beslut i målsättningar inom digitalisering riskerar 
också snabbt att hämma de specifika beslut som måste leda fram till målet, d v 
s de insatser som ska göras. I del 4 presenteras utifrån denna handlingsplan 
vilka målsättningar som skulle kunna vara aktuella för politiska beslut. I andra 
fall hänvisas besluten till specifika insatser i den digitala gruppens spår.   
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Handlingsplan för digitalisering i Hällefors kommun 

Övergripande 
 
Kommunen ska delta i och följa arbetet i och med den digitala agendan i 
Region Örebro. (1) 
 
Område 1- Tillgång till bredband 

  
 Kommunen ska fortsätta det prioriterade arbetet med att bygga ut fibernätet. (2) 
 

Kommunen ska tillsammans med företagen diskutera hur anslutningar i 
tätorter ska bli möjliga. (3) 
 
Alla kommunala enheter ska ha tillgång till fiberanslutning. (4) 
 
Kommunen ska utreda välfärdsanslutningar och anslutning av samtliga hushåll. 
(5) 

 
Område 2 – minska det digitala utanförskapet 
 

Kommunen ska oavsett driftform på biblioteket säkerställa att verksamheten 
är aktiv i att minska det digitala utanförskapet. (6) 
 

Område 3 -  e-förvaltning 
 
Kommunen ska knyta en IT-pedagog eller motsvarande till 
digitaliseringsarbetet. IT-pedagogen ska inte vara knuten till IT-enheten. (7) 
 
Kommunen ska inrätta en stående arbetsgrupp för åtgärder inom 
digitalisering. Gruppen ska ledas av IT-pedagog. (8) 
 
Kommunen ska utreda effekterna på arbetets och arbetsplatsens innehåll 
utifrån de nya möjligheter digitaliseringen skapar. (9) 
 
Kommunen ska utreda effekterna av att lämna den fasta telefonin. (10) 
 
Kommunen ska utreda vilka nätverk som behövs. (11) 
 
Kommunen ska sätta standard för de verktyg som lämnas ut. (12) 
 
Kommunen ska i sina system följa rekommendationer som ges för spärr av 
olämpligt innehåll. (13) 
 
Kommunen ska utreda vem som ska administrera redskapen som 
tillhandahålls. I anslutning till detta ska låsning mot viss programvara liksom 
överförbarhet till mobiltelefoni enligt ovan diskuteras. (14) 
 
Kommunen ska upprätta en förteckning över system/verktyg och insatser som 
diskuteras i IT-gruppen. Förteckningen ska avspegla t ex syfte, effekter, 
kostnader och tidsbegränsning. (15) 
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Kommunen ska som engångsinsats utreda användandet av de system som 
redan används, t ex TimeCare, Tempus och Public360. (16) 
 
Kommunen ska säkerställa att politiker har tillgång till fungerande digitala 
verktyg för sitt politiska arbete. (17) 
 
Kommunen ska utreda SITHS-kort vidare. (18) 
 
Kommunens ska ha riktlinjer för och kunna websända möten av allmänt 
intresse. (19) 
 
Möjlighet till interaktiva frågestunder ska finnas. (20) 
 
Kommunen ska kunna erbjuda prenumeration på information från hemsidan. (21) 

  
Kommunen ska utreda vilka delar av arkiv eller liknande som ska digitaliseras 
och under vilken period. (22) 

 
Område 4 – e-hälsa 

 
Vård & omsorgs digitala utveckling ska fortsätta enligt plan. Budget för 
digitaliseringen ska hanteras också i ordinarie budgetarbete. Regler och 
rutiner för införande av system som gäller i kommunen gäller även i 
omsorgens verksamhet. (23) 

 
Område 5 – skolan 

  
Skolans digitala utveckling ska fortsätta enligt plan. Budget för 
digitaliseringen ska hanteras också i ordinarie budgetarbete. Regler och 
rutiner för införande av system som gäller i kommunen gäller även i 
omsorgens verksamhet. (24) 
 
Område 6 –energi och klimat 

 
 Kommunen ska kräva att regionen fastställer en standard för digitala möten. (25) 
  

Kommunen ska kräva att regionen så långt det är möjligt organiserar möten 
på ett sådant sätt att de kan följas digitalt. (26) 
 
Kommunen ska i enlighet med regionens besked fastställa motsvarande 
standard och iordningställa teknik i ett antal rum. (27) 

 
Område 7 – Kultur- och kreativitet 

 
 Kommunen ska digitalisera ljud- och ljusanläggningen vid Kulturskolan. (28) 
  

Kommunen ska tillhandahålla KomTek, Makerspace eller motsvarande för praktisk 
programmering med möjlighet till inslag av estetik vid Kulturskolan. (29) 
 
Användande (inklusive inspelning) av VR-utrustning ska möjliggöras. (30)   
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 Övriga insatser 
 

Kommunen ska identifiera platser för WiFi-hotspots och efter beslut etablera 
dessa. (31) 
 
Kommunen ska utveckla sina externa informationskanaler (FB och hemsida) 
med digitalt material. (32) 
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Webbanalys av extern webbplats, www.hellefors.se, 
2018, dnr KS 19/00167 

 
Informationsunderlag 
Rapport webbanalys av hellefors.se, daterad 2019-04-30 
 
Ärendet 
I syfte att utveckla kommunens externa webbplats används Google Analytics. 
Tjänsten är ett verktyg för webbanalys och registrerar bland annat hur många 
besökare webbplatsen har varje dag och vilka webbsidor besökarna surfar till. 
Informationen sparas och presenteras som statistik. Mätningen baseras på 
javascript och cookies.  

År 2018 hade kommunen sammanlagt 76 245 besökare på webbplatsen. 
Vilket ger ett snitt på 209 besökare per dag. Flest besökare var det i juli. 

De populäraste sidorna 2018 var lediga jobb och avfall/återvinning 

45 % av besökarna surfade med mobiltelefonen och 47 % med datorn. Övriga 
med surfplatta. 

Trafiken till webbplatsen kom till största delen via sökmotorer. 

Besökarnas favorit gällande webbläsare är Google Chrome med 37%. 

Webbplatsen hade flest besökare från Sverige. Sen kom USA och Tyskland. 

Ekonomi 
Google Analytics är ett verktyg som är gratis. En väl fungerade webbplats 
med högre grad av självservice inverkar positivt på kommunförvaltningens 
arbetsbelastning om ekonomi.  
 
Folkhälsa 
Webben som en bra informationskälla underlättar för intresserade att ta del 
av kommunal information. Något som i sin tur kan bidra till högre upplevd 



2(2) 

 

hälsa hos den enskilde och lägre arbetsbelastning för 
kommunförvaltningen. 
 
Miljö 
Det påverkar positivt på miljön genom att hänvisa personer till information 
på webbplatsen istället för att skriva ut och skicka information per post.  
 
Medborgarperspektiv 
I slutet på 2018 ökades tillgängligheten på webbplatsen genom att vi köpte 
lyssnafunktionen ReadSpeaker.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfatat. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har analyserat webbplatsen hellefors.se. Till sin hjälp har 
förvaltningen använt sig av analysverktyget Google Analytics. 

 År 2018 hade kommunen sammanlagt 76 245 besökare på webbplatsen. Vilket ger ett snitt 
på 209 besökare per dag. Flest besökare var det i juli. 

 De populäraste sidorna 2018 var lediga jobb och avfall/återvinning 

 45 % av besökarna surfade med mobiltelefonen och 47 % med datorn. Övriga med 
surfplatta. 

 Trafiken till webbplatsen kom till största delen via sökmotorer. 

 Besökarnas favorit gällande webbläsare är Google Chrome med 37%. 

 Webbplatsen hade flest besökare från Sverige. Sen kom USA och Tyskland. 
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2 Antalet besökare tisdag 3 april 2018 

 374 besökare varav 152 nya besökare.  

 304 personer av dessa 374 besöker webbplatsen 1 gång den dagen. 

 Sammanlagt 1473 sidvisningar. 

 Det är 196 personer av engångsbesökarna (304) som besökte en enda sida och sedan 
lämnade webbplatsen. 

 Klockan 9−11 och 15.00 var det flest besökare. 

 

 
 

3 Här kom trafiken ifrån 2018 

Att den största andelen besökare kommer till vår externa webb via sökmotorer betyder att det 
är extra viktigt med sökmotoroptimering (SEO). Webbplatsen anpassas på olika sätt och görs 
omtalad så att sökmotorerna favoriserar den och då ger den en bättre placering i sökresultaten. 
Det handlar om allt från rubriksättning och kvaliteten på texten. Google känner också av hur 
ofta webbplatsen uppdateras och med fler uppdateringar ökar relevansen och således även 
placeringen i sökresultaten. 

 

196

71

43

32

21

72

Besökare efter antal sidor/besök (engångsbesökare)

1 sida

2 sidor

3 sidor

4 sidor

6 sidor

Annat

61,50%

23,20%

5,80%

6,89%
2,61%

Trafikkanaler

Organic Search ─ Trafik från 
sökmotorer

Direct ─ Skrivit in webbadress 
direkt eller bokmärkt sida

Referral ─ Hänvisningstrafik, 
andra webbsidor som länkat hit

Social ─ Trafik från sociala medier 
som Facebook m.fl.

Annat
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4 Besökare som använde webbplatssökning 2018 

6,13 % av besöken använde webbplatsens sökmotor. 6269 stycken olika söktermer. Här visas 
de 10 första. Sökdjup anser antalet sidor besökarna tittade på i genomsnitt efter att de fått ett 
sökresultat av söktermen.  

Sökord som många söker på läggs in som ett metadata på en sida. Metadata är olika slags 
information om en webbsida som skickas till sökmotorn, men som inte syns på själva sidan. 
Om det är ett relevant sökord läggs det ordet i texten på själva sidan.  

Sökterm Totalt antal unika sökningar Sökdjup 

webmail 133 2,17 

webbkamera 121 1,65 

Webmail 91 2,09 

lediga jobb 76 2,11 

Bio 73 2,21 

bio 65 2,98 

bibliotek 51 2,59 

Bio, film 45 2,02 

kontakt 39 1,95 

Lov och ledigheter 39 2,49 

 

5 Populäraste webbläsare 2018 

Besökarnas favorit med hela 36,95% är Google Chrome. Det är viktigt att alla besökare får 
samma upplevelse oavsett vilken webbläsare de använder. 

 

  

36,95%

28,15%

17,29%

3,79%

3,59%

3,18%
2,99% 2,81% 0,35%

0,23%

Webbläsare

Chrome

Safari

Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari (app)

Samsung Internet

Firefox

Android Webview

Android Browser

Opera
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6 Topp 10 varje månad 2018 ─ Vilka länder besökarna kom ifrån 

Sverige och USA ligger i topp av besökarna kommunen har på hellefors.se. De flesta 
besökarna från Sverige är från Stockholm, Hällefors, Göteborg, Örebro och Karlskoga.  
Not set betyder att användarna inte aktiverat cookies och kan därför inte läsas av.  
 

Det är räknat på alla besök även de som besöker webbplatsen flera sessioner en dag. En 
session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod, 
sessionen är inställd på 60 minuter. Är besökaren inaktiv i mer än 60 minuter och sen surfar in 
på webbplatsen igen så räknas personen en gång till. 

Land Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Sum 

Sverige 5860 5187 5524 5657 6459 6768 7456 6736 6556 5562 5270 4394 71429 

Australien          11 12 21 44 

Belgien        4     4 

Brasilien            14 14 

Danmark 21 19 11 20 20 18 49 23 11 95 15 14 316 

England 11 12 7 11 169 12 17 14 9 10  7 279 

Estland           16  16 

Finland 21 15 17 11 16 27 22 16 16 21 22 17 221 

Frankrike      43 7      50 

Indien         9    9 

Kanada           46  46 

Nederländerna  10 5 10 7 14 19 22 13 15 8 10 12 145 

Norge 54 16 22 20 28 29 46 25 26 19 27 20 332 

Spanien 5 13     7  8 5   38 

Sydkorea    7 16        23 

Schweiz        4     4 

Thailand   8          8 

Tyskland 39 28 29 30 38 45 86 52 30 31 31 34 453 

Oman  7           7 

Peru   7 9 14 12       42 

USA 78 101 82 53 459 505 135 109 204 253 345 241 2565 

Not set 85            85 

 
  



7(8) 

 

7 Trafiken med olika enheter 2017/2018 

Det används många olika enheter när det surfas på nätet. 2018 var det 45 % och 2017 var det 
44% av besökarna som surfade på hellefors.se med mobiltelefonen. Det måste förvaltningen 
tänka på vid byggande av webbplatser. Hällefors kommuns webbplats är byggd i responsiv 
webbdesign och det tillåter att layouten förändras beroende på vilken skärmstorlek och 
skärmupplösning som besökaren har. 

8 Antalet besökare och de två populäraste sidorna varje månad 

Lediga jobb och avfall och återvinning var de sidor som var populärast av undersidorna. Att 
sidan lediga jobb har så många träffar kan bero mycket på att förvaltningen puffar för 
kommunens lediga jobb på Facebook ganska ofta. Av den här statistiken vet 
kommunförvaltningen vad som ska lyftas fram under rutan ”Hitta direkt” på startsidan. 
Statistiken är på användare som inlett minst en session under datumintervallet. 

År Månad Besökare 1:a populäraste sida 2:a populäraste sida 

2017 April  7045 Lediga jobb Evenemangsguiden (extern sida) 

2017 Maj  7153 Lediga jobb Avfall och återvinning 

2017 Juni  6276 Lediga jobb Avfall och återvinning 

2017 Juli  6251 Avfall och återvinning Student- och elevboende 

2017 Augusti  6932 Lediga jobb Avfall och återvinning 

2017 September  7056 Lediga jobb Klart med kommunchef (nyhet) 

2017 Oktober  5954 Lediga jobb Hälleforselever toppar lista (nyhet) 

2017 November  5384 Lediga jobb Avfall och återvinning 

2017 December  5061 Lediga jobb Aktör sökes till Lindholmstorpet (nyhet) 

2018 Januari  6178 Lediga jobb Kontakta kommunen 

2018 Februari  5459 Lediga jobb Aktiviteter på sportlovet (nyhet) 

2018 Mars  5759 Lediga jobb Lov och ledigheter 

2018 April 5883 Avfall och återvinning Lediga jobb 

2018 Maj 7315 Avfall och återvinning Lediga jobb 

2018 Juni 7524 Lediga jobb Avfall och återvinning 

2018 Juli 7915 Avfall och återvinning Eldningsförbud i hela Örebro län (nyhet) 

2018 Augusti 7002 Avfall och återvinning Lediga jobb 

2018 September 6890 Lediga jobb Lov och ledigheter 

2018 Oktober 6052 Lediga jobb Bibliotek 

2018 November 5835 Lediga jobb Bibliotek 

2018 December 4833 Lediga jobb Gratis aktiviteter under jullovet (nyhet) 

47,03%

45,14%

7,83%

Andelen procent per enhet 2018

Dator

Mobil

Surfplatta

46,64%

44,27%

9,09%

Andelen procent per enhet 2017

Dator

Mobil

Surfplatta
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Antagning till Gymnasieskolan 2019, dnr KS 19/00026 
 
Beslutsunderlag 
Skollagen 2010:800, 15 kap. Sveriges Riksdag 
Delegeringsordning Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
Gymnasieförordning (2010:2039) 7 kap. Sveriges Riksdag 
Välfärdsutskott, sammanträde 2019-02-06 
 
Ärendet 
Välfärdsutskottet är enligt kommunens delegeringsordning ansvarig för 
antagningen till gymnasieskolan och fungerar således som antagningsnämnd 
till gymnasieskolan. På sammanträde i februari valdes representanter från 
utskottet för att enligt kommunens plan genomföra antagningen under våren. 
Antagningsnämnden har under våren bestått av välfärdsutskottets ordförande, 
representant från majoriteten och representant från oppositionen (tre 
personer). 
 
Gymnasieantagningen avslutades efter antagning i slutet av juni helt enligt 
planerna. 
 
Resultat 
Valen till gymnasieskolan ändras dagligen. Ungefärligen bedöms av 
grundskolans 63 elever ungefär 50 % läsa på Pihlskolans gymnasium under 
hösten. 
 
Eftersom elever även från andra kommuner och från IM söker Pihlskolan, är 
totala antalet elever större på gymnasieskolan. Just nu är antalet 
förstahandsökande fördelat på detta sätt: 
 
IN: 5 
NV 11 
SA: 9 
 
Till detta tillkommer ett antal elever som sökt i andra hand (eller som inte blir 
behöriga) eller som läser på programmen via Programinriktat alternativ. 
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Uppdraget att för huvudmannens räkning som antagningsnämnd genomföra 
antagning till gymnasieskolan är genomfört.  

 
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 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående antal elever på olika 
utbildningar vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ali Reza Haidari (S) ställer fråga angående boende vilket besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord. 

 
 

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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Patientnämndens verksamhetsberättelse 2018 och 
verksamhetsplan 2019, dnr KS 19/00214 
 
Informationsunderlag 
Patientnämndens verksamhetsberättelse Helår 2018, Patientnämndens 
Verksamhetsplan 2019. 
 
Ärendet 
Patientnämnden redovisar sin verksamhetsberättelse för 2018 och 
Verksamhetsplan 2019 för Region Örebro län. 
 
Verksamhetsberättelsen beskriver aktuella händelser, mål och måluppfyllelse 
kopplat till föregående år. Den beskriver också framtida utmaningar och 
internkontrollplan, statistik och inrapporterade patientärenden som inkommit 
under 2018. Patientnämndens arbete har till stor del präglats av att anpassa 
hanteringen av klagomål för att motsvara den nya lagstiftning som reglerar 
verksamheten, och som trädde i kraft första januari 2018. Arbetet har 
fokuserat kring ärendehantering för att säkerställa att patienter ges tillräckliga 
svar på sina klagomål och för att barns bästa beaktas, i de fall patienten är 
barn.  
 
I Patientnämndens verksamhetsplan finns mål och uppdrag med aktiviteter för 
2019. Patientnämnden och Patientnämndens kansli är en del av Region 
Örebro län. För verksamheten i Region Örebro län finns övergripande mål 
och uppdrag och vissa av dem har betydelse för patientnämnden. 

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

Folkhälsa 
Genom att strategiskt arbeta med klagomål och synpunkter främjas 
säkerheten utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

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

Medborgarperspektiv 
Genom patientnämndens arbete med bidra till kvalitetsutveckling och hög 
patientsäkerhet tillgodoses medborgarperspektivet på ett gynnsamt sätt. 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan information ges till KS. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör 
MA/Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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Del 1
Patientnämndsverksamheten
2018
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1. Inledning
Uppföljningen i verksamhetsberättelse för patientnämnden och Patientnämndens kansli 
utgår från verksamhetsplanen för 2018, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, 
inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt 
verksamhetens egna mål.
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2. Syfte
Patientnämnden och Patientnämndens kansli bedriver verksamhet för Region Örebro 
län och länets tolv kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (2017:372) om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Enligt denna lag ska inom varje landsting 
(region) och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa 
patienter och deras närstående inom den
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting 

eller enligt avtal med landsting
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller 

enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras 
av landsting.

Efter beslut av dåvarande landstingsfullmäktige den 25 april 2013 ingår även skolhälsovård 
i patientnämndens uppdrag.

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra 
fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

Patientnämnden ska även:
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att 

kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända 
sig till rätt myndighet

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 

vårdenheter
4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin 

verksamhet.
Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

Vidare ska patientnämnden:
• Bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom 

hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att 
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget 
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

• Göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans 
för myndighetens tillsyn och samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).

• Senast den sista februari varje år till IVO och Socialstyrelsen lämna en redogörelse 
över patientnämndsverksamheten samt tidigare nämnd analys som gjorts under fö-
regående år.

• Utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168).
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3. Aktuella händelser
Under perioden 1 januari–31 december 2018 inkom 1 309 nya ärenden med synpunkter 
och klagomål på vården, vilket innebär en ökning med ca 2,7 procent jämfört med 
föregående år då 1 274 nya ärenden av den aktuella typen inkom.

Åtgärder har vidtagits för att anpassa hanteringen av klagomål för att motsvara nya 
lagkrav som trädde ikraft den 1 januari 2018. Bland annat har arbetssättet förändrats för 
att säkerställa att patienter ges tillräckliga svar på sina klagomål och för att säkerställa 
att barns bästa beaktas, i de fall patienten är ett barn.

Under året har 28 nya stödpersonsuppdrag tillkommit och 25 uppdrag har avslutats. 
Tillgången till stödpersoner bedöms har varit sådan att patienternas önskemål och behov 
har kunnat tillvaratas vid val av stödperson.

Informationsinsatser riktade till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra 
berörda har genomförts i enlighet med framtagen kommunikationsplan. Bland annat 
har 31 muntliga informationsinsatser genomförts under året.

I enlighet med verksamhetsplan år 2018 samt beslut fattat av patientnämnden vid sam-
manträde den 20 juni 2018 har totalt sex rapporter tagits fram under året. I rapporterna 
redogörs för problemområden som kan identifieras utifrån olika typer av synpunkter 
eller klagomål.

Patientnämndens kansli har arrangerat ett informations- och dialogmöte mellan IVO, 
avdelning mitt, samt patientnämnder och chefläkare från de landsting och regioner 
som tillhör avdelning mitts tillsynsområde. Det huvudsakliga syftet med mötet var att 
stämma av hur IVO:s, patientnämndernas och vårdgivarnas hantering av klagomål har 
påverkats av ny lagstiftning.

Patientnämndens kansli har deltagit i en nationell arbetsgrupp som under aktuell period 
tagit fram en av samtliga patientnämnder tillämpbar basmodell för analys av inkomna 
klagomål. Syftet med arbetet har varit att de olika patientnämndernas analyser av in-
komna ärenden ska ske på ett likartat sätt.

Patientnämndens kansli har i workshopform genomfört en riskbedömning av arbets-
miljön i verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med identifierade 
brister och risker.

Två nya handläggare har rekryterats till kansliet. I det ena fallet rör det sig om en ny 
tillsvidareanställning och i det andra fallet om ett vikariat för föräldraledighet.
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4. Mål
Symbolförklaringar
Färgindikatorer, måluppfyllelse helår: Förändringspilar, utveckling under året, resultat 

helår jämfört med föregående år/årets början:

= uppnått eller överträffat målnivån. = resultatet har förbättrats.

= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån. = resultatet är oförändrat.

= större negativ avvikelse från målnivån. = resultatet har försämrats.

4.1. Hållbar utveckling
Hänsyn har tagits till innehållet i Program för hållbar utveckling 2017–2020 vid upprätt-
ande av verksamhetsplan för patientnämnden och Patientnämndens kansli 2018, samt 
vid genomförande av fastställda aktiviteter i densamma.

4.2 . Attraktiv arbetsgivare
Mål

Alla medarbetare på kansliet ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens 
och har den kompetens som krävs för att nämndens mål ska kunna uppnås.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Deltagande i kurser och konferenser som är relevanta för den egna och verksamhetens 

utveckling samt studiebesök bland annat i verksamheter- inom hälso och sjukvården.

Vid medarbetarsamtal upprättas personliga handlingsplaner för samtliga medarbetare 
på Patientnämndens kansli. I dessa handlingsplaner beaktas bland annat behovet av 
åtgärder som bidrar till att medarbetaren kan upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Under året har medarbetare på Patientnämndens kansli deltagit i nationell tjänstmanna-
konferens för patientnämnder samt genomgått utbildningar i motiverande samtal (MI), 
i förvaltningsrätt samt i ”Att integrera och tillämpa ett barn- och ungdomsperspektiv i 
det ordinarie arbetet”. Därtill har medarbetare på Patientnämndens kansli genomfört 
studiebesök på enhet protetik parodontologi/implantat (Folktandvården), Rostahemmet 
(Örebro kommun), laboratoriemedicinska kliniken, beroendecentrum, patientnämnden 
i Region Västmanland, patientnämnden i Stockholms läns landsting samt LÖF (Lands-
tingens ömsesidiga försäkringsbolag).

Mål

Arbetsmiljön på Patientnämndens kansli är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv.

 
Planerade aktiviteter:
• Uppföljning av arbetsmiljön genom medarbetarenkät (vartannat år), genom årligen 

återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar (som en stående punkt 
på dagordningen).
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Arbetsmiljön har följts upp i medarbetarenkät, vid medarbetarsamtal och vid arbets-
platsträffar under aktuell period. Dessutom har en riskbedömning av arbetsmiljön på 
Patientnämndens kansli genomförts i workshop-form tillsammans med facklig represen-
tant och HR-direktör. Vid riskbedömningen har bland annat synpunkt rörande bristande 
ventilation i kansliets lokaler framkommit. Sedermera har synpunkter också framförts 
rörande höga temperaturer i kansliet lokaler under den rekordvarma sommaren. Dessa 
synpunkter följs upp och åtgärder vidtas vid behov.

Sammantaget bedöms arbetsmiljön vid Patientnämndens kansli vara sådan att den 
främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

4.3. Ekonomi
Mål

Verksamhetens resultat ska vara minst noll.

 
Kommentar
Verksamheten har genererat ett överskott.

4.4. Patientnämndsärenden
Mål

Patientnämndens hantering av klagomål är anpassat för att motsvara de nya krav som 
ställs i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Utveckla arbetssätt för att säkerställa att patienterna ges tillräckliga svar på sina kla-

gomål.
• Utveckla arbetssätt varigenom barns bästa beaktas i de fall patienten är ett barn.
• Översyn av hur patienternas klagomål dokumenteras för att skapa goda förutsättningar 

för analyser av inkomna klagomål.

Ett arbetssätt har utvecklats som innebär att vårdgivarnas svar gås igenom och bedöms 
utifrån fastställda kriterier. Om vårdgivaren inte svarar på patientens frågor eller formu-
lerar ett svar som är svårt för patienten att förstå eller kan uppfattas som stötande, kan 
komplettering begäras av vårdgivaren.

Vidare har arbetssätt utvecklats varigenom barns bästa beaktas. Det innebär till exempel 
att vårdgivare uppmanas att i förekommande fall ta hänsyn till att patienten är ett barn 
när klagomål besvaras. Det kan också innebära att en extra skyndsam hantering av 
klagomålet fordras, eftersom ett barns tidsperspektiv ofta skiljer sig från vuxnas.

En översyn av hur patienternas klagomål dokumenteras har också genomförts. Detta 
bland annat för att skapa goda förutsättningar för kommande analyser.
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Mål

Patientnämnden och Patientnämndens kansli är tillgänglig för alla invånare i Örebro län.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Minst en telefon öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten dagtid, 

helgfria vardagar.
• Personal tillgänglig på kansliet för besök, hantering av inkommande handlingar med 

mera dagtid, helgfria vardagar.

Aktiviteter kopplade till detta mål har genomförts under aktuell period.

4.5. Stödpersonsverksamheten
Mål

Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• I ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en 

person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168) utses en stödperson inom en 
vecka efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap om att en stödperson ska utses.

• I ärenden där patienten vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård utses 
en stödperson inom två arbetsdagar efter det att Patientnämndens kansli fått vetskap 
om att en stödperson ska utses.

• Rekrytering av nya stödpersoner vid behov för säkerställande av att tillgången till 
stödpersoner är sådan att patientens eller den isolerades önskemål, så långt det är 
möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson.

Den 1 januari 2018 fanns 11 pågående stödpersonsuppdrag. Under 2018 har 28 nya stöd-
personsuppdrag tillkommit och 25 har upphört. Den 31 december 2018 fanns således 
14 pågående stödpersonsuppdrag. En stödperson har, med ett undantag, utsetts inom 
angiven tidsram. Orsaken till dröjsmålet i det aktuella fallet var sådant som patient-
nämnden inte kan påverka.

Inga nya stödpersoner har rekryterats under den aktuella perioden. Tillgången till stöd-
personer bedöms ändå ha varit sådan att patienternas önskemål och behov, i rimlig 
utsträckning, har kunnat tillvaratas vid val av stödperson.

Mål

Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar.
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Kommentar
Planerade aktiviteter:

• Erbjudande om kompetensutveckling till stödpersoner bland annat i form av stödper-
sonskonferens tillsammans med patientnämnden i Landstinget Sörmland.

Den 24–25 maj genomfördes en konferens för stödpersoner tillsammans med patient-
nämnden i Landstinget Sörmland och den 12 november arrangerades en föreläsning för 
stödpersoner på temat hot, våld och säkerhet. Samtliga stödpersoner hos patientnämn-
den i Region Örebro län erbjöds att delta i ovannämnda aktiviteter. Stödpersonerna har 
också informerats om möjligheten att ta del av de öppna föreläsningar som arrangeras 
av Område psykiatri.

4.6. Information till allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonal och andra berörda
Mål

Ökad kännedom om Patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen (i Region Örebro län och i länets kommuner) och andra berörda.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Informationsinsatser enligt framtagen kommunikationsplan.

För år 2018 upprättades en särskild kommunikationsplan för patientnämnden och Pa-
tientnämndens kansli. Härnedan redovisas genomförda informationsinsatser under 
aktuell period (ort anges inom parentes).
• Information till chefläkargruppen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen (Örebro).
• Information till studerande vid arbetsterapeutprogrammet, Örebro universitet, vid 

två tillfällen (Örebro).
• Information till Pensionerade lärares riksförbund (Örebro).
• Information till regionstyrelsen om nytt klagomålssystem tillsammans med chefläkare 

(Örebro).
• Information till studerande vid socionomprogrammet, Örebro universitet, vid två 

tilfällen (Örebro).
• Föreläsning på läkarprogrammet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

vid två tillfällen (Örebro).
• Information till Region Örebro läns pensionärsråd (Örebro).
• Information till kommunala pensionärsrådet (Nora).
• Information till Pensionärernas riksorganisation, PRO (Nora).
• Information till nyanställda i psykiatrin (Örebro).
• Utställare vid seniordag (Hallsberg).
• Information till ansvariga för skolhälsovård i länets kommuner (Örebro).
• Information till ledningsgrupp, område medicin och rehab (Örebro).
• Information till sociala rådet (Kumla).
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• Utställare Lindedagen (Lindesberg).
• Information på ST-läkarutbildning vid två tillfällen (Örebro).
• Utställare vid Karlskoga lasaretts vårmarknad (Karlskoga).
• Information till vård- och omsorgschefer i länets kommuner (Örebro).
• Information tillsammans med andra patientnämnder i samband med nationella kon-

ferensen om patientsäkerhet (Stockholm).
• Utställare på seniormässa (Kumla)
• Utställare på seniorfestival (Askersund)
• Utställare på seniorfestival (Örebro)
• Anhörigdag (Örebro)
• Utställare undersköterskedag (Örebro)
• Information i samband med öppen föreläsning på Universitetssjukhuset Örebro (Öre-

bro)
• Information på patientsäkerhetsenhetens arbetsplatsträff.
• Information till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga 

för rehabilitering (MAR) i länets kommuner (Örebro).
• Information till rådet för funktionshinderfrågor (Örebro).

Ansvariga för sjuksköterske- och psykologprogrammen vid Örebro universitet har erbju-
dits information men tackat nej eller lämnat återbud.

Utöver ovanstående har två nya broschyrer tagits fram med information riktad till all-
mänheten om patientnämndens verksamhet och möjligheten att framföra synpunkter eller 
klagomål. En av de två nya broschyrerna är särskilt riktad till den som har synpunkter 
eller klagomål på kommunal hälso- och sjukvård. De nya broschyrerna har distribuerats 
till vårdenheter i Region Örebro län samt till länets kommuner.

4.7. Rapportering till vårdgivare och till IVO
Mål

Patientnämnden bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården och samverkar med IVO.

 
Kommentar
Planerade aktiviteter:
• Skapa strukturer och metoder för analys av inkomna klagomål.
• Samverka med övriga patientnämnder för att säkerställa att analys av inkomna kla-

gomål sker på ett enhetligt sätt.
• Uppmärksamma Inspektionen för vård och omsorg på förhållanden av relevans för 

myndighetens tillsyn.
• Identifiera mottagare av patientnämndens rapportering.
• I rapportform redogöra för problemområden som kan identifieras utifrån synpunk-

ter och klagomål som avser hälso- och sjukvård i länets kommuner, synpunkter och 
klagomål som berör flera vårdgivare eller vårdenheter samt synpunkter och klagomål 
som framförts av patienter med cancersjukdom.
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Samtliga landets patientnämndskanslier eller motsvarande samverkar i Patientnämndernas 
nationella tjänstemannanätverk. Detta nätverk utsåg hösten 2017 en arbetsgrupp, där 
representant från Patientnämndens kansli i Region Örebro län ingått. Arbetsgruppen 
har haft i uppdrag att utarbeta en av samtliga patientnämnder tillämpbar basmodell för 
analys av inkomna klagomål. Basmodellen är avgränsad till att beskriva de gemensamma 
grunderna för patientnämndernas analyser, minsta gemensamma nämnare för att uppnå 
enhetlighet i den utsträckning enhetlighet kan motiveras och är eftersträvansvärd. Det 
gemensamma arbetet med basmodellen pågick under första halvåret 2018. Under den 
resterande delen av året har samtliga patientnämnder ansvarat för att implementera mo-
dellen i den egna verksamheten. Den nya basmodellen kommer att tillämpas för första 
gången vid helårsanalys av 2018 års ärenden.

Efterfrågad statistik, verksamhetsberättelse och rapporter som Patientnämndens kansli 
tagit fram under aktuell period (se nedan) har överlämnats till IVO, avdelning mitt. 
Därutöver har Patientnämndens kansli i Region Örebro län ansvarat för arrangerandet 
av ett informations- och dialogmöte mellan IVO och patientnämndstjänstemän samt 
chefläkare i de landsting och regioner som tillhör avdelning mitts tillsynsområde. Syftet 
med mötet var i första hand att följa upp det arbete som utförts av respektive aktör mot 
bakgrund av de regeländringar som trätt i kraft den 1 januari 2018 och som varit avsedda 
att skapa ett mer ändamålsenligt klagomålssystem.

Patientnämndens kansli har under året tagit fram de rapporter som beslutats om i verk-
samhetsplan för 2018, det vill säga rapporter i vilka redogörs för problemområden som 
kan identifieras utifrån synpunkter eller klagomål som:
• avser hälso- och sjukvård i länets kommuner
• avser flera vårdgivare eller vårdenheter
• framförts av patienter med cancersjukdom.

Dessutom har kansliet, efter beslut av patientnämnden vid sammanträde den 20 juni 
2018, tagit fram ytterligare tre rapporter. Dessa rapporter behandlar synpunkter eller 
klagomål som:
• avser akutklinikerna i Region Örebro län
• avser primärvård
• avser bemötande med särskilt fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Rapporterna har överlämnats till berörda vårdgivare med flera.
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5. Ekonomi
5.1. Resultatrapport Patientnämnden och 
Patientnämndens kansli

Belopp i mnkr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017
Budget-  

avvikelse
Utfalls-  

avvikelse

Övriga intäkter 0,3 0,3 0,6 0,0 −0,3

Summa intäkter 0,3 0,3 0,6 0,0 −0,3

Personalkostnader −5,5 −6,2 −5,3 0,7 −0,2

Övriga kostnader −0,7 −1,2 −0,8 0,5 0,1

Avskrivningar, 
inventarier

Summa kostnader −6,2 −7,4 −6,1 1,2 −0,1

Verksamhetens 
nettokostnad

−5,9 −7,1 −5,5 1,2 −0,4

Finansnetto

Regionbidrag/ 
-ersättning

7,1 7,1 6,4 0,0 0,7

Resultat 1,2 0,0 0,9 1,2 0,3

Nettokostnad per ansvarsenhet

Belopp i mnkr Utfall 2018

Patientnämnden −0,7

Patientnämndens kansli −4,8

Stödpersonsverksamheten −0,4

Sammanfattande analys

Totalt har de tre verksamheterna ett överskott på 1,2 miljoner kronor 2018. Patientnämnden 
och stödpersonsverksamheten har 0,2 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor i 
överskott.

Patientnämndens kansli har ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Drygt 0,5 miljoner 
kronor beror på att tjänsten för utökat uppdrag som tillkom 2018 tillsattes först den 1/9 
samt tillfälliga vakanser och föräldraledighet. Kansliet har även haft lägre kostnader än 
budget över lag till exempel för kopiatorer på grund av ny leverantör.
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6. Framtida utmaningar
Framtida utmaningar för patientnämnden och Patientnämndens kansli kan i stor ut-
sträckning kopplas till den fortfarande relativt nya lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården, som delvis förändrat och utökat patientnämndens uppdrag. 
Även om ett omfattande arbete redan har utförts för att anpassa verksamheten efter 
de nya kraven krävs fortsatt utveckling, inte minst avseende arbetet med analyser av 
inkomna klagomål och synpunkter. Utöver ovanstående finns det fortsatt behov av att 
öka kännedomen om patientnämndens verksamhet.
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7. Internkontrollplan
Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och 
verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och 
styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig 
verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på 
verksamheten:

Intern styrning

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och 
uppdrag.

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat 
samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.

d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande 
och ändamålsenlig.

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, rik-
tighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med 
tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ända-
målsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet 
med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig 
intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om 
den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har 
varit tillräcklig.
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7.1. Internkontrollplan
Symbolförklaringar

= Avslutad ! = Ej genomförd.

HR

Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med 
verksamheten förekommer.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Uppföljning enligt regiongemensam rutin 
som är under framtagande.

Kommentar

Bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med 
verksamheten förekommer inte på Patientnämndens kansli.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Risken att förmånsbeskattning inte sker.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att ansvariga chefer får infor-
mationen om vilka regler som gäller för förmånsbeskattning i enlighet 
med rutin för förmånsbeskattning på intranätet.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Regelverk finns. Rutinens efterlevnad kommer 
bidra till att förmånsbeskattning sker enligt gällande regelverk.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Risken att reseräkningar och egna utlägg hanteras felaktigt innan utbetalning. Revisionsrapport.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Tydliggöra vid introduktion och vid utbild-
ning för nya chefer/handläggare att chef/attestant inte ska godkänna 
utlägget i Heroma utan att aktuellt kvitto finns.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Berörda medarbetare informeras om att utlägg 
inte ska godkännas om aktuellt kvitto saknas vilket sannolikt har avsedd effekt.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Tillgängliggör information om hantering 
av och villkor för reseräkningar till chefer.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Information om hantering av och villkor för 
reseräkningar är nu uppdaterad på intranätet. Om tillämpning sker i verksamheten 
så kommer reseräkningar och egna utlägg hanteras riktigt.
Ansvar

HR-direktör.
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Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Återsända reseräkningar som inte uppfyller 
obligatoriska krav till resenären för komplettering.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Alla reseräkningar som är manuella skickas 
tillbaka till avsändaren, så de får registrera in dem i Heroma. Åtgärden har bidragit 
till önskad effekt och det har blivit en klar förbättring.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Återsända manuell blankett i de fall med-
arbetare har tillgång till Heroma, men ändå använt manuell blankett.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Alla manuella blanketter skickas tillbaka till 
avsändaren, så de får registrera in dem i Heroma. Åtgärden har bidragit till önskad 
effekt och det har blivit en klar förbättring.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Risken att chefer inte säkerställer att lönegrundande underlag är korrekta inför löneutbetal-
ning. Revisionsrapport.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Varje verksamhet ska säkerställa att det 
lönegrundande underlaget är korrekt inför löneutbetalning.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, Patientnämndens kansli säkerställer att det 
lönegrundande underlaget är korrekt inför löneutbetalning.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Ekonomi

Risken att representation redovisas felaktigt.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Översyn av befintligt attestreglemente 
samt tillhörande rutin.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Nytt attestreglemente med tillämpningsanvis-
ningar finns framtagna. Regionfullmäktige kommer att behandla reglementet på sitt 
första möte 2019 och därefter beslutar regiondirektören tillämpningsanvisningarna. 
Reglementets och anvisningarnas efterlevnad kommer bidra till en rättvisande redo-
visning av representation.
Ansvar

Ekonomidirektör.
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Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Översyn av befintligt regelverk avseende 
representation.

Kommentar

Översyn av regelverk är påbörjat och ny representationspolicy skall tas fram för Region 
Örebro län för att förtydliga vad som gäller.
Ansvar

HR-direktör.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Stickprovskontroller avseende extern och 
intern representation samt vid representation vanligt förekommande 
leverantörer på övriga kontoklasser.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Stickprovskontroll är genomförd för perioden 
januari - maj 2018. Rapport framtagen inklusive åtgärdsförslag. Rapporten är redovisad 
för ekonomicheferna i regionen och åtgärder som framgår av rapporten ska genom-
föras. Risken är identifierad och känd och stickprovskontroller kommer att ingå i den 
löpande verksamheten.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Risken att inköp görs utanför avtal.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Upphandlingsavdelningen informerar för-
valtningens ledningsgrupp i syfte att öka kunskapen om upphandling 
och avtalstrohet vid inköp.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Upphandlingsavdelningen har bland annat 
informerat Regionservice ledningsgrupp om upphandling och avtalstrohet, likaså 
ledningsgruppen inom Regional utveckling samt regionens samtliga ekonomer har fått 
information och utbildning i samband med ett ekonomigruppsmöte. Att informera 
om upphandling och avtalstrohet kontinuerligt ger nytta.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Ta fram en e-handelsstrategi för att utveckla 
och utvidga användandet av e-handel.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Arbete pågår med framtagande av en e-handels-
strategi. Arbetsgrupp är bildad och möten pågår för att färdigställa ett förslag till beslut.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.
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Risken att kontanta medel hanteras felaktigt.
Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Framtagande av rutin för stickprovskontroll 
av kontantkassor.

Kommentar

Rutin finns inte framtagen. Förfrågan till andra regioner om att få ta del av deras rutiner 
har gjorts men utan resultat. Rutinen beräknas framtagen till tertial 1 2019.
Ansvar

Ekonomidirektör.

Risken att bluffakturor betalas.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Ta fram ett regionövergripande dokument 
som tydliggör hur befintligt attestreglemente inkl. tillämpningsanvis-
ningar ska tillämpas. Dokumentet ska publiceras på intranätet.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Åtgärden är hanterad i tillämpningsanvisningarna 
till attestreglementet. Reglementets och anvisningarnas efterlevnad kommer bidra till 
en rättvisande redovisning av representation. I internkontrollplan 2019 ingår risken 
inom ”Risken att utbetalning sker av leverantörsfakturor som är bristfälliga/felaktiga”.
Ansvar

Ekonomidirektör.

Status Åtgärd

! Regionövergripande åtgärd: Informera attestanter om innebörden av 
attesträtten.

Kommentar

Information ges när attestreglementet är antaget av Regionfullmäktige. Regionfull-
mäktige kommer att behandla reglementet på sitt första möte 2019.
Ansvar

Ekonomichef.

Risken att leverantörsfakturor betalas efter förfallodag. Revisionsrapport.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Kartlägg var de största fördröjningarna 
sker från ankomst till slutattest av leverantörsfakturor. Ta fram förslag 
på åtgärder.

Kommentar

Försent betalda leverantörsfakturor har studerats under vecka 6 och det har identifierats 
var fördröjningarna har skett. Inkomna påminnelseavgifter/inkassokrav har studerats 
under en period för att kunna mäta sambandet mellan kortare betalningsvillkor (kor-
tare än 30 dagar) och försent betalda leverantörsfakturor. Förslag på åtgärder finns 
framtagna och kommer att lämnas till ekonomidirektör för beslut.

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Genomförs åtgärderna kommer risken att 
minska.
Ansvar

Regionservice förvaltningschef.

Region Örebro län Verksamhetsberättelse helår 2018 – Patientnämnden och Patientnämndens kansli 19



Informationssäkerhet

Risken att verksamheten inte efterlever dataskyddsförordningen.
Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att inventering av all behandling 
av personuppgifter har genomförts i enlighet med instruktionerna på 
intranätet http://intra.orebroll.se/inventering/.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Inventering av all behandling av personuppgifter 
på Patientnämndens kansli har genomförts i enlighet med instruktionerna på intranätet 
http:/intra.orebroll.se/inventering/ vilket sannolikt minskat risken för att verksamheten 
inte efterlever dataskyddsförordningen.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att informationsklassning av 
IT-system som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet 
med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr 434302.

Kommentar

Ej aktuellt. Informationsklassning av aktuellt IT-system (Platina) har genomförts av 
ansvariga för systemet.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Kvalitet och utveckling

Risken att relevanta styrande dokument inte finns fastställda i Platina, inte finns tillgängliga 
på intranätet och inte efterlevs.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska säkerställa ett systema-
tiskt arbetssätt avseende fastställande, implementering och uppföljning 
av styrande dokument.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Patientnämndens kansli har ett systematiskt 
arbetssätt avseende fastställande, implementering och uppföljning av styrande dokument.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Risken att verksamheten inte lär och förbättrar sig när en systematisk koppling mellan för-
bättringsarbete och avvikelsehantering saknas.

Status Åtgärd

Regionövergripande åtgärd: Tydliggör och säkerställ att avvikelsehan-
teringen är en del av förbättringsarbetet.

Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, rapporterade avvikelser beaktas i förbätt-
ringsarbete på Patientnämndens kansli.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.
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Patientnämndsärenden

Risken att rutiner för handläggning och registrering inte efterföljs.
Status Åtgärd

Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser.
Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Stickprovskontroller och genomgång av rappor-
terade avvikelser har genomförts och bidrar till önskad effekt, det vill säga att risken 
bevakas.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.

Status Åtgärd

Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser.
Kommentar

Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Stickprovskontroller och genomgång av rappor-
terade avvikelser har genomförts och bidrar till önskad effekt, det vill säga att risken 
bevakas.
Ansvar

Chef för Patientnämndens kansli.
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7.2. ISK-bedömning
Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, 
genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten vid förvaltningen. 
Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga 
i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för 
intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade 
arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Därmed bedöms den interna styrningen och 
kontrollen som tillräcklig.
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Del 2
Patientärenden
2018
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Diagram 1. Visar antal ärenden per organisationstyp/förvaltning/område. Med övrigt avses bland annat synpunkter 
eller klagomål som gäller Region Örebro län på övergripande nivå. Med Regional utveckling avses sjukresor.

Diagram 2. Av de nya ärenden som inkom under 2018 rörde 60 procent kvinnor och 40 procent män patienter.
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Diagram 3. Synpunkter och klagomål indelas i åtta så kallade ”huvudproblem”; en gemensam kategorisering för alla 
landets patientnämnder. Diagrammet visar andel per ”hudvudproblem” i procent av det totala antalet synpunkter 
och klagomål som tagits emot av patientnämnden i Region Örebro län under 2017 och 2018.

Diagram 4. Visar andelen kvinnor respektive män per ”huvudproblem”.

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Vård och behandling

Omvårdnad

Kommunikation

Patientjournal och sekretess

Ekonomi

Organisation och tillgänglighet

Vårdansvar

Administrativ hantering

År 2017 År 2018

 

59% 59% 63% 59% 66% 55% 64% 58%

41% 41% 37% 41% 34% 45% 36% 42%

0%

50%

100%

Kvinnor % Män %

Region Örebro län Verksamhetsberättelse helår 2018 – Patientnämnden och Patientnämndens kansli 25



2. Rapportering av patientärenden
I enlighet med verksamhetsplan år 2018 för patientnämnden och Patientnämndens kansli 
samt beslut fattat av patientnämnden vid sammanträde den 20 juni 2018 har totalt sex 
rapporter tagits fram under året. I rapporterna redogörs för problemområden som kan 
identifieras utifrån synpunkter eller klagomål som:
• avser hälso- och sjukvård i länets kommuner
• avser flera vårdgivare eller vårdenheter
• framförts av patienter med cancersjukdom
• avser akutklinikerna i Region Örebro län
• avser primärvård 
• avser bemötande med särskilt fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Rapporteringen ingår i fullgörandet av patientnämndens lagstadgade uppdrag att bidra 
till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Samtliga rap-
porter har överlämnats till berörda vårdgivare och tillgängliggjorts på patientnämndens 
webbsida, www.regionorebrolan.se/patientnamnden. Till patientnämndens sammanträden 
har gäster bjudits in, i huvudsak från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för dialog om 
innehållet i rapporterna. 

I det följande sammanfattas de rapporter som tagits fram under 2018. I den löpande 
texten används ordet synpunkter som ett samlande begrepp för synpunkter och klagomål.

2.1. Synpunkter eller klagomål som avser hälso- och 
sjukvård i länets kommuner
Rapporten baseras på synpunkter som avsett hälso- och sjukvården i länets tolv kom-
muner. Synpunkterna har inkommit under perioden 1 januari 2017–31 december 2017. 
Totalt ingår 27 ärenden i underlaget till rapporten.

Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 9 februari 2018.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Informationsöverföring, samverkan och samordning

Beträffande informationsöverföring, samverkan och samordning har följande synpunkter 
framförts:
• Informationsöverföringen mellan olika vårdgivare/huvudmän har brustit, exempelvis 

i samband med utskrivning från sjukhus.
• Närstående har inte kallats till vårdplaneringsmöte trots att önskemål om deltagande 

har framförts och vårdplaneringsmöte har avbokats utan information till närstående. 
• Närstående har upplevt att de fått ta ett alltför stort ansvar för samordningen av 

patientens vård. 
• Viktig information till närstående om patienten eller patientens vård har fördröjts 

eller varit svårbegriplig.
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Läkemedel

Beträffande läkemedel har följande synpunkter framförts:
• Patients behov av smärtlindring har inte tillgodosetts eller fördröjts, till exempel för 

att patienten saknat förmåga att verbalt ge uttryck för sitt behov.
• Läkemedel har satts ut utan information till patient eller närstående.

Övriga synpunkter som rapporterats 

Förutom ovanstående har det bland annat framförts synpunkter på att boendet inte varit 
anpassat efter patientens behov, att personalen saknat rätt kompetens, att patientens 
tillhörigheter har tappats bort samt städning av boende.

2.2. Synpunkter eller klagomål som berör flera 
vårdgivare eller vårdenheter
Rapporten baseras på synpunkter som berört fler än en verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller tandvården, exempelvis synpunkter som avsett en vårdcentral och en 
klinik på sjukhuset. Synpunkterna har inkommit under perioden 1 januari 2017–30 
september 2017. Totalt ingår 103 ärenden rörande 43 patienter i underlaget till rapporten.

Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 19 april 2018. Till sam-
manträdet inbjöds förvaltningsövergripande chefläkaren samt chefläkaren för Område 
medicin och rehabilitering för dialog om innehållet i rapporten.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Vårdprocesser

Av underlaget till rapporten framgår att bristande kommunikation mellan olika vården-
heter och vårdgivare samt bristande rutiner för hantering av prover och remisser negativt 
påverkat patientens väg genom vårdprocessen. Drabbade patienter har beskrivit att de 
som en följd av ovanstående känt sig otrygga när flera aktörer varit inblandande i vården. 

Samordning och kommunikation 

När samordningen har brustit och ingen har tagit helhetsansvar har patienterna upplevt 
att de själva eller deras närstående fått ta ansvar för att koordinera insatser i vården och 
sköta kontakterna mellan olika inblandande aktörer.

Sen diagnos

Att det tagit för lång tid för hälso- och sjukvården att ställa en diagnos har varit en 
återkommande synpunkt och patienterna har ibland undrat om diagnosen hade kunnat 
fastställas tidigare. En del patienter har uppfattat att diagnosen har fördröjts när flera 
vårdenheter har varit iblandande och ansvarsfördelningen har varit otydlig. Synpunkter 
har också framförts på att väntetiden för att få träffa en specialist har varit alltför lång 
vilket också har inneburit att diagnosen blivit fördröjd.
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2.3. Synpunkter eller klagomål som framförts av 
patienter med cancersjukdom
Rapporten baseras på synpunkter som lämnats av patienter eller närstående till patien-
ter med cancersjukdom. Ärendena har alltså inte nödvändigtvis rört den behandlande 
cancervården utan kan ha avsett alla former av hälso- och sjukvård samt tandvård 
som cancersjuka patienter har varit i kontakt med. Synpunkterna har inkommit under 
perioden 1 april 2017–31 mars 2018. Totalt ingår 56 ärenden i underlaget till rapporten.

Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 20 juni 2018. Till samman-
trädet inbjöds chefläkaren för Område närsjukvård väster och driftchef tillika projekt-
ledare med ansvar för standardiserade vårdförlopp för dialog om innehållet i rapporten.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Primärvårdens roll, funktion och placering i cancervårdkedjan 

Det har framförts synpunkter som har handlat om att vårdcentralernas utredning vid 
misstänkt cancersjukdom har tagit alltför lång tid. Berörda patienter har ibland känt en 
oro för att den utdragna utredningen också skulle ha medfört försämrade möjligheter 
till behandling.

Att patienter upplevt att de behövt ”strida för” eller ”tjata sig till” åtgärder från vård-
centralen har varit en annan återkommande synpunkt. Det har till exempel rört sig om 
patienter som själva misstänkt återfall i cancer och som har upplevt att de inte tagits på 
allvar i kontakten med vårdcentralen när de framfört sin oro.

En upplevelse hos patienten att vårdens och dennes målsättning skiljer 
sig åt

En del synpunkter har handlat om att patienters förväntningar eller målsättningar inte 
har överensstämt med vad hälso- och sjukvården har erbjudit. Patienter med cancersjuk-
dom och deras närstående har inte sällan själva sökt information om aktuell diagnos och 
tänkbara behandlingsalternativ. Patienter kan därmed ha skaffat sig en klar bild av hur 
vården borde ha utformats i deras fall. Patienternas uppfattning har emellertid inte alltid 
delats av hälso- och sjukvårdpersonal. Det har exempelvis rört sig om att patienten har 
önskat ett kirurgiskt ingrepp medan hälso- och sjukvårdspersonalen har velat avvakta.

Synpunkter av detta slag har ibland sitt ursprung i bristande kommunikation, till ex-
empel att hälso- och sjukvården inte tillräckligt tydligt kunnat redogöra för varför en 
viss behandling varit olämplig eller vilka möjliga behandlingsrisker som legat bakom ett 
beslut att avvakta ett kirurgiskt ingrepp.

Hur snabbt kan en cancerdiagnos fastställas och i vilket läge bör 
information om diagnos lämnas? 

Synpunkter har framförts på att hälso- och sjukvården ibland har varit för snabba med 
att ge besked om en cancerdiagnos. En kort tid efter att patienten fått besked om cancer 
har det i dessa fall visat sig att diagnosen har varit felaktig och att det har varit något 
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annat som har orsakat patientens besvär. Det har också funnits fall där det omvända 
gällt, där patienten har upplevt att hälso- och sjukvården undanhållit information och 
att beskedet om cancer har lämnats alltför sent.

Det har funnits exempel på fall där kvinnliga patienter har känt en förändring eller knöl 
i bröstet och genomgått mammografiundersökning som inte visat tecken på cancer men 
där cancer har konstaterats vid senare undersökning. Dessa patienter har undrat om 
cancern borde ha upptäckts tidigare.

Svårigheten att få ta del av provsvar och undersökningsresultat

Vissa patienter har beskrivit hur svårt det har varit att få svar på undersökningar och 
prover. Med anledning av den oro som dröjsmålet medfört har dessa patienter kontaktat 
hälso- och sjukvården, ibland vid upprepade tillfällen, för att höra vart provsvaren tagit 
vägen. De upprepade kontakterna har dels varit påfrestande för de berörda patienterna 
och dels en belastning av hälso- och sjukvårdens begränsade resurser.

2.4. Synpunkter eller klagomål som avser akutklinikerna i 
Region Örebro län
Rapporten baseras på synpunkter som gäller akutklinikerna och ambulansverksam-
heterna vid Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro. 
Synpunkterna har inkommit under perioden 1 januari 2016–31 december 2017. Totalt 
ingår 90 ärenden i underlaget till rapporten.

Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 13 september 2018. Till 
sammanträdet inbjöds verksamhetscheferna för de tre akutklinikerna i Region Örebro 
län för dialog om innehållet i rapporten.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Barnperspektivet

Synpunkter på att barn har fått vänta alltför lång tid på undersökning vid besök på 
akutmottagning har förekommit i underlaget till rapporten. Det har funnits olika orsaker 
till den långa väntetiden, till exempel att det inte har funnits någon läkare tillgänglig 
eller att vårdpersonalen behövt prioritera andra patienter.

Föräldrar har i vissa fall upplevt att deras barn blivit hårdhänt eller bryskt behandlade 
i kontakt med hälso- och sjukvården. Föräldrarna har bland annat uttryckt oro för att 
detta skulle kunna orsaka ”sjukhusrädsla” hos barnet.

Äldreperspektivet

Det kan vara särskilt påfrestande för äldre, särskilt för multisjuka äldre, att vänta länge på 
undersökning eller behandling vid besök på akutmottagning. I underlaget till rapporten 
har det funnits exempel på äldre patienter som blivit liggande på brits i många timmar 
innan undersökning utförts.

Det har också förekommit synpunkter på att äldre patienter blivit hemskickade i dåligt 
skick vilket till exempel inneburit att patienten behövt uppsöka akutmottagningen igen.
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Hänvisning till psykiatrin vid somatiska besvär

Patienter som har eller har haft kontakt med psykiatrin har i vissa fall blivit hänvisade 
till psykiatrin även när de sökt vård för somatiska besvär på en akutmottagning. Patien-
terna har i dessa fall uttryckt att de känt sig kränkta och att de inte blir tagna på allvar. 
De har upplevt att personalen bedömt dem utifrån vad som står i tidigare journalan-
teckningar istället för att göra en bedömning utifrån de aktuella besvär som besöket på 
akutmottagningen avsett.

Väntetider

Många patienter och närstående har framfört synpunkter som rört långa väntetider på 
akutmottagningarna. Även bristande information om hur lång väntetiden kan tänkas 
bli har gett upphov till synpunkter. Tydligare information om varför man måste vänta 
och varför ”vissa patienter går före i kön” har därför efterfrågats av en del patienter.

Ambulans

Några patienter har upplevt att deras behov av ambulanstransport har ifrågasatts av am-
bulanspersonalen. De kan också ha blivit nekade ambulans och uppmanade att istället 
ta sig till vården på annat sätt, exempelvis genom att be någon närstående att skjutsa 
dem till akutmottagningen.

Bemötande

Patienter har lämnat synpunkter på att de känt sig ifrågasatta av akutmottagningens 
personal för att de sökt sig dit, trots att de gjort detta efter uppmaning av sjukvårds-
rådgivningen eller vårdcentral. Detta har berörda patienter uppfattat som ett bristande 
bemötande som skapat oro, irritation och ilska.

2.5. Synpunkter eller klagomål som avser primärvård
Rapporten baseras på synpunkter som berört länets vårdcentraler. Synpunkterna har in-
kommit under perioden 1 januari 2018–30 juni 2018. Totalt ingår 184 ärenden i underlaget 
till rapporten varav 34 avser Område närsjukvård norr, 23 avser Område närsjukvård 
söder, 27 avser Område närsjukvård väster, 78 avser Område närsjukvård Örebro och 
22 avser privata vårdcentraler.

Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 25 oktober 2018. Till sam-
manträdet inbjöds områdeschef för Område närsjukvård norr och chefläkaren för Område 
närsjukvård väster för dialog om innehållet i rapporten.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Område närsjukvård norr

En del patienter har framfört synpunkter som har avsett beroendeframkallande läkeme-
del. Det har bland annat handlat om att vårdcentralen inte längre föreskrivit ett visst 
läkemedel som patienten ansett sig ha fortsatt behov av.

Det har också framförts synpunkter rörande bristande telefontillgänglighet. Berörda 
patienter har berättat att telefontiderna har varit slut redan tidigt på morgonen och att 
det inte heller gått att få någon tid senare under dagen.
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Område närsjukvård söder

Patienterna har framfört synpunkter på bristande kontinuitet eftersom de ofta fått träffa 
en ny hyrläkare när de besökt vårdcentralen. Detta har inneburit att patienterna har fått 
berätta om sina besvär eller sin sjukhistoria om och om igen och att behandlingar har 
ändrats eftersom läkarna har gjort olika bedömningar.

Patienterna har också framfört synpunkter rörande läkarintyg, särskilt svårigheterna 
att få sjukintyg kompletterade. Dessa problem har hört samman med den ovannämnda 
bristen på kontinuitet.

Område närsjukvård väster

Flera synpunkter har rört provsvar som inte kommit patienten tillhanda så som utlovat. 
Det har även förekommit fall där patienten har fått provsvaret men där informationen 
i svaret har varit otillräcklig.

Det har också förekommit synpunkter på bristande undersökningar och att remiss till 
specialist har dröjt.

Område närsjukvård Örebro

Synpunkterna har bland annat handlat om att patienterna och hälso- och sjukvårdsper-
sonalen har haft olika bild av vad en undersökning eller utredning innebär. Exempelvis 
kan ett besök på vårdcentralen endast ha innefattat ett samtal med vårdpersonalen trots 
att patienten också har förväntat sig en fysisk undersökning. De upplevt bristfälliga 
undersökningarna har i vissa fall inneburit att patienterna känt en oro och ovisshet 
rörande den egna hälsan.

Patienterna har också framfört synpunkter på att de upplevt sig bli ifrågasatta när de besökt 
vårdcentralen, det vill säga att vårdpersonalen har ifrågasatt patienternas behov av vård.

Synpunkterna gällande vårdcentralerna i Örebro har till viss del även handlat om till-
gänglighet och att patienterna har fått vänta för länge på att få en besökstid.

Privata vårdcentraler

Patienterna har till exempel framfört synpunkter rörande sjukintyg som utlovats men som 
inte utfärdats eller kompletteringar av sjukintyg som inte lämnats enligt överenskommelse.

Patienterna har också lämnat synpunkter på att de inte fått den typ av behandling de 
ansett sig haft behov av.

2.6. Synpunkter eller klagomål som avser bemötande 
med särskilt fokus på skillnader mellan män och kvinnor
Rapporten baseras på synpunkter som gäller bemötande. Synpunkterna har inkommit 
under perioden 1 februari 2018–31 augusti 2018. Totalt ingår 98 ärenden i underlaget till 
rapporten.
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Rapporten föredrogs på patientnämndens sammanträde den 12 december 2018. Till 
sammanträdet inbjöds patientsäkerhetscontroller från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
chefläkaren för Område medicin och rehabilitering och jämställdhetsstrateg från Regi-
onkansliet för dialog om innehållet i rapporten.

Innehållet i rapporten sammanfattas nedan.

Känner sig ovälkommen

Patienterna har beskrivit att de känt sig ovälkomna i kontakten med hälso- och sjukvården 
och att deras behov av vård har ifrågasatts.

Ungefär lika många kvinnor och män har framfört synpunkter av ovanstående typ. 
De kvinnliga patienterna har i större utsträckning beskrivit att det varit den muntliga 
kommunikationen med vårdpersonalen som gjort att de känt sig ovälkomna.

Nonchalans

Vissa patienter har känt sig nonchalant bemötta i kontakt med hälso- och sjukvården, 
till exempel att vårdpersonalen inte lyssnat när patienterna har beskrivit sina besvär.

Fler kvinnliga patienter än manliga patienter har framfört synpunkter rörande ovanståen-
de. Manliga patienters synpunkter rörande nonchalant bemötande har i första hand rört 
sådant som inträffat vid personligt möte med hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnliga 
patienters beskrivningar av nonchalant bemötande har även innefattat andra typer av 
situationer, till exempel att hälso- och sjukvårdspersonalen inte har kontaktat patienten 
enligt överenskommelse.

Direkt otrevlig

Patienterna har bland annat lämnat synpunkter på att de blivit direkt otrevligt bemötta 
vid den första kontakten de har haft med vårdgivaren, antingen i telefon, i mötet med 
personal i reception eller när patienten träffat läkare eller annan hälso- och sjukvårds-
personal för undersökning eller behandling.

Betydligt fler kvinnliga patienter än manliga patienter har framfört klagomål rörande 
ovanstående. De kvinnliga patienterna har i högre utsträckning än de manliga patien-
terna beskrivit att det direkt otrevliga bemötandet utgjorts av att de blivit ”utskällda” 
eller ”ifrågasatta” av hälso- och sjukvårdspersonalen.
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1. Inledning
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjuk-
vården i kraft och ersatte den lag som tidigare reglerade patientnämndernas uppdrag. 
Det är en del av en större förändring av hela det så kallade ”klagomålssystemet” som 
även innefattar den klagomålshantering som bedrivs av vårdgivarna och Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnderna utgör tillsammans med vårdgivarna första linjen i det nya klago-
målssystemet och nämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter att få 
sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Patientnämnderna ska också bidra till kvali-
tetsutveckling och hög patientsäkerhet och till verksamheterna i hälso- och sjukvården 
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Detta ska ske genom analys av 
inkomna klagomål och synpunkter.

Även om ett omfattande arbete redan har utförts för att anpassa verksamheten efter 
de nya kraven fordras fortsatt utveckling, inte minst avseende arbetet med analyser av 
inkomna klagomål och synpunkter.
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2. Vision och värdegrund
Region Örebro läns vision lyder Tillsammans skapar vi ett bättre liv. 

Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning och det framtida 
önskvärda läget. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län.

Alla som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – 
för invånarna, för medarbetarna och för länet. Alla bidrar var och en på olika sätt med 
engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja allas individuella styrkor i det 
gemensamma arbetet tillförs nytta och ett välmående län formas. När organisationen styr 
mot samma mål bildas en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet 
för alla människor som lever här.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Arbete pågår med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen. En ge-
mensam värdegrund innebär att skapa en gemensam organisationskultur med önskade 
beteenden som leder organisationen i riktning mot visionen.

Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är framtagen och lyder:
• Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en 

utveckling för människornas bästa.
• Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
• Vi finns nära medborgarna under hela livet.
• Vi ser behoven hos varje person.
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3. Syfte
Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Region Örebro län och länets 
tolv kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (2017:372) om stöd vid klago-
mål mot hälso- och sjukvården. Enligt denna lag ska inom varje landsting (region) och 
kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och 
deras närstående inom den:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting 

eller enligt avtal med landsting
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller 

enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras 
av landsting.

Efter beslut av dåvarande landstingsfullmäktige den 25 april 2013 inkluderas även skol- 
hälsovård i patientnämndens uppdrag.

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra 
fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

Patientnämnden ska även:
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att 

kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända 
sig till rätt myndighet

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 

vårdenheter
4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin 

verksamhet.

Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

Vidare ska patientnämnden:
• bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom 

hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att 
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget 
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

• göra ivo uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn och 
samverka med ivo så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt patient-
säkerhetslagen (2010:659).

• senast den sista februari varje år till ivo och Socialstyrelsen lämna en redogörelse 
över patientnämndsverksamheten samt tidigare nämnd analys som gjorts under före-
gående år.

• utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168).
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4. Framgångsfaktorer
• Tillgänglighet – Att patienter på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med Patient-

nämndens kansli.
•  Kompetens – Att nämndens ledamöter, kansliets personal och uppdragstagare (stöd-

personer) har den kompetens som uppdraget kräver.
•  Samverkan – Att samverkan med bland andra hälso- och sjukvården, övriga patient-

nämnder och ivo sker så att patienternas synpunkter och klagomål kan tillvaratas på 
bästa möjliga sätt.
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5. Mål och uppdrag
Patientnämnden och Patientnämndens kansli är en del av Region Örebro län. För verk-
samheten i Region Örebro län finns övergripande mål och uppdrag. Vissa av dessa 
övergripande mål och uppdrag har betydelse för patientnämnden och Patientnämndens 
kansli och de redovisas under rubrikerna 5.1–5.4 nedan. Under rubrikerna 5.5–5.9 redovisas 
nämndens och kansliets egna mål.

5.1. Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 
2018–2030 – är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län, tillsammans 
med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle, vill utveckla 
länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå Örebro läns vision 
om en attraktiv och pulserande region för alla.

Strategin strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och 
god resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar inom 
de tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen konkretiseras med 
18 effektmål som finns beskrivet i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2019.

Övergripande mål

Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög 
och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.

Inriktningsmål
Nr 1. Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett 
gemensamt lärande hos länets aktörer.

5.2. Hållbar utveckling
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska. Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom 
hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling är ett pågående arbete och handlar om att iden-
tifiera och genomföra insatser som är ömsesidigt värdeskapande. Det är en grundpelare 
och förutsättning för Region Örebro läns verksamhet i att tillsammans skapa ett bättre liv.

De strategier som Region Örebro län har för att bidra till en hållbar utveckling är:
• Att vi aktivt samverkar och kommunicerar kring hållbar utveckling.
• Att vi skapar en tydlig förankring och känner ansvar i linjeorganisationen.
• Att vi har en tydlig målstyrning och kontinuerlig följer upp målen i Program för 

hållbar utveckling.
• Att vi prioriterar utbildning och har en lärande organisation för att utveckla förståelsen 

för vad hållbar utveckling betyder i Region Örebro län.

Hänsyn har tagits till innehållet i Program för hållbar utveckling 2017–2020 vid upprät-
tande av verksamhetsplan för patientnämnden och Patientnämndens kansli 2019, samt 
vid genomförande av fastställda aktiviteter i densamma.
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5.3. Digitalisering
Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. 
Satsningen på ”digitalt först” är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i 
den digitala agendan – en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på 
att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har under 2017 tagit fram en ny 
digitaliseringsstrategi. Definierade delmål är: digital kompetens, digital trygghet, digi-
tal innovation, digital ledning samt digital infrastruktur, och målen avviker inte från 
inriktningen i den regionala digitala agendan.

”Digitalt först” för Region Örebro läns verksamheter inklusive patientnämndens verk-
samhet innebär att digitalisering inte enbart handlar om teknik, produkter och tjänster 
utan även om förändrade konsumentbeteenden och nya arbetssätt. Det handlar om att 
skapa förståelse, acceptans och engagemang hos chefer och medarbetare kring behovet av 
förändring och ansvar för att integrera den digitala strategin i den befintliga verksamheten.

Uppdrag
Uppdrag 46. Att ta fram och genomföra aktiviteter utifrån principen ”digitalt först”.

5.4. Attraktiv arbetsgivare
Region Örebro län har som övergripande mål att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 
som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart 
arbetsliv. Det är regionstyrelsen och inte patientnämnden som har arbetsgivaransvaret. 
Patientnämnden är emellertid angelägen om att bidra till arbetet inom området ”attraktiv 
arbetsgivare” och chefen för Patientnämndens kansli ska samverka med regiondirektören 
inom detta område.

Mål

Alla medarbetare har möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens och har den 
kompetens som krävs för att verksamhetens mål ska kunna uppnås.

Aktiviteter
Medarbetare ska kunna delta i kurser och konferenser som är relevanta för den egna 
och verksamhetens utveckling samt studiebesök bland annat i verksamheter- inom 
hälso- och sjukvården.

Mål

Arbetsmiljön är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Aktiviteter
Uppföljning av arbetsmiljön ska göras genom medarbetarenkät vartannat år, genom 
årligen återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar som en stående 
punkt på dagordningen.
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5.5. Ekonomi
Omfattningen av patientnämndens verksamhet ska anpassas efter de ekonomiska ramarna 
och verksamheten ska redovisa ett resultat som är noll eller större.

Mål

Verksamhetens resultat är minst noll.

5.6. Patientärenden
Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra 
fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

Om klagomålet besvaras på ett otillräckligt sätt kan en komplettering begäras av vård-
givaren. Om klagomålet gäller vård där patienten är ett barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas.

Mål

Patientnämndens arbetssätt innebär att patienter, med hänsyn tagen till deras förutsätt-
ningar och behov, får klagomål tillräckligt och snarast besvarade.

Aktiviteter
• Barnets bästa ska beaktas om patienten är ett barn.
• Påminnelse ska skickas till vårdgivaren om klagomål inte besvaras inom fyra veckor, 

och patienten ska informeras om detta.
• Komplettering ska begäras, i samråd med patienten, om vårdgivaren lämnar ett brist-

fälligt svar.

Mål

Verksamheten är tillgänglig för alla som har klagomål eller synpunkter på hälso- och 
sjukvård eller tandvård i Örebro län.

Aktiviteter
• Kommunikation med patienten ska ske på sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till 

patientens behov och förutsättningar.
• Verksamheten ska vara tillgänglig genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Minst en telefon ska vara öppen för inkommande telefonsamtal från allmänheten 

dagtid, helgfria vardagar.
• Personal ska vara tillgänglig på kansliet för besök och hantering av inkommande 

handlingar med mera dagtid, helgfria vardagar.

5.7. Stödpersonsverksamheten
Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att utse stödpersoner till patienter som 
tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård samt till personer som är isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168). 
Stödpersonsuppdraget kan pågå under hela den tid tvångsvården eller isoleringen pågår 
och fyra veckor därefter. För att kunna utföra det ovannämnda uppdraget behöver 
verksamheten rekrytera och utbilda, för uppdraget som stödperson, lämpliga personer.
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Ambitionen är en rättssäker och skyndsam hantering av stödpersonsärenden i syfte att 
tillgodose tvångsvårdade patienters rätt till stödperson. Tvångsvård enligt lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård sker i vissa fall under en kortare tid. Eftersom en stödperson 
inte kan utses efter att tvångsvården har upphört är det av särskild vikt att stödperson 
utses skyndsamt i sådana ärenden.

Mål

Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt.

Aktiviteter
• Stödperson ska utses inom en vecka efter det att ansökan eller anmälan inkommit, 

i ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
en person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168).

• Stödperson ska utses inom två arbetsdagar efter det att ansökan eller anmälan inkom-
mit, i ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

• Tillgången till stödpersoner ska säkerställas genom rekrytering av nya vid behov, så att 
en stödperson kan utses skyndsamt och att patientens eller den isolerades önskemål, 
så långt som möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson.

• Rutindokument avseende hanteringen av stödpersonsärenden ska revideras under år 
2019 och därefter åtminstone vart fjärde år.

Mål

Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar.

Aktiviteter
• Möjlighet till kompetensutveckling ska erbjudas stödpersonerna, bland annat i form 

av stödpersonskonferens tillsammans med patientnämnden i Region Sörmland.

5.8. Information till allmänheten, hälso- och  
sjukvårdspersonal och andra berörda
Patientnämnden har ett lagstadgat uppdrag att informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Genom informationen bör 
det bland annat tydliggöras vilka möjligheter och begränsningar som finns att stödja 
och hjälpa patienter och deras närstående utifrån lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården.

För att säkerställa en strategisk kommunikation har en särskild kommunikationsplan 
tagits fram för patientnämnden och Patientnämndens kansli. Kommunikationsplanen 
innehåller väldefinierade målgrupper, budskap och kommunikationskanaler vilket ger 
förutsättningar för en kommunikation som kan bidra till ökad kännedom om patient-
nämndens verksamhet.

Mål

Ökad kännedom om patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen i Region Örebro län och i länets kommuner samt andra berörda.
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Aktiviteter
• Informationsinsatser ska genomföras enligt framtagen kommunikationsplan.
• Verksamhetens webbsidor ska innehålla aktuell information och även finnas i lättläst 

version samt inläst version.

5.9. Rapportering till vårdgivare och till Inspektionen för 
vård och omsorg
Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksam-
heterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. 
Detta ska ske genom att inkomna klagomål och synpunkter analyseras, åtminstone en 
gång per år, samt genom att Region Örebro län eller länets kommuner uppmärksammas 
på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Vidare ska patientnämnden samverka med ivo och göra myndigheten uppmärksam på 
förhållanden av relevans för tillsynen.

Mål

Verksamheten bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården.

Aktiviteter
• Analysera ärenden som inletts under år 2018 och redogöra för slutsatserna i rapportform.
• Analysera ärenden som inletts under perioden 1 januari–30 juni 2019 och redogöra 

för slutsatserna i rapportform.
• I rapportform redogöra för problemområden som kan identifieras utifrån klagomål 

och synpunkter som avser intyg.
• I rapportform redogöra för problemområden som kan identifieras utifrån klagomål 

och synpunkter som framförts av patienter eller närstående till patienter med can-
cersjukdom.

• I rapportform redogöra för sådana problemområden som återkommande tagits upp i 
tidigare rapporter av Patientnämndens kansli.

• Samverka med övriga patientnämnder och IVO för att säkerställa att analys och kate-
gorisering av inkomna klagomål sker på ett tillräckligt enhetligt sätt.

• Uppmärksamma IVO på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn.
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6. Budget
6.1. Resultatbudget – patientnämnden och Patientnämndens kansli
Belopp i tkr Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018

Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter 303 303 300

Summa intäkter 303 303 300

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader −6 415 −5 486 −6 245

Övriga kostnader −1 057 −695 −1 149

Summa kostnader −7 472 −6 181 −7 394

Verksamhetens nettokostnader −7 169 −5 878 −7 094

Finansnetto 0 0 0

Regionbidrag/-ersättning 7 169 7 094 7 094

Resultat 0 1 216 0

Av ovan angivna nettokostnader i budget för 2019 avser 874 tkr patientnämnden, 5 580 tkr Patientnämn-
dens kansli och 715 tkr stödpersonsverksamheten.
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7. Organisation
Patientnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Patientnämndens 
kansli har åtta anställda varav en chef, en registrator/assistent och sex handläggare. En 
handläggare arbetar till hälften med analyser av inkomna klagomål. Bilden nedan visar 
nämndens och kansliets placering i Region Örebro län.
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8. Uppföljning
Uppföljning sker i två delårsrapporter och i den årliga verksamhetsberättelsen. Utöver 
ovanstående är patientnämnden enligt lag skyldig att en gång per år till Inspektionen 
för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverk-
samheten samt en analys av inkomna klagomål.
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9. Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och 
verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och 
styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig 
verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på 
verksamheten:

Intern styrning

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och 
uppdrag.

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat 
samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.

d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande 
och ändamålsenlig.

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, rik-
tighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att ”få bra saker att hända” 
för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a–b och den interna kontrollen syftar 
till att ”undvika negativa händelser” som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i 
enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras 
i förvaltningens verksamhetsplan medan åtgärder kopplade till den interna kontrollen 
dokumenteras i internkontrollplanen (del av verksamhetsplanen).

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med 
tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamål-
senligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna 
ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven 
samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern 
styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra 
en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit 
tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i 
årsredovisningen.

9.1. Internkontrollplan
Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör 
samtliga förvaltningar samt verksamhetsspecifika risker med åtgärder som utgår från 
respektive förvaltnings ansvarsområde. Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i del-
årsrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen och resultatet av uppföljningen bereds 
i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.
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Förklaringar till IK-planen nedan:
Verksamhet: Process/område.
Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i en-
lighet med krav c, d och e.
Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.
Ansvar: Ansvarig funktion för genomförandet.

Verksamhet Risk Åtgärd Ansvar

Informations-
säkerhet

Risken att verksamheten inte 
efterlever tillämplig data-
skyddslagstiftning.

Regionövergripande åtgärd: 
Varje förvaltning ska säker-
ställa ett systematiskt och 
riskbaserat informationssä-
kerhetsarbete.

Förvaltnings-
chef

Patient-
nämndsären-
den

Risken att rutiner för hand-
läggning och registrering 
inte efterföljs.

Stickprover och genomgång 
av rapporterade avvikelser.

Chef för pat-
ientnämndens 
kansli

Risken att erforderliga 
uppgifter saknas eller att 
felaktiga uppgifter anges vid 
registrering av ärenden.

Stickprover och genomgång 
av rapporterade avvikelser.

Chef för pat-
ientnämndens 
kansli



Postadress Patientnämnden, Box 1613, 701 16 Örebro  E-post patientnamnden@regionorebrolan.se
Besöksadress  Landbotorpsallén 25 A, Örebro  Tel 019-602 27 60  Fax 019-602 27 45, 

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Region Örebro län och länets kommuner i samverkan



Protokoll

Sammanträdesdatum

Patientnämnden 2019-02-06

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 2   Verksamhetsberättelse 2018 avseende patientnämnden 
och Patientnämndens kansli
Diarienummer: 19PN92

Sammanfattning
Verksamhetsberättelse helår 2018 avseende patientnämnden och Patientnämndens kansli har 

upprättats. Uppföljningen i verksamhetsberättelsen utgår från verksamhetsplanen för 2018, 

vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i 

regionfullmäktiges verksamhetsplan samt verksamhetens egna mål.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM

Beslut
Patientnämnden beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse helår 2018 avseende patientnämnden och 

Patientnämndens kansli.

Skickas till
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regiondirektören

Kommunerna i Örebro län

Inspektionen för vård och omsorg

Socialstyrelsen

1 (1)



Protokoll

Sammanträdesdatum

Patientnämnden 2019-02-06

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 3   Verksamhetsplan 2019 för patientnämnden och 
Patientnämndens kansli
Diarienummer: 18PN1006

Sammanfattning
Med utgångspunkt från verksamhetsplan för Region Örebro län har förslag till 

verksamhetsplan avseende år 2019 för patientnämnden och Patientnämndens kansli tagits 

fram.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM

 Verksamhetsplan 2019

Beslut
Patientnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan 2019 för patientnämnden och Patientnämndens kansli.

att nämnden ger chefen för Patientnämndens kansli i uppdrag att samverka med 

regiondirektören inom området HR/attraktiv arbetsgivare i syfte att ge styrelsen erforderliga 

underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Skickas till
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regiondirektören

Samtliga kommuner i Örebro län
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Kränkningar i verksamheten – rapport läsåret 2018/19, 
dnr KS 19/00215 
 
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under läsåret 
2018-19. Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i 
de respektive planer som används av verksamheten.  
 
Förvaltningen har under läsåret infört digital registrering och hantering av 
kränkningsärenden i verksamheten. 
 
Verksamheterna i bildningsområde rapporterar att 210 anmälningar om 
kränkningar inkommit under läsåret. Något ytterligare fall kan tillkomma. 

 Av de inrapporterade kränkningarna bedömdes 3 % inte vara kränkningar. 
  

Fördelat på rektorsområde är antalet kränkningar enligt detta: 
 
 Pihlskolan:  1 
 Grythyttans skola: 27 
 Klockarhagsskolan 1-3: 102 
 Klockarhagsskolan 4-6: 64 
 Klockarhagsskolan 7-9: 16 
 
Förskolan rapporterar inga kränkningar. Misstänkta kränkningar tas av olika 
anledningar där upp som tillbud och olycksfall. 
 
Av de 210 fall som rapporterats under året är 2 nyöppnade, 22 pågående 
utredningar och 186 avslutade. 
 
I huvudsak är de kränkningar som rapporteras fysiska (drygt 50 %) och 
inträffar på skolgården. Även verbala kränkningar förekommer (30 %).  
   
Förvaltningen noterar särskilt att antalet kränkningar minskar ju äldre 
eleverna blir, och att antalet text/bild kränkningar är förhållandevis lågt (under 
4 %), vilket motsäger bilden från nationell media. 
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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. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om jämförelse med tidigare år vilket 
delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 

 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län,  
dnr KS 19/00216 
 
Informationsunderlag 
Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, Region 
Örebro län och kommunerna i Örebro län 
 
Ärendet 
Syftet med överenskommelsen är att personer med bestående 
funktionsnedsättning som bor i Örebro län ska få bästa möjliga stöd utifrån de 
resurser som kommunerna och Regionen disponerar över.  
Överenskommelsen beskriver kommunen och vuxenhabiliteringens uppdrag 
och områden för samverkan. 
 

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

Folkhälsa 
Genom att arbeta förebyggande i samverkan genom med berörda instanser 
med rätt resurser ges bästa förutsättningarna utifrån ett folkhälsoperspektiv.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Medborgarperspektiv 
Genom att ge rätt stöd för personer med bestående funktionsnedsättning i 
form av samverkan främjas medborgarperspektivet på ett lämpligt sätt. 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan information ges till KS. 

--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 

 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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Överenskommelse om samverkan
mellan Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

Författad av: Helena Blomberg, Hallsbergs kommun, Frank Hartwig, Kumla kommun, 
Elisabeth Ljunglöf, Vuxenhabiliteringen och Pernilla Eriksson, Vuxenhabiliteringen
Beslutad av: Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård
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1. Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer med bestående funktionsnedsättning som bor i 

Örebro län ska få bästa möjliga stöd utifrån de resurser som kommunerna och Regionen förfogar över.

Överenskommelsen ska konkretisera samarbetet mellan Vuxenhabiliteringen och kommunerna i 

Örebro län. En god samverkan och en klar arbetsfördelning mellan huvudmännen, samt ett effektivt 

resursutnyttjande, ska eftersträvas.

Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att fortlöpande utveckla och sprida kunskap och 

kompetens till de medarbetare som ger råd, stöd och behandling till den gemensamma målgruppen.

Detta dokument anknyter till överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län, 

2018-02-01.

2. Vuxenhabiliteringens uppdrag
Vuxenhabiliteringen erbjuder specialiserad habilitering och rehabilitering enligt HSL § 3 b till vuxna 

personer som på grund av bestående funktionsnedsättning har behov av planerade och från flera 

kompetensområden sammansatta åtgärder. Syftet är att främja bästa möjliga funktionsförmåga, fysiskt 

och psykiskt välbefinnande och en god livskvalitet.

Vuxenhabiliteringens målgrupper är:

1. Vuxna personer som på grund av medfödda eller under barn- och ungdomsåren förvärvade 

sjukdomar eller skador har bestående funktionsnedsättning, vilket medför behov av habilitering. 

Främst avses personer med utvecklingsstörning, funktionsnedsättning inom autismspektrum, 

rörelsehinder samt personer med kombinationer av funktions nedsättning, till exempel syn- och 

hörselskador.

2. Vuxna personer som på grund av skador i vuxen ålder har bestående funktionsnedsättning, 

vilket medför behov av rehabilitering. Främst avses personer med förvärvad hjärnskada, 

rörelsehinder, neurologisk sjukdom samt personer med kombinationer av funktionsnedsättning.

Vuxenhabiliteringen har en nedre åldersgräns på 18 år, eller i samband med att gymnasiestudier 

avslutas och en övre åldersgräns på 65 år för inremiss.
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Vuxenhabiliteringen utför råd och stöd enligt LSS § 9.1 till enskilda Personens egen begäran om råd 

och stöd ställs till Funktionshinderkonsulenten på Regionens stab för Hälso- och sjukvård.

Vuxenhabiliteringen skall, med utgångspunkt från omsorgsavtalet mellan Örebro läns lands ting och 

kommunerna i Örebro län (fr.o.m. I995-01-01), biträda kommunerna med viss ut redning/bedömning i 

myndighetsutövning, personalstöd i form av viss fortbildning, handledning och konsultation enligt 

respektive kommuns beställning . Innehållet i detta uppdrag specificeras i denna överenskommelse.

3. Kommunens uppdrag
Kommunens uppdrag för människor med funktionsnedsättning regleras av Socialtjänstlagen (Sol), 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Kommunen ansvarar för den enskildes rehabilitering/ habilitering på basnivå/ primärvårdsnivå.

3.1 SoL 
Verksamhetens mål enligt socialtjänstlagen (§ 1) är att på demokratins och solidaritetens grund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

3.2 LSS 
Verksamhetens mål enligt  lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (§§ 4-6) är att främja 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de människor som omfattas av lagen. 

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. 

Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. 

Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och med bestämmande över insatser 

som ges. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott 

stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

3.3 HSL 
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som anger mål för hälso- och sjukvård samt krav på god vård. 

Det finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- 

och sjukvården. Lagen innehåller bestämmelser om vårdens kvalitet och dess säkring samt krav på att 

vården ska bygga på vårdtagarens självbestämmande.

4. Remiss till Vuxenhabiliteringen
Till Vuxenhabiliteringen remitteras personer med funktionsnedsättning. En egen vårdbegäran kan 

också göras. Tjänsteman vid kommunen kan remittera person till Vuxenhabiliteringen. 
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Personens/företrädares samtycke krävs. Vuxenhabiliteringens egen remissblankett bör användas. 

Informationsträff kan bokas före remiss. 

När det gäller remiss mellan arbetsterapeuter i kommunerna och i vuxenhabilitering, se bilaga.

En remissgrupp på Vuxenhabiliteringen tar emot remisser och fördelar till respektive team där en 

teamkontakt utses. Vuxenhabiliteringen har ett första möte med personen inom tre månader.

5. Områden för samverkan
Samverkan kan ske på såväl individ-, som grupp- och samhällsnivå. En förutsättning för samverkan i 

enskilt ärende är personens/företrädares samtycke.

5.1 Bostad med särskild service enligt LSS
Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för personer som har beslut om bostad med särskild 

service enligt LSS. 

Vuxenhabiliteringen kan medverka, på kommunens begäran, vid planering av nya LSS-boenden. 

Vuxenhabiliteringen kan, på kommunens begäran, medverka vid introduktion i samband med 

inflyttning.

5.2 Sysselsättning
Kommunen ansvarar för daglig verksamhet eller annan lämplig sysselsättning för personer som har 

beslut enligt LSS. 

Kommunen kan begära samråd med Vuxenhabiliteringen inför planeringen av nya enheter inom daglig 

verksamhet. Samråd kan också ske när det gäller planeringen av sysselsättning för viss person.

5.3 Egenvård
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsuppgift som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Se 

överenskommelsen om egenvård mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 2018-10-

30.

5.4 Instruktion och delegering av medicinska arbetsuppgifter
Legitimerad personal inom Vuxenhabiliteringen ska följa respektive kommuns riktlinje för delegering 

och instruktion inom hälso- och sjukvård, när det gäller att överlåta en medicinsk arbetsuppgift till 

annan personal (baspersonal, omvårdnadspersonal) inom kommunen.
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5.5 Rehabilitering/habilitering
Kommunernas arbetsterapeuter och primärvårdens fysioterapeuter har ett primärvårdsansvar (första 

linjens nivå, basnivå) när det gäller rehabilitering/ habilitering. Vuxenhabiliteringens arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster har ett ansvar i de fall där deras särskilda kompetens (specialistnivån) behövs. 

Se bilaga som är en beskrivning av hur samverkan ska se ut, ansvarsfördelning och samarbete, när det 

gäller arbetsterapeutiska insatser på området re/habilitering. 

5.6 Välfärdsteknologi
Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet 

eller självständighet för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna och Vuxenhabiliteringen 

har ett gemensamt ansvar för att utveckla användandet av välfärdsteknologi för att den enskilde ska få 

bästa möjliga stödinsatser.

5.7 Utbildning, fortbildning
Vuxenhabiliteringen har viss återkommande kursverksamhet inom de områden där specialkompetens 

finns och kommunens personal kan delta mot skälig kursavgift. 

Vuxenhabiliteringen har viss möjlighet att på kommuns önskemål, mot skälig kursavgift, ge 

uppdragsutbildning.

Vuxenhabiliteringen kan, på kommuns önskemål och kostnadsfritt medverka med sin 

specialistkompetens i vissa avsnitt vid introduktionsutbildning till personal i samband med start av ny 

kommunal verksamhet. 

5.8 Konsultation
För arbetsledning av kommunalt anställd personal och för allmän grupputveckling ansvarar 

kommunen som arbetsgivare.

Vuxenhabiliteringen kan vid behov ge konsultation till kommunens personal i individärende. Med 

fördel används tex ”Tidiga tecken” eller ”Funca”  när kommunen kartlägger den enskilde inför en 

konsultation.

Konsultationen är kostnadsfri för kommunen.

Kommunen kan enligt särskilt avtal mellan Örebro läns landsting och länets kommuner begära 

konsultstöd i verksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, 

autismliknande tillstånd och psykisk tilläggsproblematik och/eller svår beteendeproblematik av TUB 

(Team för utvecklingsstörning och svår beteendeproblematik)
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5.9 Planer
Vuxenhabiliteringen kan på önskemål från kommunen, medverka då planer görs i individärenden, t ex 

individuell plan enligt LSS eller andra individplaner. I normalfallet ska Vuxenhabiliteringens interna 

planer för personen, individuella re/habiliteringsplaner, knytas an till den mer övergripande planering 

som kommunen samordnar.

Vid behov av samordning eller att patienten själv efterfrågar det, ska den part som möter patienten 

kalla till ett möte för upprättande av en SIP, samordnad individuell plan enligt särskilda bestämmelser 

om i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), Sol och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

HSL.

5.10 Underlag vid personkretsbedömningar
Kommunen svarar för utredning och beslut enligt LSS § 9:2- 10 och bedömning enl. LSS §§ l och 7 i 

sådana ärenden.

Om det behövs för utredningen kan kommunens LSS-handläggare kontakta Vuxenhabiliteringen för 

underlag gällande:

 Personkretsbedömning grupp 1 och 2

 Personkretsbedömning grupp 3 i vissa fall

 Behovsbedömning av begärd insats enligt LSS 9:2-10 avseende samtliga grupper 

Underlag lämnas under förutsättning att patienten är känd inom Vuxenhabiliteringen och bör göras 

inom två månader.

5.11 Forum för samverkan och uppföljning samt avtalstid
Denna överenskommelse om samverkan gäller tillsvidare. Om överenskommelsen inte sägs upp senast 

sex månader innan avtalstidens utgång förlängs den automatiskt ett år i taget.

Respektive verksamhet har ett ansvar för följsamhet och för att göra denna överenskommelse känd.

Länets chefsnätverk för funktionshinderområdet bjuder in Vuxenhabiliteringen minst en gång per år 

för att följa upp överenskommelsen samt för att informera varandra om förändringar i verksamheterna. 

Behov av att revidera överenskommelsen kan då uppmärksammas.

6. Bilaga
”Överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter”, reviderad 2019-

02-13.
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Forum 2.0 – samverkan för äldres hälsa och livsvillkor, 
dnr KS 19/00217 
 
Informationsunderlag 
Forum 2.0 – samverkan för äldres hälsa och livsvillkor, Kerstin Larsson  
2019-04-26 
 
Ärendet 
De äldre i Sverige lever längre och ökar i antal, orsaken till detta är en kombination 
av demografisk profil, bättre folkhälsa och bättre behandlingsmetoder. 
Sammantaget bidrar det också till att fler äldre lever med multipla kroniska 
sjukdomar vilket bidrar till att omsorgsbehoven ökar. Vården har förändrats och 
mycket av ansvaret för våra äldre och multisjuka har förflyttats från sjukhusmiljö 
till hemsjukvård i ordinärt boende eller vårdboende i kommunal regi med stöd från 
primärvården. Många äldre personer vill fortsätta att bo kvar hemma i sitt eget 
boende högt upp i åren trots svår sjukdom och med avancerade omvårdnadsbehov. 
Många av våra äldre önskar också att få avsluta sitt liv i hemmet. Dessa 
förändringar förväntas fortsätta och kraven på hög medicinsk kompetens inom vård 
och omsorg inom både kommunal och primärvårdens regi kommer att öka. 

För att vård och omsorg om äldre skall hålla en hög kvalité är det viktigt att 
resurser, medicinsk och vetenskaplig utbildning och forskning bedrivs 
verksamhetsnära, inom våra kommuner och inom primärvården.  

Under 2016-2018 fanns ett forum för äldreforskning och utveckling av vård och 
omsorg. Uppdraget var att stimulera forskning och utveckling inom äldreområdet. 
Forumet var ett projekt i samverkan mellan Region Örebro län, Örebro kommun 
och Örebro universitet samt andra lokala/regionala aktörer som verkade inom 
området. 2018 utvärderades Forumet, efter detta beslutades att forumet skulle 
omstruktureras fr.o.m. 2019. Universitetssjukhusets forskningscentrum (UFC) 
inom Örebro läns forskningsenhet fick i uppdrag tillsammans med Social Välfärd 
och vård diskutera detaljer och utformning kring fokusområdet ”Forum 2.0”.  

Det finns behov av ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, Örebro 
universitet och regionens kommuner avseende forskning, implementering av ny 
kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. 
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När forskning, praktiken och äldre personer möts i ett forum med syfte att utveckla 
ny kunskap kommer båda områdena att berikas och utvecklas. Genom Forum 2.0 
finns ökade möjligheter att fler tvärprofessionella forskningsprojekt påbörjas i 
samverkan mellan de tre aktörerna och med äldre personers delaktighet. 

Forum 2.0 skall vara en länk mellan akademin, regionen, kommunerna, praktiken 
och brukarna. Utvecklingsinriktningen syftar till att stödja implementering av 
evidens inom äldreomsorgen och närliggande hälso- och sjukvård, samt identifiera 
kunskapsluckor inom vård- och omsorgsområdet. En nära samverkan förutsätts 
med regionens och kommuners struktur för samverkan inom ramen för 
kunskapsstyrningsorganisationen. Samverkan utvecklas för ett nära samarbete med 
enheten Social välfärd samt Vård och omsorg inom förvaltningen Regional 
utveckling och Utvecklingsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Syftet med Forum 2.0 

- att initiera till forskning och forskningssamverkan mellan huvudmännen 

- att bidra i implementering av ny kunskap 

- att stimulera till större utvecklingsarbeten 

- att bidra till att kunskapsnivån höjs  

Långsiktiga mål 

De aktiviteter som planeras och genomförs skall leda till att förbättra kvaliteten i 
vård och omsorg genom att arbeta gränsöverskridande i samverkan mellan äldre 
personer, forskare och praktiker. Utvecklingsinriktningen syftar till att stödja 
implementering av evidens inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och 
sjukvård samt att identifiera kunskapsluckor inom vård och omsorgsrådet. 

Målbild i forumet 

- de äldres och anhörigas röst lyfts fram och ges utrymme i forumet 

- forskningen ska utgå från vardagens problematik och från frågeställningar med 
nära anknytning till vård- och omsorgsmiljön och bedrivas i samverkan med 
berörda parter 

- förbättra kvaliteten i vård och omsorg genom att arbeta gränsöverskridande i 
samverkan mellan äldre personer, forskare och praktiker 

- stor vikt skall läggas vid att ta tillvara medarbetarnas breda kunskap och 
erfarenhet 

Organisationsstruktur 

Region Örebro läns forskningsenhet blir huvudman och administrativt ansvarig för 
Forum 2.0 och får i uppdrag att tillsammans med övriga parter diskutera innehåll 
och utformning av arbete kring Forum 2.0. En styrgrupp och en ledningsgrupp 
kommer att utses. En tjänst 1,0 ssg forskningsledare/utvecklingsledare kommer att 
fungera som motor och verksamhetskoordinator i Forum 2.0. Referensgrupp 
kommer at bestå av brukare och närstående.  
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Ekonomi 
Tjänsten som forskningsledare/utvecklingsledare för Forum 2.0 kommer att 
finansieras av Regionen. Att delta i Forum äldre är kostnadsfritt. Antagna 
beslutade projekt kan eventuellt leda till en kostnad, dock kommer externa 
forskningsmedel sökas.  

Folkhälsa 
Att ge stöd för att äldre personer ska kunna leva det liv som de önskar leder 
till bättre folkhälsa.  

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

Medborgarperspektiv 
Ny kunskap som implementeras med syfte till att förbättra tillvaron för 
både äldre personer och personal är viktigt ur ett medborgarperspektiv 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan KS. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Universitetssjukvårdens forskningscentrum  

Kjerstin Larsson Telefon: 070-652 63 62 

kjerstin.larsson@regionorebrolan.se 

2019-04-26 Tjänsteanteckning 

 

Forum 2.0 – samverkan för äldres hälsa och 
livsvillkor 

Bakgrund 

Det har hänt en hel del inom äldreomsorgen de sista 25 åren. Det handlar om 
att ge stöd för att den äldre personen ska kunna leva det liv som de önskar, där 
begrepp såsom respekt, självbestämmande, integritet och värdighet är centrala. 
Flera nationella vägledande dokument har tagits fram som ska hjälpa äldre-
omsorgens verksamhet att utveckla god kvalitet. Några exempel är det 
Salutogena förhållningssättet som fokuserar på människans egna resurser, 
äldreomsorgens nationella värdegrund1, de nationella riktlinjerna vid demens-
sjukdom2, personcentrerad vård3, nationellt vårdprogram för palliativ vård4 
samt en god och nära vård5. Dessa ska fungera som viktiga ledstjärnor och ska 
prägla de värderingar och förhållningssätt som ska råda inom äldreområdets 
verksamhet.  

Djupgående och långvariga kvalitets-, utvecklings- och forskningsprojekt är 
ovanliga inom  den kommunala äldrevården. I många avseenden kör vi på i 
samma gamla hjulspår, trots att det finns gott om ny kunskap som skulle kunna 
implementeras och förbättra tillvaron för både äldre personer och personal. Så-
väl vårdvetenskaplig såsom övrig medicinsk forskning bedrivs främst inom 
regionen/landstinget. Allt för sällan befinner sig forskarna ute i kommunal 
verksamhet och nästan aldrig drivs forskningsarbete av vård- och omsorgsper-
sonal själva, trots att det är de som är sakkunniga inom sina verksamheter. 
Traditionellt är nästan all klinisk forskning och utveckling av vården förlagd 

                                            

1 SOL 2001:453 
2 Socialstyrelsen, 2016. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom- Stöd 
för styrning och ledning. 
3 SSSF, 2016. Svensk sjuksköterskeförening om personcentrerad vård 
4 Socialstyrelsen 2013.  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Väg-
ledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning 
5 SoU 2018:39. God och nära vård, en primärvårdsreform. Delbetänkande av utredningen 
”Samordnad utveckling för god och nära vård. 
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till våra universitetssjukhus och universiteten. Där finns både resurserna och 
forskningskompetensen.  

Samtidigt har vården förändrats och mycket av ansvaret för våra äldre och 
multisjuka personer har förflyttats från sjukhusmiljö till vårdboenden i kom-
munal regi med stöd av primärvården. Det handlar även om att äldre personer 
vill fortsätta att bo kvar hemma i sitt eget boende högt upp i åren. Många vill 
både få stöd att bo kvar hemma trots svår sjukdom och avancerade omvård-
nadsbehov och få avsluta sitt liv i hemmet. De här förändringarna förväntas 
fortsätta och därmed ökar kraven på en hög medicinsk kompetens samt kom-
petens inom vård och omsorg, såväl i kommunen som inom primärvården 
avseende vård och omsorg av äldre personer. 

För att vården och omsorgen av äldre personer ska hålla en hög kvalitet i fram-
tiden är det viktigt att såväl resurser, medicinsk och vårdvetenskaplig 
utbildning och forskning bedrivs verksamhetsnära, d.v.s. i våra kommuner och 
på vårdcentralerna. 

Under 2016 - 2018 startades ett gemensamt arbete i ett nätverk, ”Forum för 
äldreforskning och utveckling av vård och omsorg”, där uppdraget var att sti-
mulera forskning och utveckling inom äldreområdet. Forumet var ett projekt i 
samverkan mellan Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet 
samt andra lokala/regionala aktörer som verkar inom området. Forumet leddes 
av en politisk styrgrupp och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de 
berörda organisationerna. Det fanns projektledare vars uppdrag var att planera 
och genomföra de aktiviteter som ledningen av projektet beslutade om.  

Forumet var ett komplement till övriga verksamheter som arbetar med kun-
skaps- och metodutveckling inom äldreområdet. 2018 utvärderades Forumet 
och arbetsutskottet för ”Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun 
och Region Örebro län” beslutade att ”Forum för äldreforskning och utveckl-
ing av vård och omsorg” omstruktureras från 2019-01-01. 
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) inom Region Örebro läns 
forskningsenhet får i uppdrag att, tillsammans med övriga parter, såsom Social 
Välfärd och vård, diskutera detaljer och utformning av arbetet kring fokusom-
rådet ”Forum, 2.0”. 

Det finns behov av ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, Örebro 
universitet och regionens kommuner avseende forskning, implementering av 
ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldre-
området.  

Forum 2.0:s inriktning och syfte 

De äldre i Sverige lever längre och ökar därmed i antal. Orsaken till detta är en 
kombination av demografisk profil och bättre folkhälsa. Vården utvecklas 
samtidigt med nya och bättre behandlingsmetoder. Det gör att fler äldre lever 



 
3 (6) 

 

3 

 

 

med multipla kroniska sjukdomar. En konsekvens av detta är att ökad livs-
längd ökar vård- tandvård - och omsorgsbehoven för äldre personer. En annan 
aspekt av att fler personer blir riktigt gamla är att många kommer att leva sina 
sista år ensamma då make/närstående har dött. På senare år har psykisk ohälsa 
och suicid bland riktigt gamla personer börjat uppmärksammas. 

Det finns därför ett behov av långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, 
kommunerna i Region Örebro län samt Örebro universitet.  

När forskningen, praktiken och äldre personer möts i ett forum med syfte att 
utveckla ny kunskap kommer båda områdena att berikas och utvecklas. Forsk-
ningen får ingångar i praktiken, där de tillsammans med äldre personer kan 
identifiera kunskapsluckor och upptäcka fält som inte är så beforskade. Prakti-
ken d.v.s. vården och omsorgen som är den äldre personens vardag, får 
tillgång till aktuell forskning som ligger till grund för verksamheternas kun-
skaps- och verksamhetsutveckling. Resultatet av detta leder till att det finns en 
potential att kunna sätta fokus på områden som inte fungerar optimalt och som 
behöver utvecklas, och där nya forskningsområden synliggörs. Möjligheter ges 
för verksamheter att kunna leda implementering och verksamhetsutveckling 
utifrån framtagna forskningsresultat.  

Genom Forum 2.0 finns ökade möjligheter att fler tvärprofessionella forsk-
ningsprojekt påbörjas i samverkan mellan de tre aktörerna och med äldre 
personers delaktighet. Forum 2.0 skapar ökade möjligheter att upplevda pro-
blem presenteras och diskuteras. 

Syftet med Forum 2.0 är att vara en länk mellan akademin, regionen, kommu-
nerna, praktiken och brukarna. Utvecklingsinriktningen syftar till att stödja 
implementering av evidens inom äldreomsorgen och närliggande hälso- och 
sjukvård, samt att identifiera kunskapsluckor inom vård- och omsorgsområdet. 
Äldre personer och deras närståendes erfarenheter är viktiga källor för att iden-
tifiera sådana kunskapsluckor. En nära samverkan förutsätts med regionens 
och kommunens struktur för samverkan inom ramen för kunskapsstyrningsor-
ganisationen. Samverkan utvecklas för ett nära samarbete med enheten  Social 
välfärd samt Vård och omsorg inom förvaltningen Regional utveckling och 
Utvecklingsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Syftet med Forum 2.0: 

 att initiera till forskning och forskningssamverkan  mellan huvudmän-
nen  

 att bidra i implementering av ny kunskap  
 att stimulera till större utvecklingsarbeten 
 att bidra till att kunskapsnivån höjs  
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Långsiktigt mål  

De aktiviteter som planeras och genomförs ska leda till att förbättra kvaliteten 
i vård och omsorg genom att arbeta gränsöverskridande i samverkan mellan 
äldre personer, forskare och praktiker. Praktiken får tillgång till aktuell forsk-
ning som ligger till grund för verksamheternas kunskaps- och 
verksamhetsutveckling. Resultatet av detta leder till att det finns en potential 
att kunna sätta fokus på områden som inte fungerar optimalt och som behöver 
utvecklas utifrån äldre personers behov. Genom forumet finns ökade möjlig-
heter att fler tvärprofessionella forskningsprojekt påbörjas i samverkan mellan 
aktörerna. Utvecklingsinriktning syftar till att stödja implementering av evi-
dens inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt att 
identifiera kunskapsluckor inom vård och omsorgsrådet. En nära samverkan 
förutsätts med regionens och kommunernas struktur för samverkan inom ra-
men för kunskapsstyrningsorganisationen. 

Målbild i forumet  

 De äldres och anhörigas röst lyfts fram och ges utrymme i forumet.  
 Forskningen ska utgå från vardagens problematik och från frågeställ-

ningar med nära anknytning till vård- och omsorgsmiljön och bedrivas 
i samverkan mellan berörda parter.  

 Förbättra kvaliteten i vård och omsorg genom att arbeta gränsöverskri-
dande i samverkan mellan äldre personer, forskare och praktiker 

 Stor vikt läggs vid att ta tillvara medarbetares breda kunskap och erfa-
renhet 

Organisationsstruktur för Forum 2.0 

Region Örebro läns forskningsenhet blir huvudman och administrativt ansva-
rig för Forum 2.0. Region Örebro läns forskningsenhet har uppdraget att 
tillsammans med övriga parter diskutera innehåll och utformning av arbetet 
kring området Forum 2.0.  

Förankringsgrupp 

Regionala chefsgruppen för Social Välfärd samt Vård och Omsorg 

Områdeschef Välfärd och Folkhälsa, ordförande 
Områdeschef FoU, tillika ordförande styrgrupp, föredragande 
Verksamhetschef UFC, tillika ordförande ledningsgrupp, föredragande 

Styrgrupp 

Region Örebro län: 
Områdeschef FoU, ordförande 
Områdeschef  Välfärd och Folkhälsa 
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Medicinsk rådgivare chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och 
omsorg 
Verksamhetschef UFC, tillika ordförande i ledningsgrupp 
HS förvaltning 
-Två linjechefer närsjukvård, utsedda av HS-direktör 
-Utvecklingschef 
Kommuner: 
Två socialchefer utsedda av socialchefskollegiet 
Örebro Universitet: 
Dekaner för MH respektive HS fakulteterna eller av dessa utsedda 

Styrgruppen ansvarar för de strategiska besluten, fattar beslut om handlings-
plan och fastställer plan för uppföljning och utvärdering. Den ger förslag till 
medelsfördelning och prioriterar i handlingsplanen. Vidare anger den viljein-
riktningen för Forum 2.0.  

Ledningsgrupp 

Region Örebro län: 
VC UFC, ordförande 
En representant utsedd av OC Välfärd och Folkhälsa 
Ordförande i Vårdcollege/SR vid UC 
Verksamhetskoordinator, ständigt adjungerad och föredragande 
HS förvaltning 
-Geriatrisk kompetens, en representant utsedd av HS-direktör 
-Två representanter för länsdelsgrupp, utsedda av HS-direktör* 
Kommuner: 
Två representanter utsedda av socialchefskollegiet* 
Örebro Universitet: 
Prefekter för HV respektive JPS eller av dessa utsedda 
* Skall gemensamt representera de fyra länsdelsgrupperna 

 
Ledningsgruppen ansvarar för ledning och samordning av forumet. Den ska 
säkerställa att forskare, verksamheter och äldre personer blir involverade i fo-
rumet. Den ansvarar också för att säkerställa kommunikation, framtagande av 
handlingsplan med aktiviteter, årsredovisning, kartläggning av forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt den administration som behövs för att upprätthålla 
och utveckla Forum 2.0 som en kreativ mötesplats. Redovisning sker minst en 
gång per år till styrgruppen. 

Verksamhetskoordinator UFC 

1,0 tjänst som forskningsledare/utvecklingsledare fungerar som motor och 
verksamhetskoordinator för Forum 2.0. Koordinatorn deltar i möten och förbe-
reder ärenden till ledningsgrupp och styrgrupp och verkställer styrgruppens 
och ledningsgruppens beslut. Koordinatorn arbetar med de aktiviteter som 
finns i handlingsplanen för måluppfyllelse och initierar behovsinventeringar i 



 
6 (6) 

 

6 

 

 

berörda verksamheter. Hen följer också upp och utvärderar målen i handlings-
planen. En del av uppdraget är att omvärldsspana för att lyssna in och ta del av 
äldre personers behov och erfarenheter och andra forskares och verksamhets-
företrädares kunskap samt att göra kunskapen tillgänglig.  

Referensgrupp(er) 
Brukare och närstående 

Möjligheter att samarbeta med en eller ett fåtal existerande referensgrupper 
med motsvarande representativitet ska utredas. 

 

 

 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Datum  
2019-08-16  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 
Informationsunderlag 
 
Barnkulturplan Hällefors kommun Region Örebro län 
 
Ärendet 
 
Kulturskolan har utifrån direktiv i Region Örebro tagit fram en barnkulturplan 
för Hällefors kommun. Barnkulturplanen är en förutsättning för att kunna 
samverka med Regionens företrädare inom området. 
 
Barnkulturplanen innehållet bland annat de mål som verksamheten ska sträva 
emot, liksom en tillhörande handlingsplan med aktiviteter. Även 
organisationen och den mot barnkultur relaterade ekonomin beskrivs. 
 

Ekonomi 
Efter framtagandet av barnkulturplanen erhåller kommunen bidrag från 
Region Örebro för arbetet.  

 
Folkhälsa 
Kulturaktiviteter har bland annat positiv inverkan på grundskolans resultat 
och därmed också på den framtida hälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina 
Lanefjord. 
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Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
 



 

 

 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kulturskolan@hellefors.se  212000-1942  

Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kulturskolan Sikforsvägen 19-21 0591-641 42  193-8950  

712 83 Hällefors Hällefors     
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Datum  

2019-06-20  

Kulturskolan 

   

Anna Eriksson, Kulturskolechef Tj   
Enar Karlsson, Tj Kulturskolechef. 0591-64183 
 

  
 

  

 
 

 
 

Barnkulturplan för Hällefors Kommun 
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Inledning och bakgrund 

Hällefors kommun har sedan början av 1990-talet drivit kommunal 
Kulturskola med två fritidsklubbar och ett starkt samarbete med 
grundskolan. Alla elever i årkurs 1 har dans på schemat och i 
årskurs 4 en timmes teater i veckan. Kulturskollärare går även in 
som stöd och hjälp vid grundskolans vårshow.  Kulturskolan håller 
i förberedelsekurser för gymnasiet och estetiska kurser för 
särskolan. Samt ger egenproducerade föreställningar till samtliga 
förskolor i kommunen. Cirka 35% av alla elever deltar på fritiden i 
kulturskolans ämneskurser.  
 
Hällefors elever får i stor utsträckning möta och själva utöva 
estetiska ämnen genom skolan och kulturskolan. Forskning visar 
att när vi skapar och upplever kultur gynnar det vårt lärande, 
berikar vår kreativitet, främjar gemenskap och stärker 
självkänslan. Därför är det viktigt att barnen inte enbart får skapa 
själva utan även får se och uppleva professionell kultur. Då vi är 
en glesbygdskommun med 8 mil till närmaste kulturinstitution har 
vi en stark tradition av att själva ta hit och arrangera 
skolföreställningar. 
  
Vår målsättning är att alla barn från 3 år till åk 9 ska ges möjlighet 
att få se minst en professionell kulturupplevelse per läsår. 
 

Dokument som barnkulturplanen vilar på 
 

Kulturskolans reglemente, se bilaga.   
 
Kommunstyrelsens verksamhetplan för 2019   
 Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 
 Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och 
kultur har en självklar plats 

 
Kommunstyrelsens resultatmål för 2019 
 Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid. 
Aktiviteter ska genomföras för att öka antalet elever i kultur- och 
fritidsaktiviteter i samspel med grundskolan och gymnasieskolan. 
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Ekonomi  

Kommunen har budgeterat 50 000kr för skolföreställningar 2019. 
Beviljade skapande skola medel på 260 000kr för läsåret 18/19 och 
250 000 kr läsåret 19/20. 
 

Målsättning 

Övergripande mål 

 Att alla barn från 3 år till åk 9 ska ges möjlighet att få se minst en 
professionell kulturupplevelse per läsår.  

 Att alla elever på gymnasieskolan i Hällefors får uppleva en professionell 
kulturupplevelse per läsår. 

  

Verksamhetsmål 
Att utöka kulturupplevelserna när möjlighet ges (ekonomisk och 
tidsmässigt) till fler än en kulturupplevelse per läsår. 
  

Kulturaktiviteter 

I uppdraget att ge alla barn minst en professionell kulturupplevelse 
per läsår, så innefattats dans, musik och teater. Vi har ett rullande 
schema så på en tre års period ska barnen ha fått se dessa tre 
yttringar. Vi strävar efter att utveckla det till att även innefatta bild 
& form samt skolbio. Vi har även skapande skola projekt med 
författarbesök så hela f-6 får möta en författare, och till nästa läsår 
har även högstadiet med ett författarprojekt i ansökan.   
 
Vi har sedan 4 år tillbaka ett nära samarbete med Örebro 
Länsteater i ett läsförståelseprojekt. Detta ger ringar på vattnet och 
vi tar del av deras utbud. Eleverna i årskurs 4 får möta 
Länsteaterns olika yrkeskategorier såsom skådespelare, maskör, 
manusförfattare, regissör med mera. Samt att hela årskurs 4 varje 
läsår åker på guidat studiebesök till Länsteatern.  
 
Förskolan gör årliga besök på våra hembygdsgårdar i kommunen. 
Där de bland annat får uppleva gamla hantverksmetoder och prova 
på slöjd i olika former. 
 
Alla elever på Gymnasieskolan gör en teater/musikalresa till 
Stockholm i samverkan med svenska undervisningen. 
Samverkan mellan Kulturskolan och introduktionsprogrammet på 
Gymnasieskolan i ämnena körsång, bild, musik m.m. 
Gymnasieskolans elever går kurser på Kulturskolan individuellt 
och i grupp dans, bild, teater och musik.  
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Lokala kulturaktiviteter  
Vi är en liten kommun så kultursamordnaren är även chef för 
Kulturskolan. Kulturskolan arrangerar i samarbete med kultur och 
fritid årligen en kulturfestival i maj -Vårskrik. Där uppträder 
kulturskolans elever för allmänhet och skolan. Under vårskrik 
”spiller kulturen över” till skolan i olika projekt och uppträdanden.  
 
Kulturskolan ger även årligen en rock/musikföreställning 
”höstvrål” på skoltid för åk 3-5. Samt en teater, dans och 
musikföreställning ”vinterföreställning” vid julavslutningen för åk 
6-9. Vi planerar även för att åk f-2 ska få se danseleverna uppträda 
i samband med den årliga dansföreställningen. Förskolan får ta del 
av en dramatiserad saga som teaterelever och personal på 
kulturskolan sätter upp och turnerar med i kommunen. 

 
Organisation 

Arbetet är organiserat utifrån en kultursamordnare, kulturombud 
och elevrepresentanter. 
 

Kultursamordnaren är drivande och spindeln i nätet. Denna 
håller kontakten med kulturutövare och deltar på utbudsdagen i 
Örebro. Den har ett nära samarbete med rektorer och förskolans 
och skolans kulturombud. Samordnaren bokar alla föreställningar 
och håller i allt som rör bokningen, som att hitta lämplig lokal, se 
till att rätt förutsättningar finns, informera och ha kontakt med 
skolan, boka bussar, föra statistik med mera.  
 

Kulturombuden är lärarrepresentanter från grundskolans alla 
stadier, gymnasieskolan samt från förskolan. De deltar i den mån 
det är möjligt på kulturutbudsdagen. De får information av 
samordnaren och är med i planeringen av bokningarna.  
 
Vi önskar utveckla kulturombudens roll genom att ha regelbundna 
träffar höst och -vårtermin med samordnaren. Samt att ge dem ett 
större ansvar vad gäller förankring och förberedelse gentemot 
eleverna, så de är väl förberedda på vad de kommer att få se och 
uppleva. 
 

Elevrepresentanterna deltar också på utbudsdagen, de får ”sätta 
betyg” och skriva komentarer om alla föreställningar de ser. Sedan 
kallar samordnaren dem till ett möte och lyssnar av och 
sammanställer deras tankar och önskningar. Finns det en tydlig 
önskan tar vi alltid hänsyn till det och bokar den gruppen, utifrån 
att förutsättningarna finns t.ex. passande lokal och ekonomi. 
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Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och 
beroende, dnr KS 19/00219 
 
Informationsunderlag 
Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende 
Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län, 
Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, 
missbruk och beroende i Örebroregionen. 
 
Ärendet 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra huvudmännens ansvar i 
enlighet med lagstiftning, nationella riktlinjer och nationella 
rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ansvar att 
upptäcka, förebygga och för vård och stöd vid riskbruk, missbruk och 
beroende. 
 
Huvudmännen förbinder sig att utifrån sitt uppdrag organisera sina 
verksamheter så att syfte och mål med överenskommelsen får genomslag i 
praktiken. Respektive huvudman har ansvar för att den egna personalen har 
relevant kompetens enligt evidens och nationella riktlinjer. 
 
Överenskommelsen beskriver målgruppen och mål och förväntade effekter. 
Målen i överenskommelsen följs upp årligen i lokal arbetsgrupp missbruk. 
Välfärd och folkhälsa ansvarar för uppföljningen. 
 

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

Folkhälsa 
Att arbeta med förebyggande och stödjade insatser för målgruppen är 
bra ur utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 
Genom att samarbeta för att upptäcka, förebygga och ge vård- och 
stödinsatser till personer med riskbruk, missbruk och beroende är gynnsamt 
utifrån ett medborgarperspektiv. 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan information ges till KS. 

 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör 
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 

 

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län
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1. Inledning
I proposition 2012/13:77 framgår att landsting och kommuner har ett gemensamt ansvar för 

missbruks- och beroendevården, såväl förebyggande som behandlande insatser. Från den 1 juli 2013 

har landsting och kommuner en skyldighet att ingå överenskommelser om samverkan med varandra. 

Ansvaret att samverka och teckna överenskommelse om samarbete i fråga om personer som 

missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel, och 

från den 1 januari 2018 även spel om pengar, framgår av 5 kap. 9a § socialtjänstlagen (SoL) samt 16 

kap.3 § hälso-och sjukvårdslagen (HSL).

Personer med missbruks- och beroendeproblematik har ofta problem inom flera olika livsområden. 

Huvudmännen ska därför i samverkan bidra med sina kompetenser. Insatserna ska utgå från nationella 

riktlinjer Vård och stöd vid missbruk och beroende, Prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor, och från kunskapsstöd Behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Till stöd för samverkan mellan huvudmännen finns en organisation med ett politiskt specifikt 

samverkansråd, chefsgrupp samt inom kunskapsstyrning en styrgrupp inom psykisk hälsa och under 

den en arbetsgrupp för missbruk och beroende. Den här överenskommelsen sorterar under 

Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

2. Målgrupp 
Målgrupp är barn, unga och vuxna med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Särskilt prioriterade målgrupper är, enligt regeringen, personer med missbruk och beroende och 

samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom, barn och unga som själva har missbruk och beroende 

eller lever i familjer där det finns missbruk, våldsutsatta kvinnor, gravida kvinnor, personer med 

funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund.

3. Syfte 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra huvudmännens ansvar i enlighet med lagstiftning, 

nationella riktlinjer och nationella rekommendationer till hälso-och sjukvården och socialtjänsten för 

att upptäcka, förebygga och för vård och stöd vid riskbruk, missbruk och beroende. 

Huvudmännen förbinder sig att utifrån sitt uppdrag organisera sina verksamheter så att syfte och 

mål med överenskommelsen får genomslag i praktiken. Respektive huvudman har ansvar för att 

den egna personalen uppnår relevant kompetens enligt evidens och nationella riktlinjer. 
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Den enskildes behov av samverkan ska styra och ingen enskild ska hamna mellan huvudmännens olika 

ansvarsområden och därför bli utan den hjälp han eller hon behöver.

4. Mål 

1. Huvudmännen ska arbeta för en ökad samsyn kring enskilda och gemensamma 

ansvarsområden, rutiner och regler samt individens behov av vård och stöd.

2. Huvudmännen ska systematiskt arbeta för att tidigt upptäcka och åtgärda riskbruk, missbruk 

och beroende och stödja förändring av levnadsvanor, inom primärvård, den psykiatriska och 

somatiska vården samt inom socialtjänstens verksamheter. Där det bedöms relevant ska en 

screening göras och rådgivning erbjudas.

3. Huvudmännen ska verka för god tillgänglighet av vård och stödinsatser. Det gäller vid såväl 

förstagångskontakter som vid återbesök och i samband med återfall.

4. Rutiner för sammanlänkning av andra mer kvalificerade och långtgående insatser i de fall man 

bedömer att den enskildes problem är omfattande ska finnas. 

5. Effekter 
Barn, unga och vuxna som tillhör målgruppen ska: 

 Få vård och stöd för sitt riskbruk, missbruk eller beroende 

 Få tillgång till insatser på rätt nivå 

 Få en sammanhängande vård 

 Vara delaktiga i och ha inflytande över sin vård 

6. Förutsättningar för samverkan
Samtliga vårdenheter inom Region Örebro Län och inom kommunernas socialtjänster ska vara 

införstådda  med det ansvar som åligger var och en att upptäcka, förebygga och ge vård- och 

stödinsatser till personer med riskbruk, missbruk och beroende samt deras anhöriga. Länets kommuner 

har olika förutsättningar utifrån samhällsstruktur, befolkningsstruktur och geografiskt läge vilket 

betyder att lokala eller länsdelsvisa överenskommelser kan se olika ut i länet. För framtagande av 

dessa finns Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och 
beroende i Örebroregionen. 

https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/V%c3%a4lf%c3%a4rd%20och%20folkh%c3%a4lsa/VVF-sidan/Avtal-%c3%96verenskommelser/Psykiatri/%c3%96k%20missbruk%20160205.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/V%c3%a4lf%c3%a4rd%20och%20folkh%c3%a4lsa/VVF-sidan/Avtal-%c3%96verenskommelser/Psykiatri/%c3%96k%20missbruk%20160205.pdf
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Samtliga personer som behöver samordning mellan huvudmännen omfattas av Rutin för samverkan 

vid utskrivning från slutenvård. Om den enskilde begär eller samtycker till det ska respektive 

huvudman kalla den andra till SIP-möte (samordnad individuell plan) om behov finns av insatser från 

båda huvudmännen. Rutiner för detta finns på https://www.visamregionorebro.se/ 

Psykosociala insatser ingår i båda huvudmännens uppdrag. Ansvaret utgår då ifrån vem den enskilde 

sökt stöd hos och den enskildes behov av insatser i övrigt. Ibland är den psykosociala insatsen en del i 

eller ett komplement till medicinska insatser som är hälso- och sjukvårdens ansvar, ibland är det en 

social insats som sysselsättning eller boende som är socialtjänstens ansvar. Det åligger båda 

huvudmännen att tydliggöra de interna ansvarsförhållandena, mellan närsjukvård och specialistvård 

om t ex läkarundersökning enligt 9 § LVM, eller mellan individ- och familjeomsorg och 

kommunpsykiatri. 

Vid större verksamhetsförändringar är huvudmännen skyldiga att informera varandra i god tid, enligt 

principerna i den generella överenskommelsen om samverkan, se Inledning.  

7. Länsövergripande verksamhet
Beroendecentrum är en specialistklinik med ett länsansvar för personer med både psykisk 

ohälsa/sjukdom och missbruk eller beroende. I länet finns särskild rutin för ansvarsfördelning mellan 

Beroendecentrum och andra delar av sjukvården, samt överenskommelser mellan kommunerna och 

Beroendecentrum avseende:

 Tillnyktring (TNE) 

 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT), länsstyrelsen ansvarig.

 MiniMaria-verksamhet, med Örebro kommun

Ytterligare specialöverenskommelser kan tillkomma. 

Berondecentrums brukarråd är länsövergripande. Brukarrådet bör vara delaktigt vid större 

verksamhetsförändringar. 

8. Tvister
Enligt den övergripande Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län ska 

samverkan mellan huvudmännen baseras på tillit. Om tvist i ansvarsfrågan ändå skulle uppstå löses 

den i första hand mellan chefsnivå närmast över den där tvisten uppstått, och vid behov på chefsnivå 

över den. I andra hand tas frågan, endast principiellt, upp i samverkansorganisationens chefsgrupp. 

Varje huvudman ansvarar för avvikelsehantering i den egna organisationen. En gemensam 

avvikelsehantering skapas tillsammans, i syfte verksamhetsförbättring. 

https://www.visamregionorebro.se/
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9. Giltighet och uppföljning
Överenskommelsen om samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län kring 

personer med riskbruk, missbruk och beroende är beslutad i Chefsgrupp för samverkan för social 
välfärd samt vård och omsorg. Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg 

har ställt sig bakom överenskommelsen. Överenskommelsen gäller tills vidare. 

Målen i överenskommelsen följs upp årligen i lokal arbetsgrupp missbruk. Välfärd och folkhälsa 

ansvarar för uppföljningen.
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Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 
2019, dnr KS 19/00220 

 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende januari-juni 2019 
 
Ärendet  
 
Januari: 4 personer hade behov av vård och omsorgsboende  
- 3 personer tackade ja till plats i VoB 
- 1 person tackade nej till erbjudandet 
 
Februari: 5 personer hade behov av vård och omsorgsboende  
- 3 person tackade ja till plats i VoB 
- 1 person vistades på korttidsboende i väntan på plats i VoB 
- 1 person bodde kvar i ordinärt boende med hemtjänst i avvaktan på plats  
 
Mars: 4 personer hade behov av vård och omsorgsboende.  
- 3 person tackade ja till plats i VoB 
- 1 personer bor kvar i ordinärt boende med hemtjänst i avvaktan på plats  
 
April: 6 personer hade behov av vård och omsorgsboende 
- 5 person tackade ja till plats i VoB 
- 1 person tackade nej till plats i VoB 
 
Maj: 5 personer hade behov av vård och omsorgsboende 
- 4 person tackade ja till plats i VoB 
- 1 person tackade nej till plats i VoB 
 
Juni: 4 personer hade behov av vård och omsorgsboende 
- 3 person tackade ja till plats i VoB 
- 1 person vistades på korttidsboende i väntan på plats i VoB 
 
Under första halvåret 2019 har 25 ansökningar till VoB inkommit. Av dessa 
tackade 21 personer ja till erbjudande om plats, 3 personer avböjde erbjudandet. 
Vid halvårsskiftet hade en person ej fått erbjudande om plats. 
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För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna 
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för 
lång tid utan vara ändamålsenliga. 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under första halvåret riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS. 
 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 

  
 

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet 
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2018 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 4 5 4 6 5 4

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 3 3 3 5 4 3
Tackat nej till erbjuden plats 1 1 1
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara
Tar bort ansökan                                
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 1
Växelvård 
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 1 1
Avliden
Ansökan från annan kommun
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Uppdrag att utreda förbättrade förutsättningar för 
väntjänsten, dnr KS 19/00225 
 
”Väntjänsten bygger på frivilliga insatser och är ett uppskattat och värdefullt 
stöd för den enskilde och samtidigt en betydande avlastning för kommunen.  
Vid ett möte mellan undertecknad, områdeschef Päivi Saxin och väntjänsten 
framkom att de idag endast är tre aktiva. Det har länge varit svårt att rekrytera 
nya.  
 
Förutsättningar, som kan avskräcka från att ta på sig uppdraget, är att en insats 
som uppskattas till någon eller ett par timmar kan ta en hel dag om patienten 
blir skickad vidare till ytterligare sjukvårdsinsats på annan ort. Om patienten 
blir kvar på lasarettet kan hemresan få bekostas själv via en familjemedlem 
som får åka och hämta eller kollektivtrafiken. Detta samtidigt som 
ersättningen är 100 kr per tillfälle (oavsett tidsåtgång) och enligt utsago aldrig 
höjts. Även om ingen åtar sig uppdraget i väntjänsten av ekonomiska skäl kan 
detta uppfattas symboliskt: att insatserna inte värdesätts tillräckligt av 
kommunen.  
 
Syfte: att skapa förutsättningar för att Väntjänsten ska kunna hålla liv i och 
stärka sin värdefulla verksamhet. 
 
Jag föreslår  
 
att förvaltningen får uppdraget att utreda de praktiska och ekonomiska 
möjligheterna för/konsekvenserna av vart och ett av följande alternativ: 
 
- ett heldagsarvode vid de tillfällen insatsen 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 
 
att utredningen redovisas till välfärdsutskottet i september eller senast i 
oktober för att möjliggöra att den utgör underlag i kommunstyrelsens 
hantering av verksamhetsplan för 2020. 
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Johan Stolpen (V), 
Ordförande Välfärdsutskottet” 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till 
beslut vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 
 
att förvaltningen får uppdraget att utreda de praktiska och ekonomiska 
möjligheterna för/konsekvenserna av vart och ett av följande alternativ: 
 
- ett heldagsarvode vid de tillfällen insatsen 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 
 
att utredningen redovisas till välfärdsutskottet i september eller senast i 
oktober för att möjliggöra att den utgör underlag i kommunstyrelsens 
hantering av verksamhetsplan för 2020. 
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