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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelse till dagens sammanträde 
vilket godkänns. 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3  

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020, dnr KS 19/00348 
 
Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 
Skollagen (2010:800) 
 
Ärendet 
Skolverket fastställer detta år slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande 
bidragsår under januari månad, och i samband med det lämnas uppgift till 
kommunerna om slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna har 
presenterats. Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer 
villkoren i förordningen.  
 

Ekonomi 
De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2020 till den 31 
december 2020. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år 
2019 från 47 490 kronor till 49 280 kronor. De nya avgiftsnivåerna ska 
tillämpas från 1 januari år 2020. 

 
Förskola 

 Avgiftstak* dock högst 
Barn 1 3% 1 478 kr 
Barn 2 2%    986 kr 
Barn 3 1%    493 kr 

 
Fritidshem 
 
Barn 1  2%    986 kr 
Barn 2  1%    493 kr 
Barn 3 1%    493 kr 
 
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½ 
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.  
 
Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående 
avgifter som förslag till beslut. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka något.  
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Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2020. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Tobias Nygren (C) 
utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 
verksamhetsåret 2020. 
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§ 4 

Ansökan om föreningsbidrag till BRIS 2020, dnr KS 
19/00243 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från Bris  
Bris Årsberättelse 2018 (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 
inkl. revisionsberättelse, effektrapport) 
Bris stadgar (antagna 2019-05-18) 
Budget 2019, prognos 2020 
Bris Nätverk inbjudan 

 
Ärendet 
Bris ansöker om föreningsbidrag om 14 000 kronor från Hällefors kommun 
för år 2020.  

 
BRIS, BARNETS RÄTT I SAMHÄLLET, grundades 1971 och är en av 
Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som varje dag arbetar för att 
stärka barns rättigheter och göra barns röster hörda. BRIS är en politiskt 
och religiöst obunden barnrättsorganisation som finansieras genom 
insamling från företag, privatpersoner, föreningar samt bidrag från 
kommuner och landsting.  
 
Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar. 
Stödet ges genom telefon, chatt, mejl och forum samt genom olika former 
av gruppverksamhet till både barn, unga och familjer. Genom 
vuxentelefonen ges stöd till vuxna i frågor som rör barn. BRIS nätverk 
möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika 
delar av samhället.  

 
Bris har öppet alla dagar. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med 
en utbildad och erfaren kurator, man får vara anonym och kuratorn har 
tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det 
vanligaste samtalsämnet är psykisk ohälsa. Vid mer eller snabbare hjälp än 
vad Bris kan erbjuda, lotsar man vidare till den hjälp som behövs här och 
nu. 
 
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i 
utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en 
dialog med vuxna. 
 

Ekonomi 
Enligt bidragsansökan ansöker BRIS om 14 000 kronor i kommunalt 
bidrag, vilket kommunförvaltningen föreslår godkänns och finansieras 
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genom kommunstyrelsens bidragskonto för år 2020. 
 

Folkhälsa 
Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en närvarande vuxen 
som stöttar och hjälper när livet är svårt, dock har inte alla barn dessa 
förutsättningar. Genom att stötta Bris ekonomiskt ger Hällefors kommun 
en möjlighet till att alla barn och unga får en vuxen som tar sig tid att 
lyssna, stötta och hjälpa under årets alla dagar vilket bidrar till en ökad 
folkhälsa. 

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

 
Medborgarperspektiv 
FN:S barnrättskommitté har uttryckt oro över den psykiska ohälsan bland 
unga i Sverige. Barns samtal med BRIS, liksom den samlade forskningen, 
visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat. 
Självmord är det allvarligaste uttrycket för psykisk ohälsa. Internationella 
studier visar att stödtelefoner, som Bris, reducerar risken för självmord. I 
många av de samtal som Bris har, är kuratorn den första kontakten barnet 
har med en vuxen som stöttar och lyssnar. Bris är också ett viktigt 
komplement till den offentliga sektorn när barn och unga är i behov av 
stöd och hjälp. 

 
Samverkan 
Information och samverkan kommer ske innan KS. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Ge bifall till ansökan från BRIS 2020 med 14 000 kronor. 

 
- Ansökan finansieras via kommunstyrelsens bidragskonto år 2020. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) 
fråga gällande lokal verksamhet i BRIS vilken lämnas obesvarad. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren utvecklar kring föreningens verksamhet. 
 
Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge bifall till ansökan från BRIS 2020 med 14 000 kronor. 

 
Ansökan finansieras via kommunstyrelsens bidragskonto år 2020. 
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§ 5 

Arbetsmiljöverkets inspektion av IFO-verksamheten, dnr 
KS 19/00347 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket genomförde 2019 07 02 en inspektion vid Individ- och 
familjeomsorgen i Hällefors. Vid inspektionen ålades förvaltningen att:  

- Åtgärda brister vid tillbudsrapportering (för få tillbudsrapporteringar)  

- Genomföra en kartläggning av risker för hot och våld samt riskbedöma 
eventuella funna risker och skapa handlingsplan utifrån detta.  

- Ändra introduktionsrutinen så att även kunskap om hot och våld 
introduceras för nyanställda. 

Förvaltningen har genomfört åtgärder för att rätta till bristerna samt även 
förstärkt arbetet kring besök/hembesök och reviderat rutinen för hot och våld 
till att även innefatta kränkningar av personal.  

Arbetsmiljöverket genomförde ett återbesök vid Individ- och familjeomsorgen 
2019-11-12. Förvaltningen bedömdes då uppfylla de av Arbetsmiljöverket 
uppställda kraven, varför Arbetsmiljöverket beslutade att avsluta 
inspektionsärendet.  

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

Folkhälsa 
Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam 
arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. En 
bra och säker arbetsmiljö med rutiner och handlingsplaner som 
minskar riskerna för ohälsa gör arbetet säkert och trivsamt vilket 
gynnar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Samverkan 
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Arbetsmiljöarbetet och åtgärder har genomförts i samverkan med all 
personal på Individ- och familjeomsorgen, arbetstagarorganisationer SSR 
och Vision samt kommunens HR-enhet.  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 6 

Behov av vård- och omsorgsboende till och med 
december 2019, dnr KS 19/00220 
 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende juli – dec 2019 
 
Ärendet  
 
Juli: 5 personer hade behov av vård och omsorgsboende, varav:  
- 3 personer tackade ja till erbjuden plats  
- 1 person tackade nej till erbjudandet 
- 1 person har blivit erbjuden plats, ej hunnit svara 
 
Augusti: 3 personer hade behov av vård och omsorgsboende varav: 
- 3 person tackade ja till erbjuden plats  
 
Sep: 2 personer hade behov av vård och omsorgsboende varav: 
- 1 person tackade nej till erbjuden plats  
- 1 person har blivit erbjuden plats, ej hunnit svara 
 
Okt: 6 personer hade behov av vård och omsorgsboende varav: 
- 3 person tackade ja till erbjuden plats 
- 3 person tackade nej till erbjuden plats  
 
Nov: 6 personer hade behov av vård och omsorgsboende varav: 
- 4 person tackade ja till plats erbjuden plats 
- 2 person tackade nej till erbjuden plats 
 
Dec: 4 personer hade behov av vård och omsorgsboende varav: 
- 4 person tackade ja till erbjuden plats 
 
Under 2019 har 48 ansökningar till vård- och omsorgsboende inkommit:  
- 37 personer har tackat ja till erbjuden plats 
- 10 personer har tackat nej till erbjuden plats 
 
Omsättningen på vård- och omsorgsboende är högt, vilket påverkar 
omsorgstagare, anhöriga samt personal inom alla led. Under 2019 har 
omsättningen varit 54 %.   
 
Inom kommunen finns idag 71 lägenheter i vård- och omsorgsboende, fördelat 
enligt följande:  
- 49 lägenheter på Fyrklövern 
- 22 lägenheter på Nya Björkhaga 
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För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin.  

 
Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under 2019 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 delar socialchef Ingrid 
Holmgren ut ett underlag och föredrar. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande arbetet med att motivera 
vårdbehövande att flytta till vård- och omsorgsboende vilken besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informeras. Ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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§ 7 

Ärendehantering från slutenvården, dnr KS 19/00349 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 

 
Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov. En trygg och säker utskrivning från 
sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och behov identifieras och 
planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. Under 2019 har kommunen 
hanterat 281stycken utskrivningsplanerinar från slutenvården.  
 

Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2019 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 800 kronor för ett vårddygn. I budget finns 
75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter inom 
somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
retroaktivt på individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre 
kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har 
skett under året 2019. 
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Medborgarperspektiv 
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Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv 

Samverkan 
Information kommer att ske i central samverkan. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet delar utvecklingsstrateg Ann-
Louise Eriksson ut ett underlag och föredrar kort. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kostnadsutveckling vilken besvaras 
av utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information.  
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§ 8 

Ekonomisk uppföljning, dnr KS 19/00140 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föredrar kring driftprognos för skolchef och 
socialchef utifrån ett underlag per den sista november 2019. 
 
För socialchefens ansvar prognostiseras -14 191 tkr, för skolchefens ansvar 
prognostiseras ett nollresultat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om första prognos för 2020 vilken delvis 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna.  
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§ 9 

Information om SKR-utbildning 22 januari 
 
Kommunen erbjuder välfärdsutskottets ledamöter och ersättare att via länk 
delta i en utbildning om barnkonventionen inom främst socialtjänsten. 
 
En inbjudan kommer att skickas via mejl. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna.   
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§ 10 

Information skolchef, dnr KS 20/00008 
 
Antal barn i förskolan presenteras på separat bilaga. 305 barn är inskrivna i 
den kommunala förskolan det är 19 fler barn i jämförelse med dec. år 2018. 
Antalet födslar har ökat med 11 barn i jämförelse med dec 2018. 
Inom den privata verksamheten är det 35 barn inskrivna på Lilla Pyret och 19 
i pedagogisk verksamhet i Sikfors. Samma antal barn som det varit över tid. 
 
I förvaltningsrätten har fastställt att förskolorna ska tillhanda hålla med blöjor. 
SKR kommer att granska domen och komma med rekommendationer, vi 
avvaktar SKR. Det gör de flesta kommuner i länet. 

 
Grundskolan har ökat rejält i elevantal totalt 783 elever. Varav det går 84 
elever i åk 6, detta kan innebära att verksamheten måste utöka med en 
parallell i åk 7 inför höstterminen. 
 
Rekrytering av rektor till Grythyttan skola pågår 
 
Klart med ULF; utveckling, lärande och forskning. Det är en praktiknära 
forskningssamverkan mellan Umeå- och Örebro universitet inom matematik-
didaktik. Under vårterminen kommer Lars Wetterskog, förstelärare på 
Klockarhagsskolan, att läsa en kurs till lärledare. Doktorand Frida Harvey 
kommer under hösten att påbörja forskningsarbetet på Kockarhagsskolan. 
 
Kompetensinsatsen med Nationellt Centrum, Stockholms universitet i språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt pågår enligt plan. 
 
Pihlskolan har ytterligare ett öppet hus, den 18 januari. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande lärledare vilken besvaras av 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna.  
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§ 11 

Information socialchef, dnr KS 20/00007 
 
Socialchef Ingrid Holmgren föredrar. Inom hemtjänsten god effektivitet med 
drygt 68 % brukartid. I dagsläget 15 brukare i hemtjänsten som ligger över 
brytpunkten, men just nu finns inga platser i vård- och omsorgsboende att 
erbjuda. 
 
Ligger i dagsläget ca 11 tjänster för högt i förhållande till budget. 
 
Nya regler för asylsökande som söker eget boende, kan ge möjlighet att neka 
försörjningsstöd. 
 
Incidenter på IFO och kommunhuset under julhelgerna. Kanslichef Mathias 
Brandt kompletterar. 
 
Nyckelfri hemtjänst – servern är nu klar, vaktmästare och övrig personal 
kommer att utbildas under vintern. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande vikarier vilken besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna.
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§ 12 
Välfärdsutskottets balanslista, dnr KS 19/00014 
 
Balanslistan genomgås. Följande förändringar uppmärksammas: Nyckelfri 
hemtjänst  flyttas till 1 kvartalet 2020; Projekt vård- och omsorgsboende till 
fullmäktige januari 2020; familjecentral temporärt fredagar på kulturskolan 
(provisorisk lokal); familjesamverkan klart och tas bort; testbädd ansökan 
inne, inväntar regionens beslut; namnbyte nästa VU, infocenter klart och tas 
bort; familjekompis klart och tas bort. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till 
handlingarna. 
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