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Datum

2019-08-27
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 13.15-17.05

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Ekonomichef Jessica Jansson, del av
mötet
Kommunchef Tommy Henningsson
Kanslichef Mathias Brandt
Representanter för Region Örebro län och
Apel AB, del av mötet

Justerare

Maria Jansson Andersson och Kent Grängstedt

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 2/9 2019 kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mathias Brandt

Ordförande
Annalena Järnberg
Justerare
Maria Jansson Andersson

Kent Grängstedt

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mathias Brandt
Justerandes sign
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Beslutande

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Annalena Järnberg, ordf.
Allan Myrtenkvist §§ 178189
Kent Grängstedt
Vivianne Petersson §§ 178197
Ulrika Jonsson
Cecilia Albertsson
Johan Stolpen
Katja Ollila
Alf Wikström

S

Fredrik Dahlberg
Lars-Göran Zetterlund

SD
C

S
S
M
M
M
V
V
V

Ritha Sörling (V), §§ 190-210
Tobias Nygren (C), §§ 198210

Maria Jansson Andersson
(GL)
Margeurite Wase (C)
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Ärenden under beredningstid
Projektledare Linda Carlsson, Region Örebro län och utvärderare Erik
Jakobsson, Apel AB, informerar kring pågående ESF-projekt gällande
validering. Projektet inleddes 2018-03-01 och pågår två år från det datumet.
Projektledare Linda Carlsson ger en allmän information kring validering som
begrepp och de olika typer av validering som förekommer.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande validering av utländska
utbildningar vilken delvis besvaras av Linda Carlsson.
Projektledare Linda Carlsson och utvärderare Erik Jakobsson ger exempel på
olika moment i en typisk valideringsprocess. Ger också en genomgång av
vilka nivåer som har vilket ansvar, från EU till kommun.
Regionens projektmål har varit att etablera en regional valideringsplattform så
att den kommunala vuxenutbildningen ska kunna tillhandahålla en
kvalitetssäkrad valideringsprocess. Projektledare och utvärderare konstaterar
att projektets fokus har hamnat på att kartlägga.
Vidare har projektet funnit att det finns en osäkerhet och otydlighet kring
validering, och att validering sällan är formulerat i lärarnas uppdrag. SYV är
en nyckelfunktion då det gäller validering. Nämner avslutningsvis Allévux
validering som är öppen för hela länet.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande koppling till den regionala
utvecklingsstrategin vilken besvaras av projektledare Linda Carlsson.
Avslutningsvis en bred diskussion där flertalet ledamöter deltar.
--Kultur- och fritidschef Kicki Johansson presenterar nya bibliotekschefen
Karin Lundmark som tillträdde 21 augusti.
--Kommunchef Tommy Henningsson och ekonomichef Jessica Jansson
presenterar en ekonomisk prognos. Underlag till dagens ärende
månadsuppföljning för kommunstyrelsen delas ut.
Som tidigare känt ett underskott om 1 mkr inom investeringar, men detta är
investeringar som inte innebär ökad drift kommande år.
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Utifrån en diskussion kring riktade statsbidrag, redovisar ekonomichef Jessica
Jansson att det inom skolchefens ansvar under 2018 rörde sig om ca 48 mkr
och under samma år ca 65 mkr inom socialchefens ansvar.
Prognosen tyder på ett underskott om 16,5 mkr på helår för kommunstyrelsen.
För kommunen som helhet prognostiseras ett underskott om ca 10,6 mkr, en
avvikelse mot budget på ca 19,7 mkr. Ekonomichef Jessica Jansson
poängterar betydelsen av att kommunen når balansmålet för att undvika en
statlig åtgärdsplan.
Informeras om att socialchef har gjort förändringar inom hemtjänst och
biståndsbedömning, men att effekterna ännu inte kan bedömas. Tidigare
bedömningar som borde varit LSS-beslut snarare än hemtjänst innebär att
pengar inte kan återsökas. Nya bedömningar ger resultat om två år.
Kommunchef Tommy Henningsson informerar om ökade färdtjänstkostnader
vilket är följd av regionala beslut.
Ekonomichef Jessica Jansson observerar ledamöterna på att
Samhällsbyggnadsförbundets begäran om ytterligare 800 tkr inte ligger i
prognosen.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande problem i andra verksamheter
än hemtjänsten vilken besvaras utförligt av kommunchef Tommy
Henningsson. Svaret föranleder följdfrågor från Vivianne Pettersson (M) vilka
också besvaras av kommunchef.
Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande innebörden av statlig åtgärdsplan
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kanslichef Mathias
Brandt.
Annalena Järnberg (S) ställer fråga gällande styrning och ledning vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
--Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring aktuella processer i
kommunen och inleder med några datum som berör kommunstyrelsen. 27/9
totalförsvarsutbildning i Lindesberg för krisledningsnämndens ledamöter,
KNÖL-KS 6/11 och slutkonferens för All In 6/2 2020.
Biblioteket övergår i kommunal drift 1/9 och turistbyrån 1/10. Två halvtider
har fått projektanställning inom turistverksamheten.
Ansvaret för kris och beredskap kommer att läggas på Mikael Pulkkinen.
Justerandes sign
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”Boosta Hällefors” kommer att genomföras 7-15/9 med föreläsningar och
aktiviteter.
Återrapport om hållbara transporter; kommunchef deltog på seminarium om
detta i samband med Almedalsveckan.
En utredning av statliga servicekontor pågår. Hällefors kommun kan vara
intressant som försökskommun, kommunchef Tommy Henningsson har
kontakt med regeringsföreträdare i frågan. Annalena Järnberg (S) utvecklar.
Kommunchef förtydligar i fråga om kommunal sommarsimskola vilket har
debetterats efter kommunstyrelsens beslut i juni.
Kort information om skadegörelse i tätorterna

Justerandes sign
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§ 178

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign
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§ 179

Fastställande av dagordning
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att månadsrapport för
kommunstyrelsen och ärendet om väntjänsten ska lyftas till beslutsärenden.
Med dessa förändringar fastställs dagordningen.
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§ 180

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.
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

8(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2019-08-27

strategimedel. Arbetet ska presenteras regelbundet, och slutredovisning ska
ske senast januari 2020.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga gällande strategimedel vilken besvaras av kommunchef Tommy
Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S), Kent Grängstedt (S), Alf Wikström (V), Katja Ollila
(V) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande vilka nya förutsättningar som
tillkommit efter att Vänsterpariet röstade nej till simhall vilken besvaras av
Johan Stolpen (V). Svaret föranleder följdfråga vilken besvaras av Johan
Stolpen (V) och Annalena Järnberg (S).
Maria Jansson Andersson (GL) ställer fråga gällande motiven bakom det
lagda förslaget vilken besvaras av Annalena Järnberg (S) och Johan Stolpen
(V).
Under överläggningarna uppstår replikskiften mellan Vivianne Pettersson (M)
och Johan Stolpen (V), Ulrika Jonsson (M) och Johan Stolpen, Ulrika Jonsson
(M) och Allan Myrtenkvist (S) samt Vivianne Pettersson (M) och Allan
Myrtenkvist (S).
Ulrika Jonsson (M) begär 5 minuters ajournering vilket verkställs varefter
förhandlingarna återupptas.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
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.
Justerandes sign
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Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M), Ulrika Jonsson (M),
Vivianne Pettersson (M), Maria Jansson Andersson (GL) och Margeurite
Wase (C).

Exp till
Tommy Henningsson
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§ 181

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 förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument
utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande
och räddningstjänst 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 riskutveckling, 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
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.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst
med tillhörande ekonomisk plan antas.
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§ 182

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

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.
Justerandes sign
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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
tillkommande kostnad för flaggning vid gamla kommunhuset, vilket delvis
besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

15(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2019-08-27

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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson
(M) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

16(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Datum

2019-08-27

§ 183

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.
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
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör kanslichef Mathias
Brandt kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande finansiering vilken besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finansierar framtagande av delegeringsordning för
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden med kommunstyrelsens
strategimedel.

Exp till
Mathias Brandt
Justerandes sign
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§ 184

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

Tre perspektiv ska genomsyra strategin och kommunorganisationens
tillväxtarbete.

Justerandes sign

•

Samverkan och dialog med företagen
• Mötesplatser
• Samverkansorganisationer och nätverk

•

Entreprenörskap
• Barn och ungdomars engagemang
Utdragsbestyrkande
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•
•
•

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.
Uppföljning och utvärdering av arbetet ska ske årligen i samverkan med näringslivsrådet och
ska redovisas för kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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--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.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kort. Kommunchef Tommy Henningsson utvecklar.
Justerandes sign
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Tobias Nygren (C) ställer fråga gällande ärendegången vilken besvaras av
kommunchef Tommy Heningsson.
Ulrika Jonsson (M), Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen (V) och Vivianne
Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Johan Stolpen (V) yrkar på 5 minuters ajournering vilket bifalls. Efter
ajourneringen återupptas förhandlingarna.
Johan Stolpen (V) yrkar återremiss för att hinna beakta alla inkomna
remissynpunkter i underlaget.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Johan Stolpens
(V) återremissyrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att alla inkomna remissynpunkter ska kunna
beaktas i underlaget.

Exp till
Gabriela Kloth

Justerandes sign
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§ 185

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.
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.

Justerandes sign
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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.
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 hälsooch sjukvårds insatser kommer kommunen att förlora intäkter.
Justerandes sign
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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.

Justerandes sign
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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.
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.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Johan Stolpen
(V) att det i punkt två ska framgå att taxenivåerna ska vara en del i
internkontrollplanen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag med Johan Stolpens tillägg vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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. Detta sker som
en del i kommunens internkontrollplan.
I SNÖL verka för att återuppta samarbetet i norra länsdelen.

Justerandes sign
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§ 186

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
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.
Justerandes sign
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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.
Tobias Nygren (C) föreslår redaktionella ändringar av texten på sida 11.
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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.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Johan Stolpen
(V) att andra satsen ska kompletteras med ”i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 8 oktober”.
Margeurite Wase (C) ansluter till Johan Stolpens (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag med Johan Stolpens (V) tilläggsyrkande vilket
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
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 i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 8 oktober.

Exp till
Ingrid Holmgren
Justerandes sign
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§ 187

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
- 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
Justerandes sign
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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.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att godkänna förslag till Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i
Örebro län.

Exp till
Ingrid Holmgren

Justerandes sign
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§ 188

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
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.
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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:
Uppdra till förvaltningen att inom en månads tid och i samarbete med
Bostadsbolaget AB, hitta en lämplig lokal till Reumatikerföreningen.
Justerandes sign
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--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att inom en månads tid och i samarbete med
Bostadsbolaget AB, hitta en lämplig lokal till Reumatikerföreningen.

Exp till
Tommy Henningsson
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§ 189

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

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,
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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”

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om kostnad vilken besvaras av Johan Stolpen (V).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Ingå avsiktsförklaring för medverkande i projektet ”Vidareutveckling för
samhällsformer och överenskommelser mellan offentlig sektor och
civilsamhället”

Exp till
Ingrid Holmgren

Efter ärendets avgörande utgår Allan Myrtenkvist (S) och ersätts av Ritha
Sörling (V), kl 16.25
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§ 190

Medborgarförslag om lekpark i grönområdet Violen, dnr
KS 19/00158
Rubricerade medborgarförslag remitterades 2019-06-11 § 101 av
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Johan Stolpen (V) yrkar avslag med motiveringen att kommunstyrelsen
tidigare beslutat om vilka lekparker som ska finnas i kommunens tätorter och
att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har en avsatt budget för dessa. I
dagsläget har kommunen ingen plan för att utöka antalet lekparker.
Annalena Järnberg (S) ansluter till Johan Stolpens (V) avslagsyrkande.
Vivianne Petersson (M) och Margeurite Wase (C) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Johan Stolpens
(V) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås då kommunstyrelsen tidigare beslutat om vilka
lekparker som ska finnas i kommunens tätorter och att
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har en avsatt budget för dessa. I
dagsläget finns ingen plan för att utöka antalet lekparker.

Exp till
Förslagsställaren
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§ 191

Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt
mångfaldsperspektiv för grönytor, dnr KS 19/00173
Rubricerade motion remitterades 2019-06-11 § 102 av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning.
Johan Stolpen (V) yrkar att motionen ska remitteras till kommunförvaltningen
och tas i beaktande i samband med frågan om grönyteskötsel.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Johan Stolpens
(V) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen och tas i beaktande i samband
med frågan om grönyteskötsel.

Exp till
Jessica Nilsson
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§ 192

Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors till
27 augusti: nationell dag för civilkurage och
medmänsklighet, dnr KS 19/00174
Rubricerade motion remitterades 2019-06-11 § 103 av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning.
Margeurite Wase (C) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning.
Ritha Sörling (V) och Alf Wikström (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Margeurite
Wases (C) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.

Exp till
Tommy Henningsson
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§ 193

Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl
i kommunens offentliga utemiljöer, dnr KS 19/00175
Rubricerade motion remitterades 2019-06-11 § 104 av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning.
Margeurite Wase (C) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunförvaltningen för beredning.
Katja Ollila (V), Alf Wikström (V) och Maria Jansson Andersson (GL) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Margeurite
Wases (C) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunförvaltningen för beredning.

Exp till
Tommy Henningsson
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§ 194

Valärenden
Inga val att behandla.
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§ 195

Månadsrapport Kommunstyrelsen augusti 2019
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 67
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-26 § 46
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 105
Driftprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-08-26
Investeringsprognos kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-08-26
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-08-26
Ärendet
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för
kommunstyrelsen t o m augusti månad för verksamhetsåret 2019 avseende
drift och investering.
Ekonomi

Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 20,1 miljoner kronor
mer än fastställd budgetram, vilket innebär att prognosen försämrats med
2,9 miljoner kronor sedan maj månad. Största orsaken till försämringen är
att beslutade effektiviseringar inte genomfört som påverkar 2019 års
ekonomi på sammantaget 1,5 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att
beslutade interna åtgärdsplanen verkställs och att budgeterade
planeringsreserven på 2,3 miljoner kronor används, som motsvarar
0,5 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
Förvaltningen beräknar att kunna finansiera 3,2 miljoner kronor av
placeringskostnaderna med hjälp av fördelningsmodellens balanserade
medel för schablonersättningar från Migrationsverket, vilket leder till en
justerad helårsprognos till 16,9 miljoner kronor.
Förvaltningen kan konstatera att riktade statsbidrag från Migrationsverket
till kommunen fortsätter att minska i förhållande till föregående år.
Minskningen av riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte
det generella statsbidraget i form av ”gamla välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Dessutom finns det en viss osäkerhet i de
riktade statsbidrag som kommunen erhållit i och med att verksamheternas
behov förändras under verksamhetsåret. SKL argumenterar fortfarande att
kommunernas riktade statsbidrag ska minskas och istället hanteras inom
det generella statsbidraget. Riktade statsbidrag innebär en större
administration för kommunen, vilket också märks inom den egna
organisationen.
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Inom hemtjänsten har förvaltningen sett över bemanningen för att
effektivisera verksamheten för att påverka kommunens ekonomi positivt.
Förändingen av scheman görs nu, vilket gör att förvaltningen ännu inte kan
se eventuella effektiviseringar. Förvaltningen kan konstatera att
biståndsbeslut har tagits som hemtjänst istället för LSS som innebär att
kommunen kan komma att förlora i LSS-utjämningssystemet. Dessutom
kan kommunen ha haft för höga personalkostnader då anhörig inte kunnat
sökt LSS-bidrag från försäkringskassan. Förvaltningen kommer att bokföra
om personalkostnader som redovisas under hemtjänst till LSS för att få det
så rätt som möjligt under innevarande år och för underlaget för LSSutjämningssystemet.
Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda ärenden och
nya enskilda ärenden som inte inryms inom den ordinarie verksamheten.
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under
verksamhetsåret 2019 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på
totalt 29,3 miljoner kronor inte kommer att inrymmas. Investeringsutgifterna för ventilationen i Grythyttans skola beräknas kosta 1,0 miljoner
kronor mer än budgeterat och beror på utfallet av gjord upphandling. Den
ökade utgiften inryms inom kommunens likvida medel och ökade
driftkostnaden som utgiften innebär inryms inom fastighetsförvaltningens
budgetram.
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år
2019.
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 kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annalena
Järnberg (S) att kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att nå
balanskravet och undvika statlig åtgärdsplan; ett stopp för projekt och
utbildningar som inte leder till kostnadseffektiviseringar till dess att
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kommunstyrelsen beslutar annat; att en skriftlig handlingsplan av åtgärder
som vidtagits eller kommer att vidtas utifrån KPMG:s genomlysning av
omsorgsverksamheten, inklusive ekonomiska effekter, presenteras för
kommunstyrelsen senast i samband med sammanträdet 8 oktober; samt att
tidigare givna utredningsuppdrag presenteras i samband med
kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober. För ej genomförda eller
genomförbara åtgärder ska alternativa åtgärder presenteras.
Johan Stolpen (V) ansluter till Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på det egna
yrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att nå balanskravet och
undvika statlig åtgärdsplan.
Ett stopp för projekt och utbildningar som inte leder till
kostnadseffektiviseringar till dess att kommunstyrelsen beslutar annat.
En skriftlig handlingsplan av åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas
utifrån KPMG:s genomlysning av omsorgsverksamheten, inklusive
ekonomiska effekter, presenteras för kommunstyrelsen senast i samband med
sammanträdet 8 oktober.
Tidigare givna utredningsuppdrag presenteras i samband med
kommunstyrelsens sammanträde 8 oktober. För ej genomförda eller
genomförbara åtgärder ska alternativa åtgärder presenteras.

Exp till
Tommy Henningsson
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§ 196

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.

Johan Stolpen (V),
Ordförande Välfärdsutskottet”
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut vilket bifalls.
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Johan Stolpen (V)
kortfattat.
Margeurite Wase (C) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
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.

Exp till
Ann-Louise Eriksson
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§ 197

Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder
och bolag, dnr KS 19/00033
Ordförande Annalena Järnberg (S) informerar om att hon som
kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchef kommer att ha
regelbundna avstämningar med styrelseordförande och VD för Hällefors
Bostads AB. Kommunchef Tommy Henningsson utvecklar.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Efter ärendets avgörande utgår Vivianne Pettersson (M) och ersätts av Tobias
Nygren (C), kl 17.00

Justerandes sign
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§ 198

Aktuella remisser, dnr KS 19/00034
Kanslichef Mathias Brandt redogör kort kring remisser som inkommit. Inga
ytterligare än de som redogjorts för på kallelsen till dagens sammanträde har
inkommit. Kommunchef har tidigare informerat kommunstyrelsen om några
av dem, andra kommer att besvaras av förvaltningen.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 199

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.
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.
Justerandes sign
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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.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Peter Wiker
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§ 200

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
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.
Justerandes sign
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--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.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Laila Sandberg
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§ 201

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.
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
Justerandes sign
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Johan Stolpen (V),
Annalena Järnberg (S) och Ulrika Jonsson (M) utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Peter Wiker
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§ 202

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

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.
Justerandes sign
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--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör
MA/Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 203

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:
Grythyttans skola:
Klockarhagsskolan 1-3:
Klockarhagsskolan 4-6:
Klockarhagsskolan 7-9:

1
27
102
64
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.

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.
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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.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Johan Stolpen (V)
utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Peter Wiker
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§ 204

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.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
---
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Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 205

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.
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
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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.
Ekonomi
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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.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 206

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.
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Enar Karlsson
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§ 207

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.
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.
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--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 208

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.
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.
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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.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Exp till
Ingrid Holmgren
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§ 209

Delgivningsärenden
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 201907-27; tillståndsbevis Lions Club för Hälleforsmarken 2019-09-10 – 201909-16; tillståndsbevis Hällefors Bostads AB för mångkulturell dag 201906-15
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 2019-0613
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
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
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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.
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 210

Delegeringsärenden
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
Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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