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Beslutande Ledamöter 
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 Ersättare, ej tjänstgörande 
Christer Olken (S) 
Ritha Sörling (V) 
Cecilia Albertsson (M) 
Vivianne Pettersson (M), från 10.05 

 

Övriga närvarande Madelene Jönsson (SD), insynsplats 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker 
Skolchef Tina Lanefjord 
Socialchef Ingrid Holmgren 
Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson 
Fastighetschef Jessica Nilsson, del av möte 
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte 
Länsgården (Marie Villman och Anna-Lena Fredin), del 
av möte 
 

 

Justerare Ulrika Jonsson  
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Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 125-143 
 Birgitta Berggren  
   
 Ordförande 
 Johan Stolpen  
   
 Justerare 
 Ulrika Jonsson   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2019-10-30 
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 Birgitta Berggren  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(34) 

Datum  
2019-10-30  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Kent Grängstedt, vice ordf. S  
 Christina Kuurne S  
 Johan Stolpen, ordförande V  
 Ulrika Jonsson M  
 Tobias Nygren C  
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§ 125 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelse till dagens sammanträde, 
vilket godkänns. 
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§ 126 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs med tillägg av två utskottsinitiativ, som läggs till som 
sista beslutsärenden. 
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§ 127 

Tema, dnr KS 19/00016 
 
Temat för dagen är nytt vård- och omsorgsboende. Marie Villman och Anna-
Lena Fredin från Länsgården fastigheter AB föredrar utförligt utifrån en 
Power-Point presentation.  
 
Ordförande Johan Stolpen (V) har fått fråga från KHR-KPR om balkongerna i 
de planerade lägenheterna kommer att vara inglasade, vilket besvarades av 
representant från Länsgården. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer fråga om möjlighet till parboende, vilket besvaras 
av representant från Länsgården. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om storlek på tillbyggnad, vilket besvaras av 
representant från Länsgården. 
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§ 128 

Taxor och avgifter äldre- och funktionshinderomsorg, 
dnr KS 19/00211 
 
Beslutsunderlag 
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen 
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). 
 
Ärendet 
Förvaltningen justerar årligen taxan/avgifterna inom Äldre- och 
funktionshinderomsorg, enligt Meddelandebladet som skickas ut av 
Socialstyrelsen under mitten av december månad.  Avgifterna regleras i 
Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen 
och justeras varje år. 

 
Ekonomi 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinder-omsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
knutna till prisbasbeloppet. 

 
För att kunna göra den årliga höjningen/sänkningen direkt vid årsskiftet 
föreslår kommunförvaltningen att beslut tas att förvaltningen får fastställa 
justeringen efter prisbasbeloppet utan att behöva ange prisbasbeloppet för 
det kommande året. 

 
Förvaltningen kan efter justeringen återkomma med ett 
informationsunderlag hur utfallet på justeringen blev för året. 
 
Kostnaden för den enskilde brukaren/kunden beror alldeles på hur utfallet 
för året blir. Kan innebära en höjning, men kan också innebära en sänkning 
av den enskildes kostnader.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 
prisbasbeloppet 2020 

 
- Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 

med information om hur utfallet blev. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) tilläggsyrkar att ärendet innan 
kommunstyrelsens behandling kompletteras med ett underlag kring effekterna 
av höjt prisbasbelopp för 2020. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt 
eget tilläggsyrkande inklusive förvaltningens förslag till beslut och finner att 
hans egna förslag vinner bifall. 
 
Välfärdsutskottets beslut 
 
Ärendet kompletteras innan kommunstyrelsen med ett underlag kring 
effekterna av höjt prisbasbelopp för 2020. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 
prisbasbeloppet 2020 
 
Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 
med information om hur utfallet blev. 
 
 
Exp till 
Ingrid Holmgren 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(34) 

Datum  
2019-10-30  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 

Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om porrfilter på dator 
inom förskola/skola, dnr KS 18/00158 
 
Beslutsunderlag 
Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om porrfilter på datorer inom 
förskola/skola (KS 18/00158). 

 
Yttrande 
Lars-Göran Zetterlund (c) föreslår i en motion att Hällefors kommun inför 
porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola. 
 
Skolverket har i en undersökning konstaterat att mer än hälften av landets 
skolor saknar filter mot pornografi. Skolverket lämnar dock inte någon 
rekommendation i frågan, utan lämnar följande utlåtande:    
 
”Ansvaret för att avgöra om porrfilter ska finnas på skolan, ligger hos rektor, 
kommunen eller huvudmannen för fristående skola. Det är viktigt att filter 
inte ses som den enda lösningen på frågan. Skolan behöver jobba med det här 
på andra sätt också genom att bland annat diskutera frågorna i 
undervisningen.” (Skolverket). 
 
Förvaltningen sympatiserar med intentionen i motionen, det vill säga att 
minska barns åtkomst till och utsatthet för porr. Av flera skäl bedömer dock 
förvaltningen att ett porrfilter i skolan inte är en optimal åtgärd. 
 
Det finns inga vetenskapliga belägg för att ett aktivt porrfilter i skolan har 
avsedd effekt. Det är dessutom så att de tekniska lösningar som idag finns i 
skolan i stort sett omöjliggör ett effektivt filter. Visserligen används på vissa 
platser lösningar för att begränsa till exempel alkoholreklam, men spridningen 
av denna typ av sidor har inte samma intensitet. Hällefors kommun använder 
inte filter för dessa ändamål. 
 
För att få till stånd ett någorlunda fungerande porrfilter behöver ett system 
införas, som medför en censurering i internetmaterial. Vem som ska reglera 
censur i skolan är oklart. 
 
Det finns en föreställning om att ett porrfilter skapar en falsk säkerhet hos 
pedagogerna i klassrummet, och att ett porrfilter således snarare skulle kunna 
öka risken för eleven att bli utsatt. Förvaltningen bedömer att lärarna i 
kommunen har tillräcklig kompetens för att detta inte ska vara fallet, och 
anser inte heller att ett porrfilter skulle vara kontraproduktivt.  

 
Skolan upplever dock inte att situationen beträffande porr i skolan är 
problematisk i någon högre grad. Om skolan upplever att situationen eskalerar 
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på ett sådant sätt att ett porrfilter skulle kunna avhjälpa problemet, kommer ett 
införande givetvis att övervägas.    
 
Det finns redan idag möjligheter till spärr av enskilda sajter i skolan. Sajter 
kan spärras på begäran av pedagoger, om otillbörligt användande noteras. 
Eftersom allt internetanvändande loggas finns det dessutom möjlighet att i 
efterhand följa elevens användande. Elever bör tydligt informeras om detta. 

 
Diskussioner om pornografi och sexualitet ska ingå i skolan arbete för 
jämställdhet, likavärde och demokrati. Eftersom pornografi förekommer även 
utanför skolan, bedömer förvaltningen att den mest framkomliga vägen är att 
även fortsättningsvis låta pedagogen i klassrummet diskutera ämnet i sin 
undervisning. 
  
Eftersom effekten av ett porrfilter är osäker och den ekonomiska insatsen 
betydande, kommer förvaltningen i dagsläget inte att arbeta för ett införande 
av porrfilter i förskola eller skola. Motionen bör mot denna bakgrund avslås. 
 

Ekonomi 
Det är svårt att bedöma de exakta kostnaderna för införande av porrfilter i 
skolan. IT-enheten uppskattar kostnaden till en engångsumma på 100-150 
tkr och en årlig avgift på 40-50 tkr. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare 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. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- avslå motionen. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker och skolchef Tina Lanefjord. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga hur vi idag arbetar med att begränsa elevernas 
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tillgång till porr, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker och 
skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.  
 
Tobias Nygren (C) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer förvaltningens förslag till beslut mot 
Tobias Nygrens yrkande och finner att förvaltningens förslag till beslut vinner 
bifall. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avslå motionen. 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(34) 

Datum  
2019-10-30  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 

Föreningslokal till Reumatikerföreningen, dnr KS 
18/00039 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag 2019, Reumatikerförening Hällefors – 
Grythyttan, dnr KS 18/00039 
Beslut KS 2019-08-27, § 188 
 
Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att hitta en lämplig lokal till 
Reumatikerföreningen, istället för nuvarande. 

 
Bakgrund 
KPMG anlitades under 2016 för att utreda hur kommunstyrelsens årliga 
föreningsbidrag till evenemang och aktiviteter ska handläggas och beslutas. 
För att få en tydligare och mer jämlik fördelning av de kommunala 
föreningsbidragen reviderades riktlinjen för bidrag till föreningar 2016, baserad på 
utredningen från KPMG. Den föreslagna riktlinjen antogs inte politiskt. 
 
Reumatikerföreningen har sökt bidrag till hyran för andra halvåret 2019, (juli-
december). Föreningen har tidigare lämnat ansökningar om föreningsbidrag för 
hyra som har utbetalats halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte kunnat 
erbjuda andra lokaler. 
 
Nuläge 
Förvaltningen erbjuder nu istället möjligheten till att boka lokal för sammanträden 
eller andra möten på följande platser: Trygghetsboendet Björkhaga, 
Trygghetsboendet Grythyttan, Bowlinghallen och Folkets Hus. 
 
På Björkhaga finns lokaler i markplan och i källaren. I källaren har PRO och 
Argenta sina möten. För att ta sig ner till källaren finns två möjligheter: antingen 
från utsidan, via kortsidan som vetter mot söder. Den ingången består av ett antal 
trappsteg. Det andra alternativet är att ta hissen från entréplan ner till källaren. 
Bedömningen är att det alternativet är handikappanpassat. Det finns även en annan 
lokal inne på Björkhaga som kan bokas, med ingång via stora entrén.  
 
Torpet som ligger i parkområdet minnenas och sinnenas park kan även det bokas 
för möten och sammankomster. 
 
På trygghetsboendet i Grythyttan finns möjlighet att boka lokal som ligger i 
markplan, i nära anslutning till entrén.  
 
Hällefors kommun, i samverkan med föreningen Folkets Hus, har ett avtal om fria 
möteslokaler för ideella föreningar i Hällefors. Det finns en lokal för cirka 10 
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personer och en lokal för cirka 25 personer att boka. Möteslokalerna är tillgängliga 
för bokning måndag–torsdag fram till klockan 21.00. Lokalerna är inte 
bokningsbara under de stängda sommarveckorna 27–31. Föreningar har rätt att 
boka 8 gånger/förening och år. Bokning ska göras till Folkets Hus senast 10 dagar 
före mötestillfället. Det är tillåtet att medföra egen förtäring. Folkets Hus erbjuder 
också den tjänsten. Bokning kan göras på hemsidan: hellefors.se, kultur och fritid, 
boka och hyra lokal. 

Bowlinghallens konferenslokal är tillgänglig under bowlinghallens öppettider. 
Registrerade ideella föreningar i Hällefors kommun kan låna lokalen utan kostnad 
för exempelvis styrelsemöte, utbildning eller föreläsning. Lokalen rymmer 20 
personer sittande vid bord, den har filmduk och projektor med HDMI- anslutning. 
Konferenslokalen kan inte nyttjas som klubblokal. I Bowlinghallen finns cafeteria 
med möjlighet att beställa kaffe och smörgåsar.  

Ekonomi 
Reumatikerföreningen söker bidrag för hyran sammanlagt 48 552 kronor för 
hela år 2019. Första halvåret 2019 har en summa på 24 276 kronor utbetalats. 
Reumatikerföreningen söker resterande summa på årshyran motsvarande 24 276 
kronor för andra halvåret. 
 
Kommunförvaltningen har inget förslag på finansiering till bidrag för hyra, 
utifrån tidigare politiska fattade beslut. 

 
Folkhälsa 
Genom att erbjuda kommunens lokaler via bokning för sammanträden och annan 
samvaro betraktas det vara värdefullt utifrån ett folkhälsoperspektiv.  

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

 
Medborgarperspektiv 
En tydligare och mer jämlik fördelning av de kommunala föreningsbidragen 
anses korrektare utifrån ett medborgarperspektiv. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i central samverkan. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Erbjuda Reumatikerföreningen någon av de föreningslokaler, som ovan har 

redovisats. 
 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren och ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Christer Olken (S) ställer fråga om var befintlig lokal för 
reumatikerföreningen finns idag, vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren och ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om hyra kommer att tas ut för föreslagna 
lokaler, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och ordförande Johan 
Stolpen (V). 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Erbjuda Reumatikerföreningen någon av de föreningslokaler, som ovan har 
redovisats. 
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§ 131 

Kompletterande uppdrag, revisorernas granskning av 
schemaläggning och bemanning inom vård och omsorg, 
dnr KS 19/00200 
 
Beslutsunderlag 
Bemanning och schemaläggning med stöd av Time Care 
Beslut KS 2019-10-08 § 224 
 
Ärendet 
Uppdrag att utreda hur andra kommuner jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare 
och undersöka hur kommuner som inte har lika många pass för deltidsanställda 
som heltidsanställda löser sin bemanning. 
 
Bemanningskravet utgör grunden för hela schemaprocessen. Bemanningsbehovet 
visar hur många medarbetare som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och 
med vilken kompetens för att tillhandahålla en god vårdnivå och bra arbetsmiljö.  
Arbetstidsförläggningen görs utifrån omsorgstagarnas behov samtidigt som 
verksamheten planeras på ett sätt som säkerställer en bra arbetsmiljö. 
 
Rekrytering av personal är en av våra största utmaningar Heltid som norm antogs 
på KS den 8 oktober, vilket ger bättre förutsättningar att säkerställa nyttjande av de 
personalresurser som finns på bästa sätt. De flesta kommuner arbetar med att se 
över dygnsstrukturen för schemaläggning kopplat till heltid som norm vilket 
innebär en balans mellan bemanningsakademi och bemanningsekonomi. 
 
Grundbemanningen kommer i och med heltid som norm att öka och för att klara det 
inom befintliga budgetramar måste avdelningar, enheter, verksamheter samplanera. 
Dessutom kan schemastrukturen behöva ses över. Det kan innebära att det blir 
längre dagstjänstgöring exempelvis mellan 07.00-22.00, kortare nattjänstgöring 
med nio timmars pass på nätterna. Det handlar om risk för överkapacitet utifrån att 
dygnet har 24 timmar och delas då in i tre arbetspass. Heltid som norm, längre 
arbetspass på dag (dag + kväll) och fler medarbetare leder till ökade kostnader. 
Därför behöver schemastrukturen ses över. 

 
Ekonomi 
Bemanningskravet måste alltid stämmas av mot tillgängliga resurser i budget. 
Uppdrag och resurser ska harmoniera. Genom att arbeta både med strategisk 
planering samt resursplanering ökar förutsättningarna till god ekonomisk 
hushållning. Det är viktigt att tydliggöra roller och ansvar. Enhetschef ansvarar 
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och äger schemaläggningen. Enhetschefen måste ha kontroll på resurs, inte ha 
överkapacitet.  
 
I omsorgen planeras 250 medarbetare in i schema, varje timme med 
överkapacitet på varje 4 veckorsperiod leder till en kostnad på 750 000 kronor 
årligen. Om nattens arbetspass minskas till förmån för dag/kvällspersonal, 
motverkar överkapacitet under dagtid. Detta är viktigt för den politiskt antagna 
heltid som norm samt ur den ekonomiska aspekten.   
 
Folkhälsa 
Att bemanna med rätt person, rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid 
främjar folkhälsan. 

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

 
Medborgarperspektiv 
Genom rätt bemanning utifrån omsorgstagarens behov ökar 
patientsäkerheten och medarbetarna har en bra arbetsmiljö vilket är bra 
utifrån ett medborgarperspektiv. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i central samverkan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bemanningsprocessen utgår från ett grundschema och medarbetarna har 
möjlighet att ge förslag till sina fridagar. Chefen ansvarar för rätt bemanning 
utifrån behov och bemanningsekonomi. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren och verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson samt delar ut ett 
kompletterande underlag angående hur det ser ut i jämförbara kommuner 
daterad 2019-10-25. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V), Kent 
Grängstedt (S) och Tobias Nygren (C) flertal gånger. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om arbetssätt i andra kommuner 
med Time Care, vilket besvaras av Ingrid Holmgren. 
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Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar återremiss med motivering att ärendet 
ska kompletteras med slutsatser utifrån jämförelse med andra kommuner och 
tydligare kopplas till uppdraget från kommunstyrelsen. Ärendet ska 
återkomma som ett informationsärende. 
 
Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till ordförande Johan Stolpens (V) yrkande. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till ordförande Johan Stolpens (V) yrkande 
samt yrkar att återremissyrkandet kompletteras med en redovisning av 
effekterna utifrån ekonomi, vårdtagare och medarbetare. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
återremissyrkande med yrkade motiveringar, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottets beslut 
 
Ärendet återemitteras med följande motiveringar: 
 
Ärendet ska kompletteras med slutsatser utifrån jämförelse med andra 
kommuner och tydligare kopplas till uppdraget från kommunstyrelsen.  
 
Ärendet ska återkomma som ett informationsärende. 
 
Kompletteras med en redovisning av effekterna utifrån ekonomi, vårdtagare 
och medarbetare. 
 
 
Exp till 
Ingrid Holmgren 
Ann-Louise Eriksson 
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§ 132 

Remissvar /yttrande handlingsplan social välfärd, dnr 
KS 19/00292  
 
Beslutsunderlag 

 Handlingsplan Social välfärd, 2019-09-30,  
 Remissvar Handlingsplan Social välfärd, Dnr 18RS7506 

 
Ärendet 
Remissvar på synpunkter till Handlingsplan Social Välfärd, 2019-09-30. 
Handlingsplanen utgår från den regionala utvecklingsstrategins (RUS) prioriterade 
område Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, handlingsplanen skall 
bidra till att uppnå effektmålen:  
- Goda uppväxtvillkor,  
- Goda försörjningsmöjligheter,  
- God och jämlik hälso- och sjukvård,  
- God och jämlik folkhälsa  
- Ökad grad av delaktighet och inflytande.  
 
Fyra insatsområden inom social välfärd, 2019 - 2022 har identifierats utifrån 
övergripande mål, effektmål och önskvärt läge i RUS. Insatsområdena är: 
- Tillgängliga insatser med kvalitet för sårbara grupper,  
- Sårbara barn och ungas rättigheter,  
- Ekonomisk trygghet, 
- Kompetensförsörjning.  
 
Förslag till handlingsplan har utarbetats inom den regionala samverkansstrukturen 
och socialchefsnärverket har antagit den för remissförfarande 

 
Ekonomi 
Tillgängliga och tidiga insatser innan problem blivit allvarliga kan bidra till 
mindre kostnader och ett ökat välbefinnande. 
 
Folkhälsa 
Tillgång av personal med rätt kompetens som ger stöd och insatser till 
sårbara grupper i samhället är gynnsamt utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
  
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
God samverkan mellan kommun, region och det civila samhället i stöd och 
insatser för sårbara grupper är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
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Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att godkänna förvaltningens remissvar till Region Örebro län, område välfärd 
och folkhälsa. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att godkänna förvaltningens remissvar till Region Örebro län, område välfärd 
och folkhälsa. 
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§ 133 

Sammanträdesdatum för välfärdsutskottet 2020, dnr KS 
19/00282 
 
Beslutsunderlag 
KS 2019-10-08 § 226 
 
Ärendet 
Inför verksamhetsåret 2020 gäller i allt väsentligt samma yttre förutsättningar 
som 2019.  
 
Lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer, vilka förändrades 
under 2019, har tillsammans med kommunallagens krav utgjort 
grundförutsättningen vid sammanträdesplaneringen.  
 
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt 
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett 
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse – 
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdatum för utskottet rekommenderas också av 
kommunstyrelsen, som har antagit datum enligt förvaltningens förslag. Dock 
beslutar varje enskilt organ om sina egna sammanträdesdatum och därför 
lämnas föreslagna datum över för beslut i utskottet. 
 

Ekonomi 
Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i 
förhållande till föregående år. 

 
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 
Vilka datum utskottet sammanträder bedöms inte spela någon roll utifrån 
ett medborgarperspektiv, då mötena inte är öppna för allmänheten. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, med början 
kl. 9.00 
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8 januari, 12 februari, 11 mars, 29 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21 
oktober, 25 november 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Johan 
Stolpen (V) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 
 
Välfärdsutskottets beslut 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, med början 
kl. 9.00 
8 januari, 12 februari, 11 mars, 29 april, 27 maj, 19 augusti, 16 september, 21 
oktober, 25 november 
 
 
Exp 
Ledamöter och ersättare i VU 
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§ 134 

Utskottsinitiativ om e-sportsutbildning, dnr KS 19/00311 
 
Ulrika Jonsson (M) läser upp ett förslag på utskottsinitiativ om e-
sportsutbildning. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att erbjuda e-sportsutbildning i Hällefors. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Ulrika Jonssons (M) 
yrkande, vilket bifalls.  
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda e-
sportsutbildning i Hällefors. 
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§ 135 

Utskottsinitiativ om risk- och konsekvensanalys om taxa 
för boendestöd, dnr KS 19/00211  
 
Johan Stolpen (V) redogör för förslag till utskottsinitiativ om taxa för 
boendestöd.  
 
Verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren 
tillför uppgifter i ärendet. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om anledning till att taxeavgift ej funnits 
tidigare och eventuella avtal med region Örebro län, vilket besvaras av Ingrid 
Holmgren. 
 
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga om möjlighet till snabb ändring av 
beslutet, vilket besvaras av verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och 
ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Christer Olken (S) ställer fråga beräknade intäkter från boendestöd, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om avgift för resa ingår i maxtaxa 
för boendestöd,  vilket lämnas obesvarad. 
 
Christina Kuurne (S) ställer fråga om beslutinstans för boendestöd, vilket 
besvaras av verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ritha Sörling (V), Vivianne Pettersson 
(M) och Tobias Nygren (C). 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar enligt följande: 
 
Förvaltningen uppdras ta fram ett nytt, kompletterande underlag ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv som innehåller en risk och konsekvensanalys 
beträffande: 
 
- möjligheterna för boendestödets målgrupper att betala en taxa sett till 
funktionell förmåga och ekonomisk ställning. Skiljer sig detta beroende av 
varifrån man får sin ersättning/försörjning? Vad är riskerna/blir 
konsekvenserna för individen i det fall individen avsäger sig boendestödet? 
 
- hur stor är risken att beslutet leder till en ökning av barnplaceringar inom 
IFO eller andra typer av större kommunala insatser? 
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- finns det individer inom boendestöd med så pass stora/varaktiga behov att de 
istället borde ha en annan/större insats, exempelvis inom LSS? 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande, 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen uppdras ta fram ett nytt, kompletterande underlag ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv som innehåller en risk och konsekvensanalys 
beträffande: 
 
- möjligheterna för boendestödets målgrupper att betala en taxa sett till 
funktionell förmåga och ekonomisk ställning. Skiljer sig detta beroende av 
varifrån man får sin ersättning/försörjning? Vad är riskerna/blir 
konsekvenserna för individen i det fall individen avsäger sig boendestödet? 
 
- hur stor är risken att beslutet leder till en ökning av barnplaceringar inom 
IFO eller andra typer av större kommunala insatser? 
 
- finns det individer inom boendestöd med så pass stora/varaktiga behov att de 
istället borde ha en annan/större insats, exempelvis inom LSS? 
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§ 136  

Uppföljning ekonomi, dnr KS 19/00140 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar kring driftprognos för skolchef och 
socialchef utifrån kommunens delårsrapport augusti 2019. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M).  
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 137 

Måluppfyllnad i grundskolan, VT 2019, dnr KS 19/00299 
 
Informationssunderlag 
Kolada.se 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tidigare muntligt informerat om grundskolans resultat från 
vårterminen 2019 ur de egna systemen. Resultaten har nu blivit officiella via 
Skolverkets hemsida, och inte minst eftersom resultaten skapar publicitet vill 
förvaltningen lämna information i ärendet. 
 
Skolverket rapporterar att andelen behöriga till yrkesprogram efter år 9 i 
grundskolan är 86,4 % (78,3), och att meritvärdet för 17 ämnen är 212 (220). 
Motsvarande siffror för riket är 84,7 % och 230. Även om meritvärdet sjunkit 
något sedan förra året tror verksamheten att de senaste två årens höjda resultat 
är ett trendbrott mot tidigare lägre resultat (förra årets siffror inom parentes).  
 
I meritvärdet för 16 ämnen hamnar kommunen något närmare 
riksgenomsnittet. Kommunens meritvärde för 16 ämnen är 206 och i riket 
222. 
 
Nyckeltalet för avvikelse från det modellberäknade värdet är inte klart i 
databasen Kolada. Förra året avvek kommunen positivt med 16 poäng och 
troligen kommer årets positiva avvikelse att hamna strax under 10. 

 
Ekonomi 
Grundskolans ekonomi redovisas i reguljär verksamhetsredovisning. En 
fungerande grundskola bedöms ha stor positiv inverkan på kommunens 
framtida ekonomi.  

  
Folkhälsa 
En fungerande grundskola bedöms ha stor positiv inverkan på folkhälsan.  
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
  
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
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Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet och ärendet 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.
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§ 138 
Elever i vårdutbildningen på kommunal vuxenutbildning 
HT 2013-2019, dnr KS 19/00300 
 
Informationsunderlag 
Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2012-01-30, § 135. Kartläggning 
av personalbehov inom vården under kommande 10-årsperiod, dnr 48.12-700. 
 
Ärendet 
Verksamheten har sammanställt volymen i vård- och omsorgsutbildningen 
som genomförts vid Pihlskolans vuxenutbildning mellan hösten 2013 och 
våren 2019.  
 
Utbildningen på vuxennivå startade i samband med socialstyrelsens satsning 
”omvårdnadslyftet” 2013, men övergick efter en tid med enbart kommunal 
finansiering till att finansieras via förordningen som reglerar YrkesVux. I 
utbildningen ingår utbildningar i olika grenar till undersköterskor och 
utbildning till t ex personlig assistent. De senaste åren har utbildningen 
anpassats till Vård- och omsorgscollege i och med att titulaturen stödassistent 
införts.  
 
Elever har i utbildningen kunnat läsa hela utbildningen eller kompletterat 
delar som saknats, till exempel i samband med ovan nämna anpassning till ny 
titulatur.   
 
Bakgrunden till att kommunen i första läget valde att prioritera 
utbildningsområdet var den kartläggning av behov som omsorgsnämnden 
efter region Örebros förarbete genomförde under 2012. I rapporten beskrivs 
att 36 % av personalen mellan åren 2012 och 2023 kommer att uppnå 
pensionsålder. I sammanfattning skriver omsorgen att de under perioden 
kommer att behöva rekrytera 86 undersköterskor bara för att bibehålla 
personalvolymen efter pensionsavgångar. 
 
Vuxenutbildningen har under perioden mellan hösten 2013 och våren 2019 
utbildat följande antal elever:  
 
Totalt antal elever som påbörjat utbildning        137 st 
 
Elever inom pågående utbildning:     21 st 
Elever som slutfört hela utbildningspaketet:    63 st 
Elever som avbrutit men har betyg i en eller fler kurser:   36 st 
Elever som avbrutit utan betyg:     17 st 

 
Förändrad lagstiftning och nya mönster i arbetslivet påverkar det kvarstående 
behovet av utbildad personal i omsorgen. Förutom att arbeta med problemet 
att språkkunskaperna (i svenska) av förklarliga skäl är låga i de nyrekryterade 
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grupperna, ser verksamheterna ett stort behov av högre utbildningar och 
specialistutbildningar. Eventuell vidareutbildning av personal mot detta leder 
till att behovet av nyrekrytering och utbildning av undersköterskor kvarstår 
ytterligare en period. 

 
Ekonomi  
Vuxenutbildningens ekonomi presenteras i reguljära redovisningar. En stor 
del av vuxenutbildningarna inom vård- och omsorg har finansierats av 
externa medel.  

 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
  
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några ytterligare aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet och ärendet 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 139 

Information från skolchef, dnr KS 19/00012 
 
Skolchef Tina Lanefjord redogör för aktuella ärenden inom skolchefens 
ansvarsområde enligt följande: 
 
Information kring ny förskola. Ger nulägesbild av elevunderlag och projektet 
med nybyggnation, ytterligare information kommer i samband med nästa 
utskott. 
 
I grundskolan nu 762 elever, en ökning med 11 elever sedan förra utskottet. 
 
Ökad måluppfyllelse i åk 9, en långsiktig trend. Hällefors har också placerat 
sig bra i Lärarförbundets mätning bästa skola, bilaga. 
 
Simundervisning under höst- och sportlov erbjuds i Gillersklack. 
 
Samverkansmöte vid Pihlskolan mellan RHS, Saxå Bruk, 
Spångbergsgymnasiet och Pihlskolan har hållits. 
 
Familjesamverkansteamet i Norra länsdelen har rekryterat psykolog, 
sjuksköterska och vid årsskiftet tillträder en socionom. Teamet planerar att  
komma igång att arbeta operativt i början av 2020. (artikel i T-Bladet nr.5)  
 
Polisen rekryterar fler poliser, 4 områdespolis klart vid årsskiftet, varav en blir 
områdespolis i Hällefors. 
  
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 140 

Information från socialchef, dnr KS 19/00013 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för aktuella ärenden inom socialchefens 
ansvarsområde enligt följande: 
 
Kommuner samt Regionen har from 2016 till 2019 tecknat avtal för 
webbutbildning palliativ vård. Avtalstiden är nu avslutad och vi har inte  
längre tillgång till  webbutbildningen. Systemet har haft 6 850 användare, 
fördelat enligt 90 % kommun, 10 % Region Örebro län. Utbildningen har 
ersatts av flera olika kostnadsfria webbutbildningar.  
 
Den 6 september beslutade Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt 
vård och omsorg att ta bort kravet på att kalla till SIP inom 3 dagar kopplat till 
betalnings-ansvar. Förändringen gäller från 1 oktober. Bilaga delas ut. 
 
Ekonomienheten har anlitat ett konsultföretag för att säkerställa att kommunen redovisar 
ingående moms korrekt och söker de momsbidrag som kommunen har rätt till för åren 2016-
2018, institutionsplaceringar. För omsorgen innebär det en ökad intäkt med 541,09 efter 
avdrag för konsultens kostnad.   
 
Nya ärenden inom försörjningsstöd. Totalt rör det sig om 368 individer 
fördelat på 142 hushåll. 110 av dessa är ensamståendehushåll och 32 
sammanboendehushåll. 194 av 368 individer är barn, 53%. 
 
Nya läns- och kommuntal för mottagande av nyanlända 2020. Hällefors är som tidigare nollat 
vad gäller mottagning på anvisning, Migrationsverket skattar dock att 49 personer kommer att 
bosätta sig på egen hand i kommunen. 
 
Konferens, 4 december, Lindskolans aula ”Våld angår oss alla - Hur skapar vi 
en kommun fri från våld?” Konferensen vänder sig till verksamhet inom 
kommun, bostadsbolag och politiker. Anmäl dig senast 25/11 på 
Länsstyrelsens webbplats. Konferensen är helt kostnadsfri. 
 
Prognos för driftbudget redovisas av ekonomichef Jessica Jansson. 

  
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M). 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 141 

Beslut efter tillsyn av det systematiska kvalitetsarbetet 
inklusive uppföljning av klagomålshantering IVO, dnr 
KS 19/00166  
 
Informationsunderlag 
Beslut 2019-09-03 Dnr 8.5–9489/2019-11 
Underrättelse och begäran om uppgifter/handlingar, Dnr 8.5–9489/2019-1 
Underrättelse och begäran om uppgifter/handlingar, 2019-04-08 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde 2019-06-12 en tillsyn för 
att granska kommunstyrelsens systematiska kvalitetsarbete utifrån 
bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2001:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Bl.a. granskades: 
 
• Hur styrelsen bestämt hur uppgifterna som ingår i arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 
enlighet med 3 kap. 3 § SOSFS 2011:9? Om ja, vem eller vilka har 
ansvar? För vad har man ansvar? 

• Hur styrelsen genomför riskanalyser fortlöpande i enlighet med 5 kap. 1 
§ SOSFS 2011:9? Och i så fall finns någon plan för detta och har 
styrelsen identifierat några händelser som skulle kunna inträffa som gör 
att verksamheterna inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i 
lagar och föreskrifter? 

• Hur genomför styrelsen egenkontroller i enlighet med 5 kap. 2 § SOSFS 
2011:9? I så fall, finns någon plan för detta och har några risker 
identifierats som skulle kunna medföra brister i någon av styrelsens 
verksamheter? Har några risker identifierats som skulle kunna medföra 
brister i verksamhetens kvalitet?   

• Hur utreder och sammanställer styrelsen klagomål, rapporter och 
synpunkter på verksamhetens kvalitet i enlighet med 5 kap. 3, 4 och 6 § 
§ SOSFS 2011:9? Har några mönster och trender identifierats utifrån 
detta arbete? Om ja, vad har man sett för mönster och trender? 

• Utifrån resultatet av utredning av avvikelser, riskanalyser och 
egenkontroll, vilka förbättrande åtgärder har vidtagits i verksamheten i 
enlighet med 5 kap. 7-8 § § SOSFS 2011:9? 

• Har styrelsen tagit emot och utrett den anmälan som IVO översänt för 
åtgärd. Ärendet översändes till styrelsen 21 februari 2018 (IVO: dnr: 7:3–
7789/2018). 
 

IVO:s beslut 
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2019-09-03 meddelade IVO att de inte har uppmärksammat några brister inom 
de områden som tillsynen omfattat och att IVO därför beslutat att avsluta 
ärendet. 
 
 

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

Folkhälsa 
Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete och egenkontroller är bra 
utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Medborgarperspektiv 
God kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är 
av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett i centralsamverkan. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet och ärendet 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.
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§ 142 
Balanslista välfärdsutskottet 2019, dnr KS 19/00014 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för en uppdaterad balanslista. 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 143 

Övrigt, dnr KS 19/00036 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om tillsynsärende från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och välfärdsutskottets roll i detta, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) lyfter en frågeställning kring dialog och samrådstid för 
förtroendevalda under välfärdsutskottets möten, vilket besvaras av ordförande 
Johan Stolpen (V) som tar med frågan och beaktar frågan när dagordningarna 
framställs. 
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