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Datum  
2017-01-18  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2017-01-31 kl. 13.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid:  
13.00-13.20 Rickard Johansson, BoAB, om Mer Byggs konkurs och 
konsekvenser för kommunen. 
13.20-13.40 Fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen 
13.40-14.00 Kommunchefen informerar 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Förutsättningar för att bygga simhall mm, dnr KS 15/00344 
 
6 Säkerställande av avtalsefterlevnad, fastighetsförvaltning, dnr KS 

17/00021 
 

7 Kommunala idrotts- och motionsanläggningar, dnr KS 16/00341 
 

8 Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016 och internkontrollplan 
2017, dnr KS 16/00340 

 
9 Tilläggsbudgetering bowlinghallen 2017, dnr BN 14/00115 

 
10 Yttrande över revisorernas grundläggande granskning, dnr KS 16/00286 

 
11 Försäljning av mark till Jordanmossens naturreservat, dnr KS 16/00316 
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12 Bergslagens kommunaltekniks direktions yttrande över delårsrapport, dnr 
KS 16/00269 

 
13 Arkiv, dnr KS 00240 

 
14 Upphävande av beslut om ställföreträdande kommunchef, KS 13/00315 

 
15 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, KS 15/00001 

 
16 Remissyttrande över ökad insyn i välfärden, dnr KS 16/00306 

 
17 Förlängd utredningstid, lokaler för vård och omsorg, dnr KS 16/00171 

 
18 Förstudie av infrastruktur till Lake Resort, dnr KS 17/00022 

 
19 Ansökan om permutation av donationsstiftelser, dnr KS 16/00228 

 
20 Förändringar i diskrimineringsarbetet 

 
21 Lönepolitiska riktlinjer, ej bilaga 

 
22 Yttrande över medborgarförslag om parkering vid sporthallen, dnr 

196.12/315 
 

23 Yttrande över medborgarförslag om utegym vid Hurtigtorpets 
motionsanläggning, dnr KS 15/00358 

 
24 Yttrande över medborgarförslag om skylt på torget, dnr KS 16/00201 

 
25 Yttrande över medborgarförslag om skatepark i Hällefors, dnr KS 

16/00198 
 

26 Yttrande över flera medborgarförslag och en motion om trafik 
 

27 Yttrande över Per Grängstedts (LPO) motion om viltförvaltning, dnr KS 
16/00208 

 
28 Allan Myrtenkvists (S) motion om medborgarförslag, dnr KS 16/00330  

 
29 Berit Qvarnströms (V) mfl:s motion om planering av resurser i 

äldreomsorgen, dnr KS 16/00300 
 

30 Medborgarförslag rörande kommunens bilar och bilarnas drivmedel, dnr 
KS 16/00301 

 
Informationsärenden 
 
31 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, ej 

bilaga 
 

32 Inkomna remisser, ej bilaga. Kända vid utskick: Bostadsförsörjningsplan 
Filipstads kommun; Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett 
föränderligt klimat. 
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33 Kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun, dnr KS 16/00202 

 
34 Läsårstider 2017-2018, dnr KS 16/00310 

 
35 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända 

elever, KS 16/00206 
 

36 Skolinspektionens granskning av omsorg på obekväm tid, dnr KS 
17/00008 

 
37 Vikariehanteringssystem Time Care Pool, dnr KS 16/00314 

 
38 Uppföljning av omsorgens ekonomi till och med november 2016, dnr KS 

16/00167 
 

39 Samanställning av utdelade förenings-/verksamhetsbidrag 2016, dnr KS 
17/00005 

 
40 Uppföljning av fullgörande av skolgång, dnr KS 16/00021 

 
41 Förvaltningsrättens dom avseende upphandlingsskadeavgift, 

Björskogsnäs, dnr KS 16/00037 
 
Delgivningsärenden 
 
42 A) BRÅ: Minnesanteckningar 2016-12-05 

B) Länsstyrelsen Örebro: Information om samordning mot våld; 
Information om utbetalning till projektet Älgviken 
C) Hällefors Bostads AB: Protokoll 2016-10-24; protokoll 2016-12-12 
D) Fastställd vägplan, förbifart Hjulsjö 
E) Kommunförvaltningen: Inbjudan Handelskammaren Bergslagen; 
minnesanteckningar APT kanslienheten; minnesanteckningar husmöte 
2016-11-07 
F) Bergsstaten: Förlängning av undersökningstid Gruvåsen 1001 
G) BKT: Protokoll 2016-12-16; Revisorernas granskning av underhåll 
inom VA-verksamheten 
H) SKL: Cirkulär 16:59-16:73 
I) Vattenmyndigheten i Norra Östersjön: Åtgärdsplan och förvaltningsplan 
2016-2021 
J) Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt: Åtgärdsplan och 
förvaltningsplan 2016-2021 
K) BMB: Utställning, översiktsplan för Nora kommun; protokoll 2016-12-
15 
L) BRT: Protokoll 2016-12-07 
M) Region Örebro län: Patientnämndens verksamhetsplan för 2017; 
Protokoll regionalt samverkansråd 2016-12-09 
N) BÖN: Protokoll 2016-12-06 
 

Delegeringsbeslut 
 
A) KSO Annahelena Jernberg: Undertecknande av lokal överenskommelse 

om samverkan för att minska arbetslösheten; förlängning av 
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anställningsavtal med tf kommunchef Tommy Larserö 2016-12-01-2016-
12-31; enligt bilaga daterad 2016-12-20 

B) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 2016-
12-20 

C) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 2016-12-
20 

D) Personal- och kanslichef Pia Berg enligt bilaga med anmälningsdatum 
2016-12-07 

E) Tf kommunchef Tommy Larserö: uppdragsavtal centrumprogram med 
Bergshyttan Invest AB 

 
 
 
Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kommunsekreterare 
 
   
    



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Förutsättningar för att bygga simhall m m, dnr KS 15/00344 

 
Beslutsunderlag 
Rapport Komplettering av ekonomiska förutsättningar för att bygga en 
simhall m m, daterad 2016-11-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-08 § 159 
Driftkalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 
Likviditetskalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-08 att återremittera ärendet för 
komplettering med en 10-årig investeringsplan samt analys av de ekonomiska 
förutsättningarna för drift av simhallen på lång sikt.   

 
Ekonomi 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller en 
beskrivning av hur investeringen påverkar kommunens balansräkning samt 
resultaträkning. Rapporten innehåller även ett avsnitt gällande en 10-årig 
driftplan för kommunen samt ett förslag på investeringsplan för åren 2017-
2026 för Hällefors kommun utifrån nu gällande kända förutsättningar. 
Investeringsplanen är utarbetad utifrån genomförda projekteringar som är 
beslutade i kommunstyrelse eller direktion. 
 
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. 

 
 

Förslag till beslut 
 
Alternativ 1: 
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- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
- Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 

investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 
Alternativ 2: 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet och dess 

konsekvenser då en simhall inte byggs, utifrån verksamhetsbehovet inom 
området skola och fritidsverksamhet. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Per Karlsson (M) och Ronnie Faltin (S) yrkar bifall till 
alternativ 1. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande intäkter vilken besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande andra investeringar under en 
tioårsperiod vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson 
(M) och tf kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att han stödjer alternativ 2. 
 
Ritha Sörling (V) önskar till protokollet att hon återkommer med 
ställningstagande i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Ewa Stålberg och Christina Johansson, båda (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Allan 
Myrtenkvists (S) mfl:s yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 
investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 



 

 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Ekonomi- och IT-enheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
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1 Inledning 

Kommunförvaltningen har av kommunfullmäktige erhållit i uppdrag att 
komplettera utredningen om förutsättningar av att bygga en simhall m m vad 
gäller ekonomin. Förvaltningen ska presentera en 10-årig investeringsplan 
utifrån nu kända faktor och beskriva framtida driftkostnader för en eventuell 
simhall. 
 
2 Investering  

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. 
Avkastningen i detta projekt kommer i form av minskade kostnader. 
Kommunen har idag riktlinjer för vilka åtgärder som får definieras och 
redovisas som en investering. En investering som kommunen gör måste 
betalas direkt när investeringen genomförs och bekostas genom den likviditet 
som kommunen har eller genom nyupplåning av låneinstitut, som leder till 
ökad låneskuld.  
 
2.1 Hur påverkar investeringen kommunens balansräkning? 
Enligt framtagna kalkyler och inkommet anbud kostar det 69 miljoner kronor 
att bygga en simhall och omklädningsrum, vilket blir en tillgång för 
kommunen inledande året. Investeringen är en utgift för kommunen och 
påverkar aldrig kommunens resultaträkning. En utgift uppstår vid 
anskaffningstillfället och avser priset av resursanskaffningen.  
 
  Tillgångarna   Likviditeten 
  ökar med    minskar med 
  69 mkr    39 mkr och  
    låneskulden ökar 
    med 30 mkr
  
 
2.2 Hur påverkar investeringen kommunens resultaträkning? 
Utifrån framtaget underlag och inkommet anbud beräknas kommunens 
kostnader för första helåret att kosta cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnad 
uppstår i samband med att resurser förbrukas, inte inköps. Denna kostnad är 
uppdelad i ökade kostnader samt antaganden om ökade intäkter.  

 
2.2.1 Driftkostnader 
Driftskostnaden för projektet avser drift och underhåll för anläggningen samt 
personalkostnader. Fastighetsunderhållet bygger på ett snittantagande, vilket 
innebär att anläggningen inte kommer att ha ett behov av underhåll på  
0,2 miljoner kronor de första åren.  
 
Personalbemanningen är högt beräknat utifrån ytterligare en genomgång. 
Beräknad personalåtgång kommer även att ha förutsättningar att kunna vara 
tillgänglig i nuvarande sporthall. 
 
En dubbel drift beräknas kosta högst 1,3 miljoner kronor i bruttokostnad, 
vilket troligen kommer att uppvägas av ökade intäkter för de som kommer att 
bada.  
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Enligt Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i 
löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser 
kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså 
av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på 
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas 
SKL:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2015–2020. 
Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från 
löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som 
används i SKL:s kalkyler.  
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arbetskraftskostnader 3,4% 3,6% 3,0% 3,2% 3,4% 3,4%
Övrig förbrukning 1,6% 2,0% 2,1% 2,4% 2,6% 2,6%
Prisförändring 2,8% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2%
 
Det innebär att kommunens sammantagna kostnad för drift, underhåll och 
personalkostnader på 2,3 miljoner kronor årligen beräknas öka med cirka 
3 procent, vilket motsvarar 69 000 kronor. 
 
2.2.2 Avskrivningskostnader 
Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa 
kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta 
kommunens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar 
syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som 
tillgången bidrar till intäkter s k matchningsprincipen. 
 
Avskrivningen sker efter gällande lagstiftning och antal år som tillgången 
beräknas ha i ekonomisk livslängd s k avskrivning enligt plan, som ska 
motsvara den ungefärliga värdeminskningen på anläggningen. Det innebär att 
den totala investering som görs ett enskilt år delas upp som kostnad under 
flera år. Denna årliga kostnad ska då mötas av de årliga intäkter som 
kommunen erhåller av skatter och bidrag. 
 
Det framgår av framtaget underlag att ökade kostnader i form av 
avskrivningar för kommunen blir maximalt 2,8 miljoner kronor årligen. 
 
2.2.3 Komponentavskrivning 
Från och med år 2016 kommer kommunen att tillämpa komponentavskrivning 
på alla nya investeringar enligt ny lagstiftning och på allt gammalt från och 
med verksamhetsår 2018. Komponentavskrivning innebär att en investering 
delas in i olika komponenter utifrån nyttjandetid. När en komponent efter 
nyttjandetidens slut är fullt avskriven kommer det att bli frågan om en ny 
investering, en så kallad komponentinvestering. Avskrivningen sker linjärt 
över nyttjandetidens antal år.  
 
I underlaget har förvaltningen räknat med en genomsnittlig nyttjandetid på 
hela projektet på 25 år, vilket är enligt försiktighetsprincipen. Exempelvis har 
en stålbassäng en oändlig nyttjandetid och motsvarar drygt 3 miljoner kronor 
av hela projektets utgift. Det finns även ett andrahandsvärde på stålbassängen.  
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2.2.4 Internränta 
Alla verksamheter inom kommun som genomför investeringar får betala en 
internränta till kommunens finansförvaltning för de likvida medel som tas i 
anspråk. Denna ränta bekostas av verksamheten och erhålls av 
finansförvaltningen, vilket totalt för kommunen innebär ett nollsummespel 
under ett verksamhetsår.  
 
I underlaget har förvaltningen räknat med en internränta på två procent, vilket 
motsvarar 1,4 miljoner kronor, och utgår från bokfört värde. Kommunen 
tillämpar Sveriges kommuner och landstings rekommendation för den interna 
räntesatsen och år 2017 är internräntan satt till 1,75 procent, vilket innebär en 
volym på 1,2 miljoner kronor.  
 
2.2.5 Finansiella kostnader 
Projektet kostar totalt 69 miljoner kronor och enligt beräkningar från 
förvaltningar kommer kommunen att som mest att behöva öka låneskulden 
med 30 miljoner kronor under byggnationstiden. Denna nyupplåning innebär 
en ökad räntekostnad som måste hanteras av kommunens resultat. Just nu är 
räntenivån gynnsam och kommunen kan idag erhålla ett lån med 0,5 procent 
ränta, vilket motsvarar 150 000 kronor i årlig kostnad. I framtaget underlag 
har förvaltningen räknat med en tre procentig ränta utifrån 
försiktighetsprincipen, vilket istället motsvarar 900 000 kronor.  
 
Förvaltningen räknar med att lånet ska amorteras årligen, vilket innebär att 
räntekostnaderna framöver minskar årligen vid en oförändrad räntesats. Skulle 
räntorna däremot öka kommer räntekostnaderna att påverkas om kommunen 
har valt att ha rörlig ränta. Förvaltningen kalkylerar med att lånet betalas av 
på tre till fyra år. Räntenivån påverkar kommunens finanseilla räntekostnader. 
 

 
 
2.3 Amortering av låneskuld 
Om detta projekt genomförs ger projektet i sig utrymme för en årlig 
amortering av låneskulden utifrån den avskrivningskostnad som årligen 
uppstår. En avskrivning som påverkar kommunens resultat innebär inga 
likvida medel utan ger utrymme att använda till investeringar eller amortera 
låneskulden.  
 
3 10-årig driftplan 

Enligt kommunallagens (1991/900) 8 kapitel 5 § framgår att ”Budgeten skall 
också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall 
därvid alltid vara periodens första år.” Enligt kommunens antagna 
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy framgår att ”Kommunens budget 
ska innehålla en plan för ekonomin för en period av fem år, där budgetåret 
alltid är periodens första år.” Detta innebär att kommunen valt att ha 
ytterligare två år i planeringen för att få en långsiktighet. Det innebär också att 
ju längre en plan är desto fler antaganden görs och osäkerheten ökar.  
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Den budget och plan som årligen antas av kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen bygger på politiska fattade beslut och det antagande som 
görs utifrån gällande kvalitet, befolkningsprognos och lagstiftning.  
 
Som stöd för kommunens budgetering av skatteintäkter och generella 
statsbidrag använder sig förvaltningen av Sveriges kommuner och landstings 
modell kallad Skatter och bidrag. Den bistår med en ekonomisk planering på 
fyra år vilket innebär att det sista och femte året är ett antaganden som 
förvaltningen gör.  
 
Det finns många olika faktorer som påverkar kommunens framtida 
ekonomiska plan och kan specificeras upp i nedanstående punkter: 
 

• Förändrad eller ny lagstiftning  
• Förändring av utjämningssystemet 
• Förändring av riktade statsbidrag 
• Befolkning till antal och stuktur/behov  
• Antalet företag i kommunen  
• Löneutveckling  
• Ränteutveckling  

 
Slutsatsen är att det är svårt att beräkna en driftplan på 10 år framåt för 
kommunen då det är stora förändringar och antagen som kommer att 
ske/göras.  
 
4 10-årig investeringsplan 

Förvaltningen har arbetat fram ett förlag på en 10-årig investeringsplan utifrån 
det underlag som inkommit till förvaltningen. Förslaget innebär att 
kommunen vissa år behöver genomföra en nyupplåning. Simhallsprojektet 
behöver exempelvis finanserias med nyupplåning med 30 miljoner kronor och 
delar av extra VA-investeringar behöver nyupplånas som beräknas finanseras 
av VA-taxan. Förslaget är sammanställt i en bilaga.  
 
Förvaltningen har informerats om att antal behov som inte utretts och 
presentrats för kommunstyrelsen, som förvaltningen valt att presenta sist i 
bilagan och ingår inte i förslaget.  
 
Det handlar om att ta ställning till nedanstående frågeställningar: 
 
• Hur stor ska investeringsvolymen vara årligen (investeringsandelen)? 
• Ska investeringarna finanseras med egna medel eller ska det ske en 

nyupplåning (självfinansieringsgrad)? 
• Vilka investeringar ska prioriteras utifrån ovan? 
• Kan en enskild investering delas upp på fler antal år? 
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Ekonomi- och IT-enheten 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 
kommun@hellefors.se 

 



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERAT 
IT-investeringar 15 175 1 435 2 175 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285
Fiberutbyggnad 2 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
Möbler och inventarier 8 500 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Omvårdnadshjälpmedel 4 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Centralköket Klockarhagsskolan 8 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0
Kylanläggning Hällevi IP 4 000 3 700
Simhall, omklädningsrum Hällevi IP 69 000 51 750 17 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrassen nedre plan, mellanarkiv 3 500 3 357 143
Formens hus 9 000 9 000
Enligt lokalförsörjningsplanen 18 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Trafiksäkerhetsåtgärder 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Gator och vägar i samband med VA 11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Gator och vägar återställning 16 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Gång och cykelbro 3 306 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broar reainvestering 1 600 300 300 300 0 700 0 0 0 0 0 0
Offentlig belysning reainvestering 14 271 1 235 880 960 1 040 1 127 1 221 1 322 1 432 1 552 1 681 1 821
Offentlig belysning ny 3 000 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Resecentrum 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkinvesteringar 2 990 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280
Sikforvägen trädplantering 400 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Schillingvägen gatuprojekt 2 700 400 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekplatser 2 880 50 50 500 70 500 70 500 70 500 70 500

2016-11-24



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2016-11-24

Badplatser 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TAXEFINANSIERAT
Sikfors Ledningsnät 6 000 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0
Ledningsnät ospecificerat 27 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Saxhyttan VA-anläggning 6 200 200 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvergruvan VA-anläggning 11 000 0 5 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bredsjö VA-anläggning 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sävsjön VA-anläggning 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Älvestorp VA-anläggning 6 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Hjulsjö VA-anläggning 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0
VA-anläggningar ospecificerat 11 100 1 100 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Personalutrymme Gyltbo 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsnära hämtning 350 0 0 150 200 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA  289 172 33 033 74 998 40 945 16 125 17 642 20 106 20 137 16 317 16 367 16 566 16 636
Summa behov 2017-2026: 256 139

ANTAGANDE! Investeringsutrymme 2017-2026
med en finansiering med egna medel 172 370

Nyupplåning skattefinansierat: 30 000 20 000 10 000
Nyupplåning taxefinansierat: 35 000 11 000 10 000 1 000 3 000 6 000 4 000



BILAGA

INVESTERINGSPLAN 2017-2026

Objekt TOTALT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2016-11-24

YTTERLIGARE DISKUTERADE INVESTERINGAR SOM INTE ÄR GJORD NÅGRA PROJEKT OMKRING
Nytt vårdboende
Kommunhuset
Rivning Annexet intill kommunhus
Återställande av gamla busstation
Pihlskolan
Galaxen, maskinrum
Lindholmstorpet
Centrumbilden
Ny maskinpark på Hällevi IP
Nya förskoleavdelningar 5 stycken
Ny parallell grundskolan Hällefors



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
      
      
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2017-01-13  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Säkerställande av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, 
dnr KS 17/00021 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-17§214 
Förvaltningsavtal Hällefors kommun-BOAB 2012-05-03 
Förvaltningsavtal Hällefors kommun-BOAB 2016-02-11 
KPMG rapport 2011-09-23 
KPMG rapport Säkerställande av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, 
daterad 2016-12-09 
 
Ärendet 
KPMG har under hösten 2016 genomfört en genomlysning av 
förvaltningsavtalet mellan Hällefors kommun och Hällefors Bostads AB 
(BoAB) på uppdrag av båda parter. Genomlysningen har kommit fram till 
följande brister: 

• Avsaknad av underhållsplaner för fastighetsbeståndet. 
• Avsaknad av fastighetsbesiktningar. 
• Uppföljning av förvaltningsavtalet. 
• Avsaknad av dialog mellan Hällefors kommun och Hällefors Bostads 

AB. 
• Uppföljning av resultat och kvalitet avseende förvaltningsavtalet. 

 
KPMG har även noterat att det finns olika uppfattning om syftet med 
förvaltningsavtalet dvs att Hällefors kommun och BoAB har skilda åsikter om 
förväntningarna av förvaltningsavtalet.  

 
Ekonomi 
Konsekvensen av att inte det finns underhållsplaner och en dialog mellan 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare gör att det uppkommer en stor 
osäkerhet hos fastighetsägaren om vilket skick fastigheterna befinner sig i. 
Detta får stora konsekvenser för en kommun då det stora kapitalet finns i 
fastigheterna, men även beslut angående verksamheten kan bli felaktiga om 
ägaren inte har ett rättvist underlag. Fastighetsförvaltningens mål är att med 
långsiktig planering och ett väl planerat underhåll bibehålla värdet på 
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fastighetsbeståndet. Detta på ett så ekonomi- och energieffektivt sätt som 
möjligt. 
 
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. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostad AB uppdras att åtgärda följande punkter och en tidplan 

för att uppnå detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 
2017: 
• Upprättande av underhållsplaner som ska godkännas av Hällefors 

kommun. 
• Utföra en genomgående besiktning av de fastigheter som ingår i 

förvaltningsavtalet. 
• Kalla till möten med Hällefors kommun för avstämning av 

förvaltningsuppdraget. 
• Upprätta informativ rapport till kommunstyrelsen två gånger per år 

angående förvaltningsuppdraget.  
• Arbeta fram rutin för återkoppling till verksamheten vid felanmälan 

och pågående ärenden. 
• Följa Hällefors kommunens riktlinjer till verksamhets-och 

ekonomistyrning policy.  
 
- Kommunförvaltningen, fastighetskoordinatorn, uppdras att åtgärda 

följande punkter och en tidplan för att uppnå detta ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2017: 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa underhållsåtgärder. 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa investeringsåtgärder. 
• Följa upp och utvärdera förvaltningsavtalet i syfte att säkerställa 

avtalsefterlevnad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist 
(S) att han inte deltar i beslutet. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson och fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen 
föredrar utförligt varefter ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande vilka fastigheter som 
omfattas av rapporten vilken besvaras av fastighetskoordinator Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande beräkningsgrunder vilken besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ewa Stålberg (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
- Hällefors Bostad AB uppdras att åtgärda följande punkter och en tidplan 

för att uppnå detta ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 
2017: 
• Upprättande av underhållsplaner som ska godkännas av Hällefors 

kommun. 
• Utföra en genomgående besiktning av de fastigheter som ingår i 

förvaltningsavtalet. 
• Kalla till möten med Hällefors kommun för avstämning av 

förvaltningsuppdraget. 
• Upprätta informativ rapport till kommunstyrelsen två gånger per år 

angående förvaltningsuppdraget.  
• Arbeta fram rutin för återkoppling till verksamheten vid felanmälan 

och pågående ärenden. 
• Följa Hällefors kommunens riktlinjer till verksamhets-och 

ekonomistyrning policy.  
 
- Kommunförvaltningen, fastighetskoordinatorn, uppdras att åtgärda 

följande punkter och en tidplan för att uppnå detta ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2017: 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa underhållsåtgärder. 
• Formalisera vem som har behörighet att beställa investeringsåtgärder. 
• Följa upp och utvärdera förvaltningsavtalet i syfte att säkerställa 

avtalsefterlevnad. 
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Kommunala idrotts- och motionsanläggningar, dnr KS 
16/00341 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 36 

 
Ärendet 
Kommunen har idag fyra större idrotts- och motionsanläggningar; Hällevi 
idrottsplats, Hällevi ishall, Grythyttans idrottsplats och Hurtigtorpets 
motionsanläggning. Alla utom Hällevi idrottsplats sköts genom föreningsdrift 
och regleras genom upprättade avtal. Förutom dessa finns även ett antal 
mindre anläggningar, Hjulsjö motionsspår och Hällevi tennisplaner, där 
underhållskostnaderna är ringa. Kommunen har idag avtal med Hjulsjö 
Byförening gällande elljusspåret i Hjulsjö enligt samma principer som 
Hurtigtorpets elljusspår. 
 
Förvaltningen har tidigare konstaterat att det finns två byggnader som inte ägs 
av kommunen. Hurtigtorpets sanitetsbyggnad ägs av Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet, men kommunen äger fastigheten d v s äger marken. Dessutom 
äger Hällefors Ishockeyklubb ishallens byggnad, men kommunen äger 
ispisten och sarjen då det fanns från början på kommunens mark. 
 
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2010-06-08  
att upprätta nya avtal med samtliga föreningar som sköter om 
motionsanläggningarna via föreningsdrift, vilket har genomförts med alla 
utom Hällevi idrottsplats. Avtalen som är upprättade är 5-åriga med möjlighet 
till förlängning. Dessutom framgå det i avtalen vilket driftbidrag som erhålls 
och att det ska indexregleras med KPI. I avtalet finns det ett krav på årligt 
avstämningsmöte för att få en avstämning hur det går för föreningarna och där 
de har chans att redovisa underhålls- och investeringsbehov till kommunen för 
att kommunen ska få med det årliga budgetarbetet.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att se till att anläggningarna skulle rustas upp så 
att de uppfyller alla krav på funktionalitet och underhåll för att långsiktigt 
driva och sköta om dem. Sedan beslutet har det byts elbelysning på Hällevis 
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grusplan, då det varit ett behov i många år. Dessutom har belysningen i 
Hurtigtorpets spår bytts till energilampor och slingan har sektionerats för att 
kunna minimera elförbrukningen, och bytt utdömda belysningsstolpar. 
Slutligen har ispist, sarj och takbelysning bytts ut i ishallen på Hällevi 
idrottsplats och beslut är taget om att investera i en ny kylanläggning.  
 
Förvaltningen fick också i uppdrag att upprätta en underhålls- och 
investeringsplan för alla anläggningar tillsammans med föreningarna. I 
avtalen förespråkar förvaltningen att det ska ingå ett krav på underhålls- och 
investeringsplaner för de anläggningar som kommunen äger som ska 
diskuteras mellan kommunen och föreningen vid avstämningsmötena. När det 
gäller byggnaderna som kommunen inte äger så är det respektive förening 
som måste ha en plan. Dessa planer har inte slutförts och beror till viss del på 
kompetensbrist. I samband med att Hällefors Bostads AB tog över ansvaret 
för kommunens idrotts- och motionsanläggningar 2015-03-01 har kommunen 
inte erhållit någon skriftlig information om vilka drift och underhållsbehov 
som framkommit av genomförda avstämningssamtal som kommunen ska ta 
ställning till i samband med budgetprocessen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att ansvaret för förvaltning av 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar skulle ske av Hällefors Bostads 
AB i och med att bolaget förvaltar alla kommunens fastigheter. Anledningen 
var att bostadsbolaget besitter specifik fastighetskunskap och kan hantera 
skötsel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utifrån information från 
aktuella föreningar och bolaget har det framkommit att det inte fungerar 
optimalt utan att föreningskompetensen saknas. Utifrån att kommunstyrelsen 
består av en förvaltning idag föreslår förvaltningen att ansvaret återtas av 
kommunen och att kommunförvaltningen får i uppdrag att organisera 
uppdraget på ett optimalt sätt utifrån både fastighets- och 
föreningskompetens.  
 

Ekonomi 
Totalt har kommunen budgeterat en driftkostnad på 3 855 tkr för 
kommunala idrotts- och motionsanläggningar för verksamhetsåret 2017.  

 
Folkhälsa 
Kvalitativa och väl fungerande idrotts- och motionsanläggningar är mycket 
positiv för folkhälsan.  
 
Miljö 
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun återtar uppdraget att förvalta kommunens kommunala 

idrotts- och motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB genom 
föreningsdrift så långt som möjligt.   
 

- Kommunens förvaltning över kommunala idrotts- och 
motionsanläggningar återtas av Hällefors kommun från 2017-03-01. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Christina Johansson 
(M) fråga om ekonomiska överföringar vilken besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun återtar uppdraget att förvalta kommunens kommunala 
idrotts- och motionsanläggningar från Hällefors Bostads AB genom 
föreningsdrift så långt som möjligt.   

 
Kommunens förvaltning över kommunala idrotts- och motionsanläggningar 
återtas av Hällefors kommun från 2017-03-01. 
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Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016 och 
internkontrollplan 2017, dnr KS 16/00340 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 12 
Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2016, daterad 2016-12-21 
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017, daterad 2016-12-21 
 
Ärendet 
Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med 
internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av 
kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka 
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Syftet med internkontroll är att 
säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 
verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och 
mål. 
 
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
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redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 
olika parter. 
 
Kommunförvaltningen har genomförts kontrollerna i enlighet med antagen 
plan år 2016 för intern kontroll. 
 
Beskrivning av utförandet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en 
fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett 
utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna.  
 
Resultat av genomförda kontroller 
Resultatet som framkommit av genomförda kontroller visar på att det interna 
kontrollen inte är fullgod.   
 
Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan 
De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår är att kontrollpunkterna för 
innevarande år kvarstår till kommande verksamhetsår då aktuella rutiner inte 
fungerar optimalt.   

 
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på internkontrollplan för 
verksamhetsår 2017. Planen kommer att följas upp under november månad 
2017 enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrnings-
policyn.  
 

Ekonomi 
Förslaget på internkontroll för verksamhetsåret 2017 bedöms inrymmas i 
den budget som kommunfullmäktige beslutat om vad gäller 
kommunstyrelsen.  
 
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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2016. 
 
- Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2017 fastställs. 

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2016. 

 
Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2017 fastställs. 
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1 Sammanfattning 

Nedan redovisas en sammanfattning av de rapporter som ansvariga enligt 
internkontrollplanen 2016 har redovisat. Delar av kontrollerna har skett utan 
att det dokumenteras enligt de verktyg som är framarbetade. Förvaltningen 
kan konstatera att vissa kontroller inte genomförts utan det är områden som 
behöver arbetas med för att få fram rutiner.  
 
2 Övergripande interkontrollpunkter  

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 nedanstående 14 kontrollpunkter 
som är övergripande för hela kommunen.  
 
2.1 Strategisk plan inklusive budget 
Kontrollmoment: Att verksamhetsmässiga och ekonomiska mål inte nås 
Kontrollansvarig: Kommunchef 
Frekvens: 2 gånger per år 

 
Under året har förvaltningen sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 samt en delårsrapport för åtta första månaderna under 
år 2016. Förvaltningen kan konstatera att måluppfyllelsen är god och att 
förvaltningen löpande vidtar åtgärder för att möta målen. 
 
2.2 Politiska beslut 
Kontrollmoment: Att politiskt fattade beslut inte verkställs 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 2 gånger per år 

 
Vid en genomgång av politiska beslut fattade under 2016, med uppdrag till 
förvaltningen som skulle ha verkställts eller återrapporterats under året, har 
förvaltningen funnit att 12 uppdrag helt eller delvis inte 
verkställts/återrapporterats. Det totala antalet beslutade ärenden är knappt 
200, varav flertalet innehåller flerdelade beslut. 
 
Det innebär att cirka sex procent av de beslut som fattats i politiska organ helt 
eller delvis inte har verkställts eller återrapporterats. Besluten är sinsemellan 
av mycket olika karaktär och vikt. Ett flertal är kopplade till större pågående 
utredningar och förväntas färdigställas senare under 2016 eller under 2017. 
Kommunförvaltningen behöver bli bättre på att återkoppla de beslut där 
verkställighet inte kan ske inom utsatt tid. 

 
2.3 Nämndadministration 
Kontrollmoment: Bristande underlag/kvalitet för beslut i beredning och 
tjänsteskrivelser 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 1 gång per år 

 
Bör framgå att politiken beslutat att bereda ärenden i utskott. Från 
förvaltningen kommer fortfarande ibland ärenden på bordet till utskott/nämnd 
vilket inte är bra.  

 
2.4 Allmänna handlingar 
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Kontrollmoment: Att alla inkommande allmänna pappershandlingar  till 
kommunen inte registreras enligt lag och fastställanda rutiner. 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 2 gånger per år 

 
Under året har kommunförvaltningen funnits på en och samma adress vilket 
har underlättat hanteringen jämfört med föregående år. Registrator har under 
året tagit in skriftliga samtycken gällande postöppning, där de allra flesta har 
gett tillåtelse till en central postöppning. Detta innebär att den största delen av 
postöppningen sker centralt av registrator, och att de inkomna 
pappershandlingar som skickas vidare till handläggarna är 
ankomstregistrerad. Förvaltningen bedömer att den centrala postöppningen 
fungerar väl i förhållande till lagstiftning och antagen 
dokumenthanteringsplan. 
 
Ett fåtal anställda har valt att inte tillåta central öppning av inkommande 
papperspost och har därmed påtagit sig ansvar för att på egen hand sköta 
registrering. Kommunförvaltningen kan inte bedöma hur de enskilda 
anställdas registreringsrutiner fungerar. 
 
Under våren 2016 höll kommunsekreteraren en utbildning för förvaltningens 
chefer med inriktning på hanteringen av allmänna handlingar. Önskemål har 
framförts om uppföljning av denna under våren 2017. 

 
2.5 Delegation, anmälan och rapportering 
Kontrollmoment: Brister i rutiner samt att rutiner inte efterlevs. 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 1 gång per år 

 
Enligt lag ska alla beslut som fattas med stöd av delegeringsordning, snarast 
återrapporteras till den nämnd varifrån delegeringen utgår. I kommunens 
nämnder finns punkten delegeringsbeslut som en fast punkt på dagordningen. 
 
Kommunförvaltningens bild är att beslut fattade med stöd av delegering inte 
till fullo återrapporteras till berörd nämnd. Efter en utbildning kring detta 
under våren 2016, märktes en tydlig uppgång i antalet återrapporterade 
delegeringsbeslut, men fortfarande är det troligen så att det i verksamheterna 
fattas beslut som inte återrapporteras. Som exempel kan nämnas tillsättning av 
många av de tjänster i kommunen som har utannonserats inte har 
återrapporterats till kommunstyrelsen. 
 
I vissa av återrapporteringarna framgår också att delegaten inte är medveten 
om vilket stöd som finns i delegeringsordningens för de beslut som fattas. 
Från flera chefer har önskemål om fortsatt utbildning inom området uttryckts, 
och sådan planeras under våren 2017. 

 
2.6 Styrdokument 
Kontrollmoment: Att styrdokument inte hålls uppdaterde på kommunens 
hemsida. 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 1 gång per år 
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Kommunförvaltningen gjorde under sommaren 2016 en genomgång av alla 
styrdokument på kommunens hemsida. Det visade det sig då att cirka tio 
procent av de dokument som fanns där inte var uppdaterade i enlighet med 
fattade beslut. Detta åtgärdades och i augusti låg såvitt personal- och 
kanslienheten kan bedöma fler korrekta versioner av alla styrdokument på 
hemsidan. 
 
Alla beslut expedieras till ansvarig chef. Därefter är det viktigt att denne ser 
till att hemsidan uppdateras med aktuella dokument. I enstaka fall har det 
förekommit att flera olika versioner av ett och samma dokument har funnits 
på externa hemsidan och intranet. Personal- och kanslienheten anser berörd 
chef kan säkerställa att gällande och aktuell version av ett dokument 
publiceras. 

 
2.7 Lönerapportering 
Kontrollmoment: Att rapportering av tidrapporter inte har attesterats av 
behörig person enligt gällande attestförteckning. 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 1 gång per år 
 
Kontroll har skett via stickprov för 2016 enligt dåvarande rutinbeskrivning 
med skriftliga T3 rapporter. Totalt är 40 personer stickprovskontrollerade 
inom Bildning och Omsorg av löneadministratören. Stickproven är fördelade 
på månaderna 2016-04 och 2016-08. Dessa T3or är attesterade av behörig 
chef. Omfattningen av T3 är betydligt lägre än 2015. I juni 2015 ändrades 
rutinen kring rapportering av omsorgens timanställda till Personec. 
Rutinbeskrivning finns. 
 
Arbetade tider importeras via fil till PersonecP (lön) från Winlas Bookning. 
Tiden attesteras sedan maskinellt av arbetstagaren i Winlas och administratör 
i omsorgen bevakar att det sker. Listor per ansvar skrivs ut månadvis och 
attesteras av behörig Chef på en lista. Detta är kontrollerat av lönekamrer för 
månaderna 2016-04 och 2016-08. Behörig chef har attesterat. Övertid för 
timavlönade hanteras separat genom en skriftlig T3 där övertid preciseras och 
attesteras. Rapportering del av månad fungerar inte utan även här tas en 
skriftlig rapport ut ur WinlasBookning och attesteras separat. 
 
Några upptäckta felaktigheter: 

• Frånvarokoder är felaktiga. Ex tjänstledigt är rapporterad i 
WinlasBookning samtidigt som sjukanmälan finns i Personec. 

• Det händer att en dag är frånvarorapporterad i WinlasBookning men 
tiden är ändå angiven som arbetad tid med OB och skickas till 
löneberäkning. 

• Dubbelrapportering sker. Dvs timtider finns i Winlas Bookning och 
importeras som trans men kommer in dubbelt eller med helt andra 
tider på manuell T3  som övertid.  

• Felaktigheter i ersättningsnivåer på övertid följer inte AB. Fyllnad är 
rapporterad som kvalificerad övertid, enkel övertid som kvalificerad 
etc. 

 
Det krävts mycket kontroller från personalenhetens sida för att rätt ersättning 
ska utbetalas, en kontroll som främst görs av löneadministratören. 
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Nuvarande rutin kräver mycket handpåläggning och behöver förbättras 
alternativt förändras helt. Personalenheten ser en brist i att schemaläggning 
för månadsavlönade sker i TimeCarePlanering medan vikariers eventuella 
scheman hanteras i WinLas med undantag av semesterperioden. Det kräver 
mycket onödigt dubbelarbete och handpåläggning vilket ökar risken för fel.  
Idealiskt vore att använda TimeCarePool för vikariehantering då det har en 
direkt koppling till TimeCarePlanering.  
 
2.8 Sjukfrånvaro 
Kontrollmoment: Att sjukfrånvaron ökar 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 2 gånger per år 

 
Enligt interkontrollplanen ska förvaltningen följa upp sjukfrånvaron två 
gånger per år och detta ska rapporteras till respektive verksamhetschef. Till 
årsredovisningen och delårsrapporten tas det fram siffror på sjukfrånvaron, 
men det rapporteras inte speciellt till respektive verksamhetschef. De siffrorna 
är inte heller uppdelade utifrån verksamhetsområde. Förvaltningen har inte 
kännedom om att sjukfrånvaron följs upp systematiskt på något annat vis. 

 
2.9 Systematisk arbetsmiljö 
Kontrollmoment: Bristande årlig uppföljning av systematiska arbetsmiljön 
enligt lagstiftningen 
Kontrollansvarig: Personalchef 
Frekvens: 1 gång per år 

 
Enligt internkontrollplanen ska förvaltningen ha årlig genomgång av rutiner 
och göra stickprov av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta görs inte från 
personalenheten. Det förvaltningen har gjort är en sammanställning av 
genomförda skyddsronder, men förvaltningen har ingen rutin för detta utan 
det gjordes utifrån en efterfrågan av fackförbundet Kommunal. Förvaltningen 
sammanställer också anmälda tillbud och arbetsolyckor. Dessa 
sammanställningar följs dock inte upp på någon sätt utan är mer ett 
konstaterande att det här har hänt.  
 
När det gäller rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så finns det inga 
gemensamma rutiner för hela kommunen. Varje verksamhet verkar ha sina 
egna rutiner. Vissa jobbar bra med det systematiska arbetsmiljöarbetet, på 
andra håll är det troligtvis sämre. 

 
2.10 Beslutsattester 
Kontrollmoment: Att beslutsattestant beslutattesterar "egna" kostnader 
Kontrollansvarig: Ekonomichef 
Frekvens: 1 gång per år 

 
Stickprov har gjorts under 2016 gällande utbildningar och kurser. Totalt har 
30 fakturor granskats där 17 procent är underkända och 83 procent godkända. 
De som är underkända hade beslutet tagits av beslutsattestants egna kostnader 
för kurser/utbildning.  
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Dessutom kan förvaltningen konstatera att det saknas namn på deltagare samt 
syfte genom permanent anteckning i systemet eller genom scannad bild, vilket 
ska framgå. Förvaltningen kommer att lägga in obligatorisk anteckning på 
dessa två kontoslag (utbildning och kurser) för att säkerställa att det inte 
glöms bort. Dessutom underlättar det om det står deltagaren namn för att bli 
påmind om hur beslutsordningen ska vara med anledning av egna utlägg.  

 
2.11 IT-säkerhet 
Kontrollmoment: Att kommunens back-up-rutiner brister 
Kontrollansvarig: IT-chef 
Frekvens: 1 gång per år 
 
Återläsning av backuper från band har testats och det har fungerat som det ska 
med full funktionalitet. Elva stycken kontroller har skett under år 2016. 
 
2.12 Kris och beredskap 
Kontrollmoment: Att kommunens krisledningspärm för tjänstemännen inte är 
aktuell enligt kommunens säkerhetspolicy 
Kontrollansvarig: Samordnare för kris och beredskap 
Frekvens: 2 gånger per år 

 
2.13 Upphandling 
Kontrollmoment: Att otillåten direktupphandling sker 
Kontrollansvarig: Ekonomichef 
Frekvens: 1 gång per år 

 
Stickprov har genomförts på fakturor för år 2016 med belopp från  
0,1 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Någon faktura har hittats som kan 
vara föremål för otillåten direktupphandling, men fallet ligger i process. 
Ytterligare en faktura som överstiger 0,1 miljoner kronor har inte 
dokumentationsplikten tillgodosetts, vilket ansvarig chef är informerad om. 
Förvaltningen föreslår att det ska införas ett systematiskt arbete med att samla 
in alla direktupphandlingar centralt för att kunna få en överblick om det 
eventuellt ska göras en annan form av upphandling då några enskilda 
direktupphandlingar inom samma område kan medföra att gränsen för 
direktupphandling överskrids. Gällande styrdokument kommer att uppdateras 
och informationsmöten kommer fortsättningsvis kontinuerligt att genomföras 
inom förvaltningen.  

 
2.14 Risk och väsentlighetsplan 
Kontrollmoment: Att årlig genomgång av förvaltningens risk och 
väsentlighetsplan inte genomförs 
Kontrollansvarig: Kommunchef 
Frekvens: 1 gång per år 
 
Under 2016 har kommunförvaltningen inte arbetat fram någon risk och 
väsentlighetsplan vilket gör att förvaltningen fortfarande inte har någon plan. 
Det innebär att det inte skett någon årlig genomgång.   
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3 Kontrollpunkter inom pedagogiska verksamheten och 
kultur/fritid 

Sammantaget har fem nedanstående internkontrollpunkter funnits för 
verksamhetsåret 2016:  
 
- Tidigare konflikt eskalerar i kulturskolan 
- Kränkande behandling i grundskolan 
- Elever blir utsatta för kränkningar i förskolan 
- Kränkande behandling i gymnasieskolan  
- Arbetsmiljöarbete för verksamhetschefer 
 
Efter skolinspektionens tillsyn 2015 gjordes anpassningar av 
likabehandlingsplaner för att uppnå författningens krav. Åtgärderna är 
godkända, och samtliga verksamheter har nu godkända likabehandlingsplaner 
(tillika trygghetsplaner). 
 
Detta kommer inte att beröras ytterligare nedan. 
 
Utöver de punkter som redovisas i internkontrollplanen finns ett antal 
riskområden/processer kopplade till den pedagogiska verksamheten, men som 
inte omfattas av internkontrollen detta år. Dessa redovisas i respektive 
verksamhetsberättelse. 

   
Kring de riskområden som utelämnats kan nämnas att flera, bland annat 
beträffande kösituationen i förskolan och olika kunskapsmål i grundskolan, 
påverkats negativt av den stora inflyttningen av nyanlända. I detta fall betyder 
dock inte negativ påverkan att inflyttningen som sådan varit negativ för 
verksamheten, utan enbart att de kontrollpunker som finns påverkats i den 
riktningen.    

 
3.1 Tidigare konflikt eskalerar i kulturskolan 
Kontrollmoment: Trygghetsplan 
Kontrollansvarig: Verksamhetschef 
Frekvens: Årligen i samband med verksamhetsuppföljningen 
 
Trygghetsgruppen i skolan träffas regelbundet. Trygghetsgrupp finns för lägre 
åldrar och för högre. I båda grupperna finns kulturskolan representerad. 
Trygghetsgruppens arbete möjliggör snabba kontakter mellan verksamheterna 
vid behov. 

 
3.2 Kränkande behandling i grundskolan 
Kontrollmoment: Trygghetsplan 
Kontrollansvarig: Rektor/ansvarig lärare 
Frekvens: Vid behov i enlighet med trygghetsplanen 
 
Trygghetsplanen följs och kränkande behandling anmäls till förvaltningen 
enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till huvudman kommer att 
ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer. 
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3.3 Elever blir utsatta för kränkningar i förskolan 
Kontrollmoment: Ständigt närvarande pedagoger 
Kontrollansvarig: Pedagoger/Verksamhetschef 
Frekvens: Årligen 
 
Trygghetsplanen vid samtliga enheter har uppdaterats. Kränkande behandling 
anmäls till förvaltningen enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till 
huvudman kommer att ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer. 
 
3.4 Kränkande behandling i gymnasieskolan  
Kontrollmoment: Trygghetsplan 
Kontrollansvarig: Rektor/ansvarig lärare 
Frekvens: Vid behov i enlighet med trygghetsplanen 
 
Likabehandlingsplanen vid skolan har uppdaterats. Kränkande behandling 
anmäls till förvaltningen enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till 
huvudman kommer att ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer. 
 
3.5 Arbetsmiljöarbete för verksamhetschefer 
Kontrollmoment: Att arbetsmiljö finns som punkt vid arbetsplatsträff (APT) 
Kontrollansvarig: Förvaltningschef 
Frekvens: Månadsvis 
 
APT har med något undantag hållits i ledningsgruppen varje månad. 
Arbetsmiljö ingår som stående punkt på dagordningen. 
 
Bildnings ledningsgrupp har haft 9 protokollförda APT:n under 2016. Vid 
samtliga tillfällen har arbetsmiljön varit en punkt på dagordningen. 

 
4 Kontrollpunkter inom vård och omsorg  

Fem nedantående internkontrollpunkter har funnits för verksamhetsåret 2016:  
 
- Brist på rätt kompetens. 
- Dokumentation. 
- Verksamhet efter beslut.  
- Riskbedömning inför verksamhetsförändring.  
- Hög personalomsättning 

 
4.1 Brist på rätt kompetens 
Kontrollmoment: Uppföljning av kompetenskrav/utbildningsplan 
Kontrollansvarig: OC ÄO och OC IFO 
Frekvens: Årligen i samband med verksamhetsuppföljning. 

 
En gemensam rutin för hela förvaltningen finns för vikarier utan formell 
kompetens. En medarbetare utan formell kompetens som arbetat längre än 
200 dagar skall få ett avstämningssamtal av närmaste chef. Utifrån 
avstämningssamtalet görs en utbildningsplan alternativt avslut.  
 
Vid uppföljning av internkontrollplan 2015 uppmärksammades att rutinen inte 
följdes. Berörda chefer gjorde uppföljningssamtal men ingen återkoppling till 
personalenheten gjordes. Vid den kontinuerliga genomgången av tjänster och 
vikariat får cheferna uppdaterade listor på de vikarier som berörs. 
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Omsorgen har idag 2016 fotfarande inte en kontrollplan för att säkerställa att 
samtlig personal utan formell kompetens som är timanställd behandlas utifrån 
den policy som finns inom förvaltningen. Trots upprepade påtryckningar kan 
ingen kontrollplan uppvisas, under omsorgens planeringsdagar upprättades 
årshjul för att tydliggöra ansvaret som varje chef har att leverera enligt 
tidsplan med tillhörande deadline. 
  
Hög omsättning av personal främst omvårdnadspersonal har medför att 
kompetenskrav fått sänkas. Visionen är att samtlig omvårdnadspersonal ska 
vara undersköterskor eller ha en upprättad utbildningsplan för att säkerställa 
rätt kompetens. 
 
En personalförsörjningsplan bör upprättas både för att behålla personal men 
framförallt inför den framtida rekryteringen. Den höga omsättningen av 
omvårdnadspersonal som inte heller har den kompetens som krävs gör att ett 
fokusområde för den legitimerade personalen bör vara handledning riktat till 
omvårdnadspersonal. Idag finns inte förutsättning att handleda 
omvårdnadspersonalen i den utsträckning som behövs, relaterat till den låga 
grundbemanningen hos den legitimerade personalen. 
 
Utifrån kompetenskrav uppfyller verksamheten de föreskrivna 
kompetenskraven inom socialtjänsten. Interna önskemål säger att tjänsterna 
inom socialtjänsten skall vara tillsatta av medarbetare med socionomexamen. 
Dock har detta behövts frångås då socionomkompetens ej gått att rekrytera. I 
stället har personer med relevant högskoleutbildning rekryterats vilket 
bedöms som fullgott och ryms inom ramen för lagkrav. 
 
Resursförstärkning gjordes under 2015 inom IFO:s verksamhet, behovet av 
förstärkning kvarstår. Identifierat behov av kompetensutveckling föreligger, 
extern handledning finns i verksamheten, juridisk handledning är påbörjad 
och flera kortare utbildningsinsatser är planerade. 

 
4.2 Dokumentation 
Kontrollmoment: Granskning av dokumentation 
Kontrollansvarig: OC Äldreomsorg, OC IFO och MAS 
Frekvens: Två gånger om året samt utifrån behov både genom stickprov och 
riktad. 
 
Granskningen gällande HSL sker utifrån ICF kodning och framtagen mall för 
Region Örebro Län och görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Granskningen utförs i samband med utredning, via stickprov men även i 
samband med loggnings kontroll. Inom HSL dokumentationen kvarstår vissa 
utvecklingsområden. I dokumentationen ska fast vårdkontakt anges samt 
upprättad plan för HSL ska finnas. Vikten av att sköta dokumentationen och 
upprättandet av plan är ett arbete som ständigt pågår.  
 
Under 2017 kommer olika utvecklingsområden att belysas under 
planeringsdagar för den legitimerade personalen. 
 
Granskningen av Sol-dokumentation sker utifrån socialtjänstlagen samt 
riktlinjer från Socialstyrelse och BBIC strukturen, ansvaret kring den SoL 
dokumentationen ligger på enhetschef. 
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SoL dokumentation sker genom en genomförandeplan. Planen utgår från 
biståndsbeslutet och den enskildes önskemål. Planen beskriver hur och när en 
beslutad insats praktiskt ska genomföras. Anteckningar i journalen ska 
innehålla händelser som avviker från aktuell genomförandeplan, kontakter 
med den enskilde eller andra som lämnar uppgifter i samband med 
genomförandet eller andra händelser av vikt. 
 
All personal inom hemtjänst har fått kunskap i hur och var dokumentationen 
skall ske, samt fått kunskaper om dokumentationsskyldighet både utifrån SoL 
och HSL.  
Granskningen av dokumentationen görs i slumpmässigt utvalda SoL journaler 
minst två ggr/år, (vår och höst). Kvaliten och frekvensen på dokumentationen 
varierar bland omvårdnadspersonalen. 
 
Samtliga chefer uttrycker att det finns ett stort behov av utbildning kring: 

- Vad som dokumenteras och Hur? 
- Syftet och målet med dokumentationen. 
-  

Alla enhetschefer beskriver att samtliga omsorgstagare har 
genomförandeplan. I vilken omfattning planerna följ upp och uppdateras 
varierar i omfattning, några chefer beskriver att de gör stickprov i samband 
med uppföljningsrapporter. 
 
Omsorgen har inventerat kring ”superanvändarna” eller experterna inom 
dokumentationsområdet som finns inom samtliga enheter, superanvändarna 
ska vara enhetschefernas hjälp och stöd i utvecklingen av kunskap kring 
dokumentation Superanvändarna ska ge kontinuerlig handledning till övrig 
personal.  
 
Vid genomgång och granskning av dokumentation inom IFO:s enhetsområde 
visar resultatet att dokumentationen generellt är bra men det finns områden 
som är sämre. I missbruksgruppen förekommer fler och större brister i 
dokumentationen samt vid AME än vid de övriga verksamheterna på IFO. 
 
På barn och ungdomssidan fanns gällande genomförandeplaner och 
uppföljning av dessa. På vuxensidan förekommer flera avsteg från detta i 
såväl AME som i missbrukshandläggning. 
 
Utbildningsinsatser i dokumentation och handläggning planeras inom ramen 
för juridisk handledning under sen hösten 2016, samt att justera 
inställningarna i AME:s dokumentationssystem Viva UTF under hösten. 

 
4.3 Verkställighet efter beslut 
Kontrollmoment: Verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan inom 
varje område 
Kontrollansvarig: OC ÄO och OC IFO 
Frekvens: Två gånger om året. 

 
Identifierade problem kring hantering av riktade HSL insatser som inte 
rapporteras i tid, inte kommer in i planeringen i tid eller avslutas i rätt tid. 
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Upprättandet av koordinator ” en funktion” som har ett övergripande ansvar i 
planeringen mellan närsjukvården och kommunen. En funktion som blir 
expert inom området, som tar över hanteringen av Meddix (elektroniskt 
överföringssystem mellan slutenvården, primärvården och kommunen)för att 
säkerställa flödet från inskrivning till utskrivning för att få till en säkrare 
hemgång. 

 
Genomsnittstiden från bifall vård och omsorgsboende till verkställighet:  
2013                                        180 dygn väntetid i genomsnitt 
2014                                        69  dygn väntetid i genomsnitt 
2015                                        68 dygn väntetid i genomsnitt  
2016                                        76 dygn i väntetid i genomsnitt  
(tom. bifall den 6 oktober ) 
 
Mätningar gäller helår 2013 - 2015, under 2016 visade den sista mätningen 76 
dygn i genomsnitt fram tom bifall den 6 oktober till vård och omsorgsboende.  
  
Vid en genomlysning av resultatet för mätningen visar resultatet att det är 22 
individer som beviljats och flyttat in på Vård och omsorgsboende under 2016 
(t o m bifall 6 oktober). Sex av dessa individer har fått vänta mer än 100 dagar 
på att insatsen skall verkställas,  av dessa sex bifall  ligger fem under första 
halvåret 2016. Det är en markant skillnad om man jämför första halvåret 2016 
med perioden under andra halvåret i mätningen. Den genomsnittliga 
väntetiden under första halvåret 2016 var 93 dagar (15 individer) medan 
perioden under andra halvåret fram tom bifall 6 oktober var 41 dagar (7 
individer). 
 
Kommunstyrelsen tog beslut om ny rutin för erbjudande om plats i vård- och 
omsorgsboende den 2016-01-26.  
 
De nya rutinerna innebär följande: 
Om individen som sökt och fått bifall till vård och omsorgsboende tackar nej 
till anvisad lägenhet, dokumenteras detta. En återkoppling av 
biståndshandläggaren sker efter 2 dagar för att höra om beslutet att tacka nej 
kvarstår. Står den enskilde fast vid att tacka nej, avslutas ärendet.  
Biståndshandläggaren informerar samtidigt den enskilde om att ärendet 
avslutas och att en ny ansökan om vård- och omsorgsboende får göras på nytt 
igen när behov uppstår. Person som tackar nej är inte med i genomsnittstiden 
för vård- och omsorgsboende 
 
Försörjningsstöd, den genomsnittliga ärendetiden, dvs. tiden från första 
ansökan till dess att individen är självförsörjande och ärendet avslutas, är 282 
dagar. Det är en fortsatt minskning från nämndens verksamhetsmål  
2013.  

 
År 2013, 335 dagar 
År 2014, 296 dagar 
År 2015, 285 dagar 
År 2016, 282 dagar 
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4.4 Riskbedömning inför verksamhetsförändring 
Kontrollmoment: Granskning av genomförda riskbedömningar 
Kontrollansvarig: OC ÄO, OC IFO och MAS 
Frekvens: Årligen görs en kvantitativ samt efter behov. 

 
Omsorgens verksamhet arbetar fortlöpande med riskbedömning, riskanalys 
och handlingsplan. Omsorgen har under året arbetat med att stärka denna 
process genom kvalitetsråd.  
 
Riskbedömning, riskanalys och handlingsplan är ett fortsatt kvalitetsarbete 
under 2016. Åtgärder för att säkerställa att riskbedömning alltid ska 
genomföras har vidtagits. Punkten finns med som en stående punkt på APT 
och i ledningsgrupp för att undvika fler avsteg från gällande rutin. 
 
Omsorgen kan konstatera att riskbedömningar och handlingsplaner i regel 
görs i verksamheten, utvecklingsområde är uppföljningsarbetet. 

 
4.5 Hög personalomsättning  
Kontrollmoment: Granskning av interna kontrollmoment 
Kontrollansvarig: OC ÄO, OC IFO och MAS 
Frekvens: 2 ggr år kvantitativ  

 
Användandet av kontrollmoment ”Checklista egenkontroll” påvisar en 
förbättring kring viss del av kvalitetsarbete, andra delar har ingen struktur 
genomgående saknas tydlighet kring uppföljningsarbetet. 
 
Bister som påvisats i granskningen av internt kontrollmoment var bland annat 
följsamheten kring redan upprättade hygienriktlinjer, okunskap inför 
delegering samt brister vid läkemedelshantering inom kommunal verksamhet 
för legitimerad personal.  
Vid identifierade brister kring avvikelsehanteringen framgår att både 
rapportering och analys kan förbättras. 
Processen kring delegering har förändrats under våren 2016 r/t att det 
saknades baskunskaper hos omvårdnadspersonalen, i samband med 
delegering får samtlig omvårdnadspersonal ta del av en utbildningsdel innan 
kunskapstestet. Delegeringsprocessen består av fyra steg. 
 
De fyra stegen är: 
1. Introduktion av personal 
2. Utbildning och kunskapskontroll 
3. Delegering 
4. Uppföljning och förnyad delegering 
 
Innan steg delegering bokas tid med ansvarig sjuksköterska som under en 
timme inhämtar och ger stöd i delegeringsprocessens sista del, förbättring 
både för den som blir delegerad och som för den som utför delegeringen.  
 
Revidering av processen kring läkemedelshantering inom kommunal 
verksamhet för legitimerad personal gjordes utifrån påvisbara 
otydligheter/brister hos den legitimerade personalens följsamhet kring 
befintlig rutin för narkotikahantering. 
 



14(15) 

 

Processrevideringen gjordes av Mas tillsammans med representanter från 
gruppen sjuksköterskor och deras närmaste chef. Utifrån reviderad rutin 
gjordes samtidigt en riskbedömning på de nya delarna i rutinen, utvärdering 
och följsamhet kring rutinen sker under november 2016. 
 
Arbetet kring följsamheten kring hygienriktlinjer kommer att fortsätta under 
2017, idag har omvårdnadspersonalen arbetskläder. I hygienriktlinjerna 
framgår även eget ansvar gällande bland annat användandet av smycken, 
nagellack etc. Hygienronder på vård och omsorgsboende saknas helt, där har 
hygienansvariga sjuksköterskor fått i uppdrag att ansvara för 
utvecklingsarbetet kring följsamheten av riktlinjer som omsorgen har 
tillsammans med Regionen. 
 
Händelserapport har antagits i kvalitetsrådet och används ute i verksamheten 
för att synliggöra och identifiera förbättringsområden. Där kan en ökning 
tydlig ses vilket i sin tur möjliggör för chefer att ta tag i och minimera 
identifierade riskmoment. Utvecklingsområde kring både  
avvikelserapportering, analys och återrapportering kommer MAS och OC ÄO 
att arbeta med under 2017. 
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1 Internkontroll 

”Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå 
som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera 
väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora 
konsekvenser.” 
 
Intern kontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av 
fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen 
och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 
 
En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för 
styrning. 

• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 
verksamheten. 

• Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas. 
• Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
• Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister. 

 
Hällefors kommuns internkontrollplan 2017 sammanfattas i en övergripande 
plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även verksamhetsspecifika 
internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas 
kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på 
ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De verksamhetsspecifika 
internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där särskilda rutiner och 
regelverk står i fokus. 
 
Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig 
själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 
naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och 
säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet 
har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 
En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i 
takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 
dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat 
kommunens strategiska planer och verksamhetsplaner. Det är viktigt att 
arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till 
beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras 
enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Hällefors 
kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt 
överenskommen tidplan. 
 
2 Kontrollmiljö 

• Hur samverkar vi? 
• Har vi rätt kompetens? 
• Hur ser de sociala relationerna ut? 
• Hur fungerar dialogen om problem? 
• Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer? 

 
En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 
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3 Riskanalys  

En riskbedömning görs i tre steg: 
1. Kartlägga vilka risker som finns 

Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 
2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken 

(sannolikheten) för relevanta rutiner/processer. 
3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d v s vad måste vi ta itu med och 

på vilket sätt? 
 
3.1 Externa risker: 

• På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i 
ekonomi, politik, teknik och näringsliv? 

• Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt? 
• Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har 

fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige? 
• Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen? 

 
3.2 Interna risker: 

• Kan vi lita på den information vi har tillgång till? 
• Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stödbegärliga 

tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier) 
• Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.? 
• På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring 

den interna kontrollen? 
 
3.3 Verksamhetsrisker: 

• Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål? 
• På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet? 
• Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till ”rätt” kostnad? 
• Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte 

missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: 
Betalar egna räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till 
närstående etc.) 
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4 Genomförandet av en väsentlighets - och riskbedömning  

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 
2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris: 
 

Konsekvens A B C D 
          
Mycket allvarlig 4 5 6 7 
          
Allvarlig 3 4 5 6 
          
Kännbar 2 3 4 5 
          
Lindrig 1 2 3 4 
          

Sannolikhet Mindre Möjlig Sannolik Mycket 
  sannolik    sannolik 
     
 
Konsekvens 
A: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 
B: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 
C: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 
D: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 
 
Sannolikhet 
D: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
C: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
B: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
A: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 
 
Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Hällefors 
kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas 
in för att få fram en samlad riskbedömning. 
 
5 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, 
minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, 
integreras i Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå 
som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att 
nå sina mål. 
 
En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en 
kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 
fungerande organisation förutsätter: 

• en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 
• tydliga och mätbara mål och regelverk 
• dokumenterade rutinbeskrivningar 
• en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, 

uppgifter och ansvar 
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INTERNKONTROLLPLAN FÖR: Kommunstyrelsen ÅR: 2017 DATUM: 2016-12-21

Riskområde/ process Risk Ansvarig Frekvens/Metod Rapportering till Väsentlighet När
och risk

ÖVERGRIPANDE

Årlig genomgång av 
rutiner/alla inkomna

Kommunchef

Kommunchef Kännbar/  
Möjlig

Beslutsattester Att beslutsattestant beslutattesterar 
"egna" kostnader

Ekonomichef Årligt stickprov

Kommunchef Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

Delegation, anmälan och 
rapportering 

Brister i rutiner samt att rutiner inte 
efterlevs.

Personalchef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov

Kommunchef Kännbar/  
Möjlig

Styrdokument Att styrdokument inte hålls uppdaterde 
på kommunens hemsida.

Personalchef

marsUpphandling Att otillåten direktupphandling sker. Ekonomichef

maj   
november

Kommunchef

Kännbar/  
Möjlig

maj   
november

PersonalchefAllmänna handlingar Att alla inkommande allmänna 
pappershandlingar  till kommunen inte 
registreras enligt lag och fastställanda 
rutiner.

KommunchefSamordnare för kris och 
beredskap

Genomgång av 
pärm/stickprov

Kris och beredskap Att kommunens krisledningspärm för 
tjänstemännen inte är aktuell enligt 
kommunens säkerhetspolicy. 

oktober

oktober

Lönerapportering Att rapportering av tidrapporter inte har 
attesterats av behörig person enligt 
gällande attestförteckning.

Personalchef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov

oktoberRisk och väsentlighetsplan Att årlig genomgång av förvaltningens 
risk och väsentlighetsplan inte 
genomförs.

Kommunchef Ställningstagande om 
revidering behöver 
genomföras eller ej. 

Kommunchef Kännbar/  
Möjlig

februari

november

janauriSystematisk arbetsmiljö Bristande årlig uppföljning av 
systematiska arbetsmiljön enligt 
lagstiftningen.

Personalchef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov

Kommunchef Kännbar/ 
Möjlig

Kännbar/  
Sannolik

juni     
januari

Årlig genomgång av 
föregående års reskontra.

Kommunchef Kännbar/ 
Möjlig

IT-säkerhet Att kommunens back-up-rutiner brister. Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

april  
oktober

Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Personalchef Genomgång av politiska 
uppdrag

Kommunchef Kännbar/  
Möjlig

april  
oktober

Årlig genomgång 

december

februari

Kommunstyrelse  Kännbar/ 
Möjlig

Strategisk plan inklusive 
budget

Att verksamhetsmässiga och 
ekonomiska mål inte nås.

Kommunchef Sker i delårsrapport och i 
årsredovisning

Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige

Kännbar/  
Sannolik

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar Personalchef Uppföljning av 
personalstatisk två gånger 
per år

Respektive 
verksamhetschef

Nämndadministration Bristande underlag/kvalitet för beslut i 
beredning och tjänsteskrivelser

Personalchef Dialog med 
kommunstyrelsen

IT-chef Årlig genomgång av 
rutiner/stickprov

Kommunchef Kännbar/ 
Möjlig

Allvarlig/ 
Sannolik



Riskområde/ process Risk Ansvarig Frekvens/Metod Rapportering till Väsentlighet När
och risk

Verkställighet inom 3 
månader till vård och 
omsorgsplats samt LSS

Att platser saknas. Att antalet platser är 
mindre än behovet.

Socialchef Uppföljning av 
verkställighet till platser i  
vård och omsorg samt 
LSS.

Kommunstyrelse Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

mars         
juni 
september 
december

Vid behov i enlighet med 
trygghetsplanen

Bildningschef Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

september

Trygghetsplan Tidigare konflikt eskalerar i 
kulturskolan

Kultur och fritidschef Årligen i samband med 
verksamhetsuppföljningen

Bildningschef Lindrig/  
Sannolik

september

Trygghetsplan Kränkande behandling i gymnasieskoaln Rektor

Trygghetsplan Kränkande behandling i grundskolan Rektor Vid behov i enlighet med 
trygghetsplanen

Bildningschef Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

september

Ständigt närvarande 
pedagoger

Elever blir utsatta för kränkningar i 
förskolan

Förskolechef Årligen  Bildningschef Kännbar/
Möjlig

februari

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Verkställighet efter beslut Att brukare får vänta oskäligt länge på 
beslutad vård.

Områdeschef

Vikariehantering Risk för bristfällig vikareihantering Områdeschef

Brist på rätt kompetens Att verksamhetens kvalitet försämras. Områdeschef

Dokumentation Att betydande information om patienten 
uteblir.

MAS

Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

mars

mars  
oktober

mars  
oktober

mars  
oktober

Uppföljning av 
kompetenskrav/utbildnings
plan 1 ggr/år

Socialchef

Granskning av 
dokumentation 2ggr/år 
Stickprov

Socialchef

Verksamhetsplan och 
uppföljning av 
verksamhetsplan i 
respektive område 2ggr/år 
Kvantitativ

Socialchef

Kvalitetssäkring inför 
semesterplaneringen. 
Introduktion. Rutin 200 
dagar. Delaktigheten för 
vikarier. 2 ggr/år Kvant.

Socialchef

Kännbar/ 
Möjlig

Allvarlig/ 
Möjlig

Stickprov 

Stickprov 

Mätning 
(uppföljningssamtal efter 
200 dagar).

Mätning Introduktion Att personal inte följer rutiner och 
riktlinjer i verksamheten

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

Genomförandeplan finns och 
att brukare är delaktiga i 
utformning. 

Risk att brukare inte får den vård de är i 
behov av.

Dokumentation Att brukare inte får beslutad hjälp, att 
avvikelser inte dokumenteras samt att 
viktig information inte överförs mellan 
personal

Kompetensuppföljning hos 
omvårdnadspersonal som 
saknar formell kompetens. 

Att omvårdnadskvalitén försämras i 
verksamheten.

Kännbar 
Mindre 
sannolik

Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

mars oktober

mars oktober

mars oktober

mars oktober

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

VÅRD OCH OMSORG - övergripande

VÅRD OCH OMSORG - äldreomsorg och funktionshinder

Behov av vård och 
omsorgsplats

Att vård och omsorgsplatser saknas. Att 
antalet platser är mindre än behovet.

Socialchef Uppföljning av 
verkställighet till platser i  
vård och omsorg.

Kommunstyrelse Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

månadsvis

Brist på egen kontroll Risk för dålig kvalite i omsorgen Områdeschef Checklista egenkontroll på 
varandras område. 3 ggr/år 
Kvantitativ

Socialchef Allvarlig/ 
Möjlig

mars  augusti 
december

Ärendehantering från 
slutenvård

Att färdigbehandlade ligger kvar på 
lasarett

Socialchef Uppföljning av ärende från 
lasarett

Kommunstyrelse Kännbar/ 
Möjlig

månadsvis



Riskområde/ process Risk Ansvarig Frekvens/Metod Rapportering till Väsentlighet När
och risk

Dokumentation 

Medicinhantering 

Rutiner kring 
medicinsktekniska 
hjälpmedel. 

Dålig kunskap kring 
avvikelsehantering. 

Stickprov

Stickprov  

Stickprov 

Stickprov 

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

mars oktober

mars         
juni 
september 
december

mars oktober

februari      
maj     
augusti 
november

Att betydande information om patienten 
uteblir.

Att patienten inte får ordinerade 
läkemedel.

Risk för fysisk skada hos patient och 
arbetsskada hos personal.

Att brister inte synliggörs och att 
förbättringsarbete utifrån 
patientsäkerhet eftersätts.

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Områdeschef  
funktionsnedsättningo
ch äldreomsorg

Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

Allvarlig/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

Områdeschef  IFO Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

mars oktober

Mätning 

StickprovGenomförandeplan finns och 
att brukare är delaktiga i 
utformning. 

Att ansvarsfråga för ungdomar blir 
otydlig.

Att brukare inte får den vård de är i 
behov av.

Enhetschef

Enhetschef

mars oktober

mars oktober

mars oktober

mars oktober

In och utskrivningsbeslut är 
otillräckliga. 

Områdeschef  IFO Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

mars oktober

Områdeschef  IFO Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Mindre 
sannolik

Kännbar/ 
Möjlig

Kännbar/ 
Möjlig

Långvarigt försörjningsstöd 
ökar 

Att andelen vuxenärenden 
med multiproblematik ökar 

Stickprov

Stickprov

VÅRD OCH OMSORG - individ och familjeomsorg

VÅRD OCH OMSORG - flyktingmottagande

Områdeschef  IFO

Områdeschef  IFO

Områdeschef  IFO

Mätning

Mätning

Enhetschef 

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef 

Att barn inte kommer till tals i VBU-
utredningar.

Att beslutade insatser inte följs upp.

Att det leder till ett ökat utanförskap i 
kommunen.

Att mest utsatta ej erhåller rätt stöd.

Kvalitetssäkring av VBU-
utredningar

uppföljning av 
biståndsinsatsernas 
övervägan/uppföljning 
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Tilläggsbudgetering för bowlinghallen år 2017, dnr BN 
14/00115 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29 § 314 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185 
Bilaga till regeringens beslut den 20 december (dnr Fi2016/04852/K) 
avseende anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen inom 
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-29 att alternativ 2 gällande 
bowlinghallen ska gälla vilket innebär att verksamheten behöver 
tilläggsbudgeteras ytterligare 540 tkr för verksamhetsåret 2017.  

 
Ekonomi 
Kommunchef fick i uppdrag att presentera ett förslag på finansiering av 
tilläggsbudgeteringen.  Kommunförvaltningen föreslår att 
tilläggsbudgeteringen finanserias med de extra generella statsbidrag som 
Hällefors kommun beslutats erhålla för verksamhetsåret 2017. Totalt 
erhåller kommunen 13,9 miljoner kronor och av dessa har 
kommunfullmäktige 2016-12-13 beslutat att teckna in 8,2 miljoner kronor. 
Förvaltningen föreslår att 540 tkr tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen för 
verksamhetsåret 2017, vilket innebär att kommunstyrelsens driftsram 2017 
totalt blir 408 787 tkr, och att kommunens budgeterade generella 
statsbidrag ökas med motsvarande belopp till totalt 540 tkr.  
 
I och med att det extra generella statsbidraget är tillfälligt och kommer att 
fasas ut är det viktigt att förvaltningen arbetar för att säkerställa att 
bowlinghallens beslutade verksamhet inryms inom budgetram från och 
med verksamhetsåret 2018. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
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Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 540 tkr för år 2017 till 

sammanlagt 408 787 tkr avseende kommunens bowlinghall. 
 

- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 540 tkr för år 2017. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 540 tkr för år 2017 till 
sammanlagt 408 787 tkr avseende kommunens bowlinghall. 

 
Budgeten för generella statsbidrag höjs med 540 tkr för år 2017. 
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Yttrande över revisorernas grundläggande granskning, dnr 
KS 16/00286 

 
Den grundläggande granskning som kommunstyrelsen har att yttra sig över 
baseras på en enkät som ställts till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
samt den träff med kommunstyrelsen som genomfördes i samband med 
ordinarie sammanträde 2016-10-18. 
 
Revisorerna gör i sin granskning ett antal viktiga påpekanden som kan vara 
värda att betona även i yttrandet. Med undantag för individärenden, där 
ansvaret ligger på myndighetsnämnden, är kommunstyrelsen direkt ansvarig 
för all verksamhet i kommunen, oavsett om besluten har delegerats eller fattas 
direkt i styrelsen. 
 
Förändringen från en mer traditionell nämndorganisation har inte skett utan 
vissa omställningssvårigheter. Revisorerna påpekar att rutiner har förbättrats 
allt eftersom den nya organisationen har satt sig, men observerar också att det 
finns ledamöter som i enkäten svarat ”vet ej” på frågor som är centrala för 
kommunstyrelsens uppdrag. 
 
En möjlig förklaring till detta kan vara att ett antal ledamöter och ersättare är 
helt eller relativt nyinvalda i kommunstyrelsen. Ordförande har kommunicerat 
detta med styrelsen och har också beslutat att tid avsätts under våren för att 
diskutera och utveckla frågor kring kommunstyrelsens uppdrag.  
 
Samtidigt anser kommunstyrelsen att det finns anledning att vara tydlig i 
distinktionen mellan ansvaret att säkerställa information så att ledamöter och 
ersättare kan fullgöra uppdraget och ansvaret för att desamma förstår vad 
uppdraget innebär. 
 
Då det gäller det förstnämnda instämmer styrelsen i revisorernas uppfattning 
att detta ansvar är kommunstyrelsens eget. Den information som behövs för 
att fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt måste styrelsen själv 
ansvara för att skaffa fram. Däremot kan det omöjligen vara styrelsens eget 
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ansvar att de ledamöter som nomineras av partierna och väljs av fullmäktige 
själva förstår vad uppdraget innebär då de kliver in i det. 
 
Revisorerna påtalar vidare att kommunstyrelsen har ett gemensamt ansvar för 
att verkställa de uppdrag som getts från fullmäktige, vilket är ett viktigt 
påtalande i sammanhanget då detta är ett ansvar som i egentlig mening ligger 
utanför partitillhörighet. 
 
Gällande uppföljningen av verksamheten är det kommunstyrelsens 
uppfattning att arbetet med kvalitetssystem är kontinuerligt och har lett till 
förbättringar. Internkontrollplanen är en viktig del i detta och den kommer nu 
också att kompletteras med en verksamhetsplan för 2017. 
 
Kommunstyrelsen noterar liksom revisorerna med glädje att både 
ärendeberedningen har blivit bättre och att återrapportering av delegerade 
beslut är mer frekvent. 
 
Då det gäller uppsiktsplikten har kommunstyrelsens sedvanliga behandling av 
delårsrapporter och bokslut sedan en period kompletterats med en stående 
punkt för information från bolag, kommunalförbund och gemensamma 
nämnder, och detta avser kommunstyrelsen fortsätta med. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Christina 
Johansson (M) att ovanstående yttrande ska antas vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ovanstående yttrande antas. 
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Försäljning av mark till Jordanmossens naturreservat, dnr 
KS 16/00316 

 
Beslutsunderlag 
Värdeutlåtande NAI Svefa. 2016-09-27 
Länsstyrelsens naturvärdesbeskrivning. 2016-11-22. 
 
Ärendet 
En framställan till Hällefors kommun har kommit från Naturvårdsverket om 
att köpa kommunens fastighet Grythyttan 6:358. Detta för bildandet av Jordan 
mossens naturreservat. 
 

Ekonomi 
Företaget NAI Svefa har på Naturvårdsverkets begäran utfört en värdering 
av marken och skogen på aktuell fastighet. Värderingen är satt till 
450000kr. Fastighets totala yta är på 6,0 hektar och virkesförrådet uppgår 
till 1100m3sk. Reservatet är totalt på 52 hektar. 
 
Folkhälsa 
Jordanområdet har ett högt friluftsvärde för boende i dess närområde.  
 
Miljö 
Syftet med naturreservatet är att bevara den bevara den biologiska 
mångfalden och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.  
 

Samverkan 
I dagsläget finns det två aspekter att bevaka i denna fråga. Vägen som i 
nuläget går genom det tilltänkta reservatet är vägen som går till Hälgsnäs 
udde där det finns planer på uppbygganden av Lake resort samt en planerad 
uppbyggnad av studentbostäder som kommer att angränsa till reservatets 
södra del. Frågan har ställts till Länsstyrelsen om ett bildande av naturreservat 
försvårar etableringarna men det finns inget som tyder på det enligt 
länsstyrelsens bedömning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Bevilja försäljning av marken Grythyttan 6:358 till Naturvårdsverket. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Lars-Göran 
Zetterlund (C) fråga gällande hur de gröna näringarna påverkas av en 
eventuell försäljning vilken besvaras av fastighetskoordinator Mikael 
Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att bakomliggande 
handlingar ska biläggas kommunstyrelsens handlingar. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med det 
egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Bakomliggande handlingar ska biläggas kommunstyrelsens handlingar 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja försäljning av marken Grythyttan 6:358 till Naturvårdsverket. 
 



Från: Mikael Pulkkinen
Till: Mathias Brandt
Ärende: VB: Jordanmossen
Datum: den 18 januari 2017 16:20:34
Bilagor: image001.jpg

Mer förklaring. Micke

Från: Andersson Michael [mailto:Michael.Andersson@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 22 november 2016 16:16
Till: Mikael Pulkkinen
Ämne: SV: Jordanmossen
Hej!
Här kommer en sammanfattning:
JORDAN – Länsstyrelsens naturvärdesbeskrivning och bedömning
2016-11-22  / Michael Andersson

1. Sammanfattning värdebeskrivning
1.1 Naturvärden
Området är mångfacetterat med många olika skogsbiotoper och myrmark trots liten yta. Det är
förhållandevis artrikt ifråga om fåglar. Floran är föga undersökt, men kända signalarter, de
många olika skogs- och myrbiotoperna, skogens höga ålder, flerskiktning och en ganska rik
förekomst av död ved, samt förekomsten av sand och kalk i marken borgar för att även floran
bör är artrik.
1.2 Kulturmiljövärden
Okända.
1.3 Friluftsvärden
Jordan har ett mycket högt friluftsvärde, som den mest nyttjade strövskogen för invånarna i
Grythyttan.
2. Länsstyrelsens bedömning
Jordan är beläget mellan två värdetrakter, inte i kluster med andra värdekärnor. Det inrymmer
skogligt sett huvudsakligen prioriterad skogstyp sandbarrskog (gammal skog), samt VMI-klass 2-
myr. Förutom det rika fågellivet och är områdets artstock inte närmare känd, men floran
bedöms vara artrik utifrån områdets karaktär och mångformighet m.m. Jordans största värde är
dock sannolikt det mycket höga lokala värdet för friluftslivet. Jordan ägs av Bergvik Skog AB samt
av Svenska kyrkan, Västerås stifts egendomsförvaltning, och Hällefors kommun. Länsstyrelsen
bedömer att det är lämpligt att Jordan prioriteras och skyddas som naturreservat.
3. Fördjupad beskrivning skog
Skogen närmast väster om mossen utgörs av lövdominerad och flerskiktad blandsumpskog på
oväntat näringsrik mark. Trädslagen utgörs av björk, gran, tall, sälg, rönn och klibbal. I buskskiktet
finns rönn, hägg, svarta vinbär, viden m.fl. arter. Marken är näringsrik och det är gott om död
ved av olika trädslag och typer (lågor, högstubbar, torrakor, torrträd). Tickfloran är artrik, även
om inga rödlistade arter noterats ännu; här finns bl a sälg-, eld-, kudd-, svart eld-, spräng-,
björk-, viol-, fnösk- och svavelticka. Signalarter här är bl.a. missne, repestarr, kantvitmossa och
rödfläckig bägarlav, långfliksmossa, tunn flarnlav. Västerut övergår marken successivt till frisk
ristyp och skogen övergår i barrskog med ett mindre lövinslag. Skogen växer på sandavlagringar
från en del av Grythytteåsen och utgörs därför till stor del av prioriterad skogstyp sandbarrskog.
På ryggar i skogen växer signalarterna kantvitmossa, vågig sidenmossa och den rödlistade
orkidéen knärot. Det finns flera finns mindre klibbalkärr insprängda i sandbarrskogen, med träd
på väl utbildade socklar och en hel del död ved. Även här är skogen flerskiktad och inrymmer en
hel del död ved, som högstubbar, torrakor. Den äldsta barrskogen längst i områdets Ö kant är
högbonitetsskog och hyser en tydligt kalkpåverkad flora, med bl a svavelriska, krusbärskremla,
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blåsippa etc. På grova granlågor återfinns t ex grön sköldmossa, långfliksmossa, vedtrappmossa
och rödfläckig bägarlav. Fågelfaunan i skogen är tämligen artrik. Bland häckfåglarna i skogen
märks årligen kattuggla och vissa år sparvuggla, pärluggla, hornuggla, järpe, mindre hackspett,
tretåig hackspett, gröngöling, göktyta och spillkråka. Gråspett ses under höst- och vintertid.
Skogen nyttjas intensivt av befolkningen i Grythyttans samhälle, som närströvområde,
svampskog, fågelskådning och för skolans och Mulle-verksamheten på orten.
4. Fördjupad beskrivning våtmark
Jordanmossen är en 25 hektar stor VMI-klass 2-myr (höga naturvärden). Påverkan av dikning och
kraftledningar är svag. Stora delar av mosseytan är bevuxen med äldre barrskog, sumpskog,
vilket ger karaktär av en mindre skogsmyrmosaik. Jordantjärnen är en avsnörpt vik till Lill-Agen
och förbinds idag med denna endast via en bäck som rinner genom Jordanmossen. Kring tjärnen
utgörs mossen av vidsträckta trädlösa ytor av starr. Myren och tjärnen har ett rikt fågelliv med
årligen häckande trana, tofsvipa, gulärla, grönbena, enkelbeckasin, skogssnäppa, buskskvätta,
vissa år häckar smålom. Tidigare har rosenfink och storspov häckat här och enstaka år även
jorduggla (senast 1984). Myren, som huvudsakligen har näringsfattig karaktär, hyser
myggblomster och mossnycklar; år 2009: 200 exemplar.
5. Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer, samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Områdets naturskogar och andra ingående naturtyper samt områdets orörda karaktär och dess
biologiska mångfald ska bevaras. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och
naturmiljöer tillgodoses även behovet av områden för friluftslivet. Syftet ska tillgodoses genom
att skogsmark, myr och övriga naturtyper med dess flora och fauna utvecklas fritt genom intern
dynamik och andra naturliga processer. Aktiva vårdåtgärder hindrar att exotiska träd och buskar
inte förekommer. Lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.
Hälsningar
Michael

Från: Mikael Pulkkinen [mailto:Mikael.Pulkkinen@hellefors.se] 
Skickat: den 22 november 2016 07:31
Till: Andersson Michael <Michael.Andersson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Jordanmossen
Hej Michael, jag har börjat med en tjänsteskrivelse angående att kommunen ska sälja marken till
bildandet av Jordan mossens naturreservat. Skulle du kunna skicka lite material på det varför
den bildas osv. det underlättar om man kan hänvisa till sådan information.
Mvh.
Mikael Pulkkinen
Fastighetskoordinator
Hällefors kommun
71283 Hällefors
0591-64108
Logotyp_Sv_Farg
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Laila Sandberg

Från: Mikael Pulkkinen
Skickat: den 18 januari 2017 16:20
Till: Mathias Brandt
Ämne: VB: Bildande av Jordanmossens naturreservat

Inventeringen och förklaring. Micke 

Från: Andersson Michael [mailto:Michael.Andersson@lansstyrelsen.se]  
Skickat: den 12 januari 2017 11:17 
Till: Mikael Pulkkinen 
Ämne: SV: Bildande av Jordanmossens naturreservat 
Hej Mikael! 
Sökte dig på telefon för ett tag sedan.  
Beträffande frågan om inventeringen så finns det ingen rapport annat än det jag redan skickat dig samt den här 
beskrivningen från Hällefors kommuns egen inventering av skogliga naturvärden år 2002: 
307. Jordan 
Kategori: Nyckelbiotop + objekt med naturvärde; myren ej klassad 
Biotoptyp: Barrskog, sumpskog, tjärn, mosse 
Värden: Näringsrik skogsvåtmark, hög lövandel, död ved, hydrologi, fågelfauna 
Areal: Nyckelbiotop: 7,1 ha; objekt med naturvärde: 6,8 ha; myr/tjärn: 28 ha 
Kartblad: 114 45 
Koordinater: 66219 / 14291 
Fastighet: Grythyttan 3:1, 6:276 
Ägare: StoraEnso och Svenska Kyrkan 
Tidigare beskriven: delvis av Simensen & Sundström 1995 
Fältbesök: 2002‐07‐23 
Jordan‐området omfattar både skog, myr och vatten och har en rik fågelfauna med förekomst av tofsvipa, trana, 
smålom, pärluggla och kattuggla. Jordantjärnen är en avsnörp vik till Lill‐Agen och förbinds idag med denna endast 
via en bäck som rinner genom Jordanmossen. Kring tjärnen utgörs mossen av vidsträckta trädlösa ytor av starr. 
Andra delar är tallbevuxna eller trädlösa med markvegetation av ristyp. Skogen närmast väster om mossen utgörs av 
lövdominerad och flerskiktad blandsumpskog. Trädslagen utgörs av björk, gran, tall, sälg, rönn och klibbal. I 
buskskiktet finns rönn, hägg, svarta vinbär, viden m.fl. arter. Marken är näringsrik och det är gott om död ved av 
olika trädslag och typer (lågor, högstubbar, torrakor, torrträd). Längst i öster blir marken frisk och skogen övergår i 
en barrskog med litet lövinslag. Här finns dock ett mindre klibbalkärr med träd på väl utbildade socklar och en hel 
del död ved. Även här är skogen flerskiktad och fågelfaunan av visst intresse (G. Persson, Hällefors Ornitologiska 
Förening, muntl.). Enligt uppgift ska större delen av Jordan‐området avsättas som internt skyddsområde av 
markägarna Svenska Kyrkan respektive StoraEnso (T. Carlsson m.fl., Hällefors Ornitologiska Förening (HOF), 
muntligen). 
Kärlväxter fk sv rk övrigt 
Carex loliacea repestarr rr 2 ‐ ca 1 kvm 
Calla palustris missne a 2 ‐  
Mossor 
Nowellia curvifolia långfliksmossa rr 3 - granlåga 
Sphagnum quinqefarium kantvitmossa ma 2 -  
Lavar 
Cladonia norvegica ”norsk bägarlav” rr * ‐ tallåga 
Hypocenomyce friesii tunn flarnlav rr * ‐ talltorraka 
Fåglar 
Aegolius funereus pärluggla 0 (3) ‐ HOF 
Dendrocopos minor mindre hackspett 0 (3) NT Simensen & Sundström Gallinago gallinago enkelbeckasin 0 ‐ ‐ HOF 
Gavia stellata smålom 0 ‐ NT HOF  
Grus grus trana 0 ‐ ‐ HOF 
Picoides tridactylus tretåig hackspett 0 (3) VU HOF 
Strix aluco kattuggla 0 ‐ ‐ 2002 HOF 
Vanellus vanellus tofsvipa 0 ‐ ‐ HOF 
Det är ju ganska kortfattad naturvärdesbeskrivning, så jag tror inte den tillför så mycket mer än vad jag skickat dig 
tidigare.  
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När det gäller frågan om garantier så kanske följande resonemang kan klargöra rättsläget lite. Jag ska stämma av 
med våra planhandläggare också, men min egen bedömning är denna. Frågan om garanti skulle enkelt kunna 
besvaras så här: Ett naturreservat enligt miljöbalken styr inte över markanvändningen utanför reservatet.  
Med risk för att krångla till det vill jag dock lägga till föjande, som egentligen inte berör Jordan, men kan ge dig ett 
bättre kunskapsunderlag när du ska avrapportera till politiken (även om det är nog skåpmat för dig). Om 
Jordanområdet hade varit utpekat som ett område av riksintresse för naturvården hade man behövt väga in 
naturvårdsintresset vid en eventuell exploatering av mark utanför riksintresseområdet. Det är ju inte fallet här och 
Jordan lär knappast bli utpekat som ett område av rikstintresse för naturvård i framtiden heller. Värdena för 
friluftsliv och naturvård i Jordan är ju snarast av lokalt värde för Hällefors kommun. Samma resonemang gäller 
områden som är utpekade som Natura 2000‐områden enligt EU:s fågeldirektiv eller art‐ och habitatdirektiv. De är ju 
riksintresseområden och Natura 2000‐områden kan därför styra hur exploateringar utanför Natura‐områdena kan 
utföras. Åtgärder som kan hota naturvärden i Natura 2000‐områden är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Nu är ju 
inte Jordan ett Natura‐område och jag bedömer det som otroligt att det i framtiden skulle bli aktuellt att utpeka 
området som Natura, eftersom naturvärdena i sig inte motiverar ett sådant utpekande. Innan ett teoretiskt 
utpekande skulle kunna ske skulle länsstyrelsen vara tvungen att samråda med kommunen. Länsstyrelsen kan inte 
fatta beslut om Natura‐områden, bara föreslå områden till Naturvårdsverket, som i sin tur lämnar förslag till 
Regeringen, som är beslutande. Kommun har alltså i alla lägen möjlighet att säga nej till ett sådant utpekande och 
det är osannolikt att länsstyrelsen skulle gå vidare med att föreslå ett område som kommunen säger nej till, 
eftersom det är mindre troligt att regeringen skulle köra över en kommun som säger nej.  
Att avverka skogen innan Staten och kommunen sluter avtal om bildande av naturreservat är uteslutet. Det skulle 
strida mot syftet med reservatet eftersom det innebär att naturvärdena utplånas och friluftsvärdet försämras starkt.
Jag vill i sammanhanget lyfta fram att kommunen inte behöver sälja området till Staten för att det ska bli statligt 
naturreservat. Kommunen kan ju kvarstå som markägare i reservatet. Isåfall tecknar Länsstyrelsen och kommunen 
ett intrångsavtal till grund för reservatsbildningen, istället för att kommunen säljer berört område till 
Naturvårdsverket. Intrångsersättningen blir aningen lägre än köpeskillingen, men eftersom det mesta värdet sitter i 
träden så är ju skillnaden marginell. Fördelen för Hällefors kommun skulle ju kunna vara att man kan känna att man 
har lite större kontroll över reservatsområdet genom att kvarstå som markägare. Formellt sett torde det sakna 
betydelse, eftersom länsstyrelsen i alla lägen kommer samråda med kommunen när det gäller reservatet även i 
framtiden, eftersom kommunen är fastighetsgranne och p.g.a. närheten till detaljplanområde och bebyggelse.  
Vänliga hälsningar 
Michael Andersson 
Länsstyrelsen, naturskyddsenheten 

Från: Mikael Pulkkinen [mailto:Mikael.Pulkkinen@hellefors.se]  
Skickat: den 10 januari 2017 10:29 
Till: Andersson Michael <Michael.Andersson@lansstyrelsen.se> 
Ämne: SV: Bildande av Jordanmossens naturreservat 
Hej Michael. 
Jag har skickat en skrivelse angående försäljning av mark till naturreservatet Jordan till kommunstyrelsen. De vill nu 
ha naturinveteringen över området. De vill också ha garantier att det inte blir framtida problem med utbyggnaden 
av campuset och en eventuell etablering på Hälgsnäs. Frågan uppkom också om det är möjligt att avverka skogen 
innan försäljning. 
Mvh. 
Mikael Pulkkinen 
Fastighetskoordinator  
Hällefors kommun 
71283 Hällefors 
0591‐64108 

 

Från: Andersson Michael [mailto:Michael.Andersson@lansstyrelsen.se]  
Skickat: den 24 oktober 2016 16:03 
Till: Mikael Pulkkinen 
Kopia: Margareta Lindkvist Lindesberg; Lundkvist Lena 
Ämne: SV: Bildande av Jordanmossens naturreservat 
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Hej Mikael! 
Ja, Lena berättade om dessa planer. Jag tror inte att det är några större konfliktpunkter mellan de olika planerna.  
Vänliga hälsningar 
Michael Andersson 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Naturskyddsenheten 
Tfn 010‐224 87 51 

Från: Mikael Pulkkinen [mailto:Mikael.Pulkkinen@hellefors.se]  
Skickat: den 24 oktober 2016 15:07 
Till: Andersson Michael 
Ämne: Bildande av Jordanmossens naturreservat 
Hej Michael, fick dina kontaktuppgifter från Lena Lundkvist. Jag ville bara göra er uppmärksamma på vid bildandet 
av Jordanmossens naturreservat att vi har projektet Lake resort vilket om det blir verklighet att vägen dit går genom 
reservatet. Sen finns det planer på att uppföra studentboenden vid campus och de blir att gränsa emot det tilltänkta 
reservatet (se bifogad ritning). Har du frågor så hör gärna av dig. 
Mvh. 
Mikael Pulkkinen 
Fastighetskoordinator  
Hällefors kommun 
71283 Hällefors 
0591‐64108 
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Yttrande från Bergslagens kommunaltekniks, BKT, direktion 
avseende delårsrapport, dnr KS 16/00269 

 
Kommunstyrelsen begärde 2016-11-29 § 321 in ett yttrande från direktionen 
avseende den kritik som revisorerna riktat mot förbundets delårsrapport. 
 
Förbundets direktion har tillställt kommunstyrelsen efterfrågat yttrande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist 
(S) att han inte deltar i beslutet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att allmänna utskottets förslag ska 
vara att godkänna yttrandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet godkänns. 
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Arkiv, dnr KS 16/00240 

 
Beslutsunderlag 
KS 2013-10-22 § 222 
KS 2015-01-27 § 32 
KS 2015-03-26 § 93 
KS 2016-09-13 § 257 
Kostnader etapp 2 Formens Hus 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-26 § 93 att kommunens mellanarkiv ska 
finnas i anslutning till kommunhuset. Anledningen till beslutet var att 
kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, under en period undersökt 
möjligheten till ett gemensamt arkiv.  
 
Efter att några alternativa placeringar mer ingående utretts, inkom från 
Lindesbergs kommun 2013-10-01 ett förslag om placering av ett gemensamt 
arkiv i Stripa, med en beräknad årlig kostnad för Hällefors kommun om 396 
tkr per år. Det visade sig att intresset från kommunerna och deras 
samarbetsorgan var begränsat, så även från Hällefors då möjligheten till att 
fortsatt använda sig av landstingets (numera regionens) arkiv för 
långtidsförvaring av handlingar. 
 
Lindesbergs kommun inkom 2014-12-23 med ett reviderat förslag till 
gemensamt arkiv, nu med en årlig kostnad om 489 tkr per år. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-26 att istället gå vidare med ett eget 
arkiv i anslutning till kommunhuset. Intresset för ett gemensamt arkiv var 
också svagt bland de andra kommunerna i norra länsdelen, och i dagsläget 
finns inget fortsatt arbete för gemensamt arkiv då respektive kommun har 
tagit fram lösningar i egen regi. 
 
Hällefors kommun har sedan detta tecknat avtal om gemensam arkivtjänst, 
vilket innebär att vi delar arkivarie och arkivassistent med Lindesbergs 
kommun. Hällefors del omfattar ca 60 % tjänst totalt sett. 
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I dagsläget finns i kommunhuset ett flertal lokaler som används för arkivering 
av olika handlingar. Ett platsbyggt dagarkiv på övervåningen används av 
ekonomi- och personalenheten, ett större mellanarkiv används för förvaring 
av kommunstyrelsens och några tidigare nämnders handlingar, arkiv i källaren 
på kommunhuset och flygeln används för byggnadsnämndens och andra 
tidigare nämnders handlingar liksom för avvecklade kommunala bolags 
handlingar. Inget av de befintliga arkiven uppfyller fullt ut de krav som ställs 
på ett arkiv. 
 
Kommunens behov består därmed i dagarkiv för verksamheten samt 
mellanarkiv. I hyllmeter är kommunens behov av mellanarkiv ca 780 meter. 
Bostadsbolaget har uttryckt önskemål om att ingå i gemensamt arkiv med 
kommunen och beräknar att det innebär ett totalt behov om drygt 1000 
hyllmeter. 
 
Enligt beslut i KS 2016-09-13 § 257 kommer dagarkiv i nya kommunhuset 
inrymmas i godkända skåp. Den del av ärendet som berörde mellanarkiv 
återremitterades till förvaltningen för ett klargörande av nuläget i frågan om 
gemensamt KNÖL-arkiv samt kostnaden för att bygga godkänt arkiv i 
Terrassens källarvåning.  
 
Frågan om gemensamt KNÖL-arkiv har besvarats ovan medan ekonomin 
behandlas nedan.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har från Hällefors Bostads AB fått ett underlag 
gällande kostnaden för den del av källaren under Terrassen som ska 
innehålla arkiv samt till arkivet kopplade utrymmen. Bolaget bedömer att 
kostnaden uppgår till 2 550 000 kronor då delar som avser konferensrum 
och omklädningsrum räknats bort. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att hela investeringskostnaden för arkivet 
med tillhörande arbetsytor ryms i kommunstyrelsens investeringsbudget för 
2017. 
 
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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Mellanarkiv för Hällefors kommun iordningställs i enlighet med beslut 2015-
03-26 § 93 i Terrassens källarplan. 
 
Finansiering med 2 550 000 kronor sker inom lagd investeringsbudget för 
2017. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare 
Mathias Brandt. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C)ställer fråga gällande avtal på byggnation vilken 
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande e-arkiv vilken besvaras av 
kommunsekreterare Mathias Brandt, tf kommunchef Tommy Henningsson 
och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Mellanarkiv för Hällefors kommun iordningställs i enlighet med beslut 2015-
03-26 § 93 i Terrassens källarplan. 
 
Finansiering med 2 550 000 kronor sker inom lagd investeringsbudget för 
2017. 
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Upphävande av beslut om ställföreträdande kommunchef, 
dnr KS 13/00315 

 
Beslutsunderlag 
KS 2013-11-26 § 269 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2013-11-26 § 269 beslut om att utse ekonomichef 
Jessica Jansson till ställföreträdande kommunchef, detta eftersom 
tillförordnad kommunchef enbart tjänstgjorde i en omfattning av 50 % av 
heltid. 
 
Jessica Jansson har nu frånsagt sig uppdraget som ställföreträdande 
kommunchef, samtidigt som kommunstyrelsen fattat beslut om att Tommy 
Henningsson från och med 2017-02-01 kommer att vara tillförordnad 
kommunchef i omfattningen 100 %. 
 
Eftersom beslutet att utse Jessica Jansson till ställföreträdande kommunchef 
fattades av kommunstyrelsen, ska också beslut om upphävande fattas av 
kommunstyrelsen. 
 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
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Tidigare beslut om att utse ekonomichef Jessica Jansson till ställföreträdande 
kommunchef upphävs. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tidigare beslut om att utse ekonomichef Jessica Jansson till ställföreträdande 
kommunchef upphävs. 
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Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen, dnr 
KS 15/00001 

 
Beslutsunderlag 
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
I samband med att ekonomichef Jessica Jansson utsågs till ställföreträdande 
kommunchef 2013-11-26, skrevs också i delegeringsordningens kap 2 in att ” 
Vid laga förfall av kommunchef går ekonomichef in som ställföreträdande 
kommunchef”. 
 
Då ekonomichef inte längre kommer att fungera som ställföreträdande 
kommunchef, behöver denna formulering utgå. I det fall att kommunchef är 
förhindrad att fatta beslut i enlighet med delegeringsordningen, kan 
vidaredelegering ske i enlighet med vad som föreskrivs under kap 1.7. 
Noteras ska att nytt beslut om vidaredelegering ska ske vid varje tillfälle som 
behovet uppstår. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
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. 
 
Samverkan 
Kommunförvaltningen bedömer att samverkan inte behövs för föreslagen 
förändring. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Formuleringen ” Vid laga förfall av kommunchef går ekonomichef in som 
ställföreträdande kommunchef” i kap 2 tas bort. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Formuleringen ” Vid laga förfall av kommunchef går ekonomichef in som 
ställföreträdande kommunchef” i kap 2 tas bort. 
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Remissyttrande, Ökad insyn i välfärden, dnr KS 16/00306 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissyttrande 
Betänkande Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 (finns att ladda ner på 
regeringen.se) 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har som en av ett trettiotal kommuner erbjudits att yttra sig 
över rubricerade betänkande från Socialdepartementet. 
 
Kommunförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande, vilket ska antas av 
kommunstyrelsen. I yttrandet har kommunförvaltningen tagit fasta på 
betänkandets övergripande avsikter och de konsekvenser förslaget kan 
förväntas få ur det kommunala perspektivet. Det innebär att yttrandet i 
huvudsak fokuserar på förslagen till ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagen, arkivlagen och kommunallagen, däremot inte på de 
konsekvenser förslagen får för exempelvis socialtjänstlagen, skollagen eller 
patientlagen, då dessa följer av ändringarna i de föregående lagarna. 
 

Ekonomi 
Yttrandet i sig har inga konsekvenser för kommunens ekonomi. I den mån 
utredningens förslag förväntas få ekonomiska konsekvenser, behandlas 
detta i remissyttrandet. 
 
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. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Föreslaget yttrande antas. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist 
(S) och Christina Johansson (M) utan att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) önskar 2 minuters ajournering vilket beviljas. Efter 
ajourneringen återupptas förhandlingarna. 
 
Per Karlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås yttra sig i ärendet 
vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att yttra sig i ärendet. 
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Begäran om längre utredningstid ”Lokaler för vård och 
omsorgsboende”, KS 16/00171 

Beslutsunderlag 
Lokaler för vård och omsorgsboende, dnr KS 16/00171, 
2016-05-04 § 46, 2016-05-24 § 169 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen begär längre utredningstid gällande tidigare beslut 
”Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera alternativa förslag till 
vård och omsorgsboende för Nya Björkhaga med tillhörande kalkyler. 
Uppdraget ska presenteras under 2016”.  
 

Ekonomi 
Förvaltningen behöver längre utredningstid för att kunna leverera flera 
alternativa lösningar med tillhörande kostnadskalkyler och tidsplaner. 
 
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 
- Utredningstiden förlängs och uppdraget presenteras under 2017. 

 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  

 
Utredningstiden förlängs och uppdraget presenteras under 2017. 
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Förstudie av infrastruktur till Lake Resort, dnr KS 17/00022 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Äskande om medel till förstudie av infrastruktur Lake resort.  
För att undersöka kostnader och möjligheter att bygga infrastruktur till 
området för Lake resort behöver det genomföras en förstudie. Förstudien 
kommer att ge svar på följande frågor: 
• Vad är det ekonomiskt bästa sättet att bygga väg och VA till området? 
• Hur mycket kommer projekteringen av väg och vatten att kosta? 
• Hur mycket kommer byggandet av väg och vattenledningar att kosta? 
• Hur kan samarbetet med övrig infrastruktur ske (el, fjärrvärme, fiber)? 
• Förstudien kommer att ligga till grund för en vidare projektering om så 

önskas.     
                          Ekonomi 

Förväntad kostnad 100000kr 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för miljön. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett med Bergslagens kommunalteknik. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beviljar medel till förstudien. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningsson. Ordförande Christina Johansson (M) utvecklar. 
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att finansiering ska ske 
genom strategimedlen och ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att kommunstyrelsen beviljar medel till förstudien. 
 
Att finansieringen sker genom kommunstyrelsens strategimedel. 
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Ansökan om permutation av donationsstiftelser, dnr KS 
16/00228 

 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-23 § 231 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har i uppdrag att förvalta stiftelsen Hanssonska 
donationen och stiftelsen Markarna Larssons donation. Årligen har 
kommunens representanter avstämningsmöten med den donationsgrupp s k 
donationskommitté som är tillsatt som part för att föra befolkningen i Hjulsjös 
talan gällande dessa två Hjulsjö-fonder.  
 
Donationsgruppen tillsammans med förvaltningen rekommenderade att 
kommunens gjorde en ansökan om permutation hos Kammarkollegiet för att 
ge tillstånd att ändra i de gåvobrev som stiftelserna grundar sig på, vilket 
kommunstyrelsen godkände 2016-08-23. Hällefors kommun förvaltar 
stiftelserna och innehar därmed rätten att ansöka till Kammarkollegiet.  
 
Skälet till att ansökan gjordes är dels att kunna använda kapitlet vid så låg 
avkastning att utdelning inte annars kan genomföras och dels att ändra 
ändamålstext och innehåll för utdelningar till en modernare tolkning av text 
med inriktning som mer motsvarar dagens samhällsbild.  
 

Ekonomi 
Kommunen har varit i kontakt med Kammarkollegiet och fått information 
om att båda inskickade ansökningarna skulle avslås. Kommunen har 
återkallat ansökningarna på rekommendation av Kammarkollegiet och 
därmed återfått de avgifter som betalats in med vardera 8 500 kronor. 
Motiveringen från Kammarkollegiet är att så länge som medel kan betalas 
ut av en fond oavsett storlek så går det inte att ändra. Det är gåvogivarens 
vilja som gäller. Kammarkollegiet har däremot meddelat kommunen att 
förvaltaren har rätt att tolka texten till dagens samhällsbild utan att det 
krävs en ändring.  
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Donationsgruppen är informerad om att ansökningarna har återkallats och 
att de tolkningar som gruppen förslog ensligt ansökningarna går att 
tillämpa. Gruppen har gett förvaltaren i uppdrag att säkerställa att 
fondernas avkastning optimeras genom det bankavtal som finns för att 
maximera möjligheten att dela ut medel. 
 
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.  
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att utskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom återtagandet vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att ställa sig bakom återtagandet. 
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Förändringar i diskrimineringsarbetet, dnr KS 15/00345 

Beslutsunderlag 
KS 2015-11-24 § 257 
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) 
SOU 2014:41 
Prop. 2015/16:135 
 
Ärendet 
Efter förslag från kommunstyrelsens jämställdhetsberedning beslutade 
kommunstyrelsen i november 2015 om uppdrag till beredningen. Att 
genomföra en lönekartläggning, uppdatera inaktuella policys och dokument 
på området samt att utreda och analysera kvinnors villkor i arbetslivet. 
 
En lönekartläggning har genomförts och presenterats. Tidigt lyfte 
jämställdhetsberedningen behovet av att uppdatera kommunens 
jämställdhetsplan. Därför började kommunförvaltningen ett 
kartläggningsarbete och presenterade de olika kravområden för beredningen. 
Jämställdhetsberedningen pekade ut olika målinriktningar för arbetet, där 
särskilt avskaffandet av delade turer, men även rätt till heltid, lyftes. Men från 
1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen och arbetet med 
aktiva åtgärder i kraft. Dessa förändringar påverkar i hög grad beredningens 
uppdrag och arbetet med jämställdhetsfrågor. 
 
Förändringen innebär att arbetsgivaren ska arbeta på samma sätt med alla sju 
diskrimineringsgrunder. Aktiva åtgärder ska vidtas för arbetsförhållanden, 
löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
kompetensutveckling samt möjlighet att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap. Arbetet ska bedrivas i fyra steg; undersöka risker, analysera 
orsaker till risker, vidta skäliga förebyggande och främjande åtgärder samt 
följa upp och utvärdera arbetet. Arbetet med dessa steg ska dokumenteras 
skriftligt och pågå fortlöpande, vilket betyder att när steg fyra är avklarat ska 
steg ett vidta. Däremot ska kommunen inte längre ta fram någon 
jämställdhetsplan. 
 
Enligt Diskrimineringsombudsmannen är syftet med förändringarna att 
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effektivisera arbetet med aktiva åtgärder. Utifrån ett övergripande ramverk 
och en samlad dokumentation har arbetsgivaren möjlighet att integrera 
diskrimineringsarbetet i ett ändamålsmässigt sammanhang. 
 
I den medarbetarenkät som är tänkt att genomföras varje år, med start 2017, 
bedömer förvaltningen att det kan vara möjligt att undersöka risker inom 
diskrimineringsområdet, det inledande steget i arbetet med aktiva åtgärder. 
Arbetsplatsträffarna är också ett forum, med särskild möjlighet att diskutera 
och genomföra främjande åtgärder. Denna typ av frågor skulle kunna ingå på 
dagordningen vid ett antal tillfällen under året och följs upp utifrån 
dokumentation i protokollet. 
 
En lagförändring är att kravet på att lönekartläggning ska genomföras varje år 
istället för var tredje år, samt att analysen ska vara något mer omfattande. 
Utifrån den arbetsvärdering och lönekartläggning som genomfördes i början 
av 2016 finns en bra grund att bygga vidare på.  
 
I den förändrade lagstiftningen tydliggörs också att arbetsgivaren ska ha 
riktlinjer, som bör uttrycka att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier eller 
sexuella trakasserier, och rutiner för att klargöra agerandet när en situation 
uppstår. Förvaltningen ska ta fram nya rutiner och riktlinjer här.  
 
I arbetet med de aktiva åtgärderna ska arbetsgivaren samverka med 
arbetstagarna, hur samverkan har skett ska redovisas i den skriftliga 
dokumentationen. Hällefors kommun kommer från den 1 januari 2017 ha en 
samverkansgrupp, där all övergripande samverkan ska ske. Därför föreslår 
förvaltningen att beredningen enbart har politisk representation, utöver 
representation från förvaltningen. För att bättre spegla att arbetet omfattar alla 
sju diskrimineringsgrunder föreslår förvaltningen även att 
jämställdhetsberedningen byter namn till diskrimineringsberedningen.  
 

Ekonomi 
Förändringarna innebär utökade kostnader, exempelvis genom krav på 
lönekartläggning varje år istället för vart tredje och i arbetstid för att ta 
fram nya riktlinjer. För t.ex. medarbetarenkäten är det viktigt att den 
planeras i ett årshjul utifrån ekonomiprocessen. Kostnader för de åtgärder 
som behöver vidtas för att kunna arbeta med att förebygga de identifierade 
riskerna kan på så sätt lyftas i budgetprocessen. 

 
Folkhälsa 
Ett aktivt väl fungerande arbete mot diskriminering har positiva effekter på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Kommunförvaltningen har informerat löpande kring 
jämställdhetsberedningens arbete i kommuncentrala samverkansgruppen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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- Att personalenheten arbetar vidare med diskrimineringsarbetet utifrån 
ovan presenterad inriktning och jämställdhetsberedningens prioriterade 
områden.  
 

- Att jämställdhetsberedningen byter namn till diskrimineringsberedningen. 
 

- Att den fackliga samverkan sker i kommunens samverkansgrupp och att 
beredningen därför består av politisk representation samt utifrån behov 
representation från personalenheten och sekreterarstöd.  

 
--- 
 
Under jämställdhetsberedningens behandling av ärendet föredrar personalchef 
Pia Berg kring den nya lagstiftningen på området. Under föredragningen 
betonar personalchef särskilt att förändringarna innebär utökade krav samt att 
fler områden ska kartläggas och att ett behov av resursförstärkning finns. 
 
Utifrån diskussioner under jämställdhetsberedningens möte föreslår 
närvarande ledamöter att behovet av en personalresurs för att starta upp 
arbetet med aktiva åtgärder lyfts i budgetprocessen 2018.  
 
Jämställdhetsberedningens närvarande ledamöter föreslår också att den tredje 
att-satsen i förvaltningens förslag till beslut utgår, istället tillförs 
beslutsförslaget att vald grupp fortsätter arbetet. 
 
--- 
 
Ordförandes förslag till beslut 
 
- Att personalenheten arbetar vidare med diskrimineringsarbetet utifrån 

ovan presenterad inriktning och jämställdhetsberedningens prioriterade 
områden. 
 

- Att behovet av en personalresurs för att starta upp arbetet med aktiva 
åtgärder lyfts i budgetprocessen 2018. 
 

- Att jämställdhetsberedningen byter namn till diskrimineringsberedningen. 
 

- Att vald grupp fortsätter arbetet. 
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Yttrande över Atso Siimes medborgarförslag om att bygga 
till en parkering vid sporthallen, dnr 196.12/135 

 
Beslutsunderlag 
Atso Siimes medborgarförslag, inkommit 2012-11-05 
Yttrande från BMB, inkommit 2013-03-04 
Startrapport för investeringsprojekt, daterad 2016-11-21 
 
Yttrande 
I medborgarförslaget framförs önskemål om en parkeringsplats vid 
sporthallen. Förslagställaren framför att bilar står på exempelvis trottoarer och 
att olika tillbud inträffar, eftersom det finns för få parkeringsplatser. 
 
I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren ett område för en ny parkering. 
Bergslagens miljö och bygg (BMB) har tidigare, via mejl, meddelat att 
föreslagen plats inte var lämplig då det är risk för konfrontationer mellan 
gående och trafikanter. 
 
Sedan medborgarförslaget lämnades in har det hänt mycket i området. En ny 
skolbyggnad har kommit till och en gång- och cykelbro byggs över järnvägen 
vid korsningen Finnbergsvägen-Klockarvägen. Dessa båda förändringar får 
konskevenser för trafikflödet. Därför pågår en översyn över området där 
frågan om parkering och t.ex. möjlighet till avlämningsplats är en del.  
 
En ny parkering och avlämningsplats är gjord. Asfaltering av den kommer att 
ske under 2017. Parkeringen ska säkerställa parkering åt boende på 
Hemgårdsvägen, skolan och sporthallen. En projektering av en ny sträckning 
på gång- och cykelvägen förbi Klockarhagskolan vid Hemgårdsvägen är 
också beställd. Det är en del av arbetet med säkra skolvägar samt syftar till att 
få en enhetlig skolgård. 
 

Ekonomi 
I det startbesked som finns för projekteringen uppgår 
investeringskostnaderna till 50 000 kronor. Denna kostnad finansieras inom 
projektet säkra skolvägar och innebär således ingen utökad kostnad. Innan 
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projekteringen är slutförd är det svårt att svara på vad eventuella åtgärder 
kan kosta. 
 
Folkhälsa 
Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det positivt om så många som möjligt 
väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen när de ska lämna eller hämta 
barn vid skolan eller åka till sporthallen. Men för en trygg miljö runt 
skolområdet måste det finnas fungerande parkeringsmöjligheter för de som 
tar bilen. 
 
Miljö 
Att det finns tillräckligt med tillgängliga parkeringar minskar risken för att 
människor parkerar på andra platser, något som skapar en osäker 
trafikmiljö.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
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Yttrande över medborgarförslag om utegym vid 
Hurtigtorpets motionsanläggning, dnr KS 15/00358 

Dnr KS 15/00358 
 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag från Jessica Eriksson 2015-11-27 
KF 2015-12-15 § 244 
KS 2016-01-26 § 36 

 
Yttrande 
Förslagsställaren vill att man anlägger ett utegym för att förbättra 
kommuninvånarnas möjligheter till en varierad och mångsidig träning, många 
vistas inomhus alltför stor del av sitt liv. För att kunna kombinera en 
promenad eller löprunda med styrketräning och därefter ha dusch- och 
omklädningsmöjligheter föreslås placeringen av ett utegym vara passande vid 
Hurtigtorpets motionsanläggning. 
 
Hurtigtorpet är en mycket uppskattad och väl utnyttjad plats för rekreation 
och motion med fina spår för åretruntbruk. Silverleden och Postleden utgår 
också härifrån, Skidklubben och Löparklubben bedriver sina verksamheter 
här, likaså har Draghundsklubben tävlingar regelbundet på anläggningen. Här 
rör sig människor i alla åldrar som vill idrotta, motionera eller vandra.  
 
Att anlägga ett utegym för Hälleforsborna är ett bra förslag, som skulle gynna 
många och på lång sikt gynna folkhälsan positivt. Det bör därför tas med i det 
fortsatta planarbetet och utredas vad gäller plats, anläggningskostnad och 
kostnader för underhåll.  
 

Ekonomi 
Kostnader för ett utegym varierar, beroende på storlek, material och 
placering. Hur marken behöver anläggas och så vidare.  
En uppskattning skulle ändå vara att det kommer röra sig om cirka  
100 000 - 250 000 kronor.  
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Folkhälsa 
Att vistas utomhus och röra på sig är bra för folkhälsan varför detta förslag 
styrker kommunens mål att främja en god hälsa för kommuninvånarna och 
besökare. 
 
Miljö 
Inga särskilda aspekter på miljön.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att förslaget tas med i en fortsatt planering för Hurtigtorpets 
motionsanläggning och att det utreds ekonomiskt och praktiskt inför vidare 
beslut. En planering av en eventuell anläggning ske i nära dialog med 
Hurtigtorpets allians. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 

 
--- 
 
Marjo Pruuki (S) ställer en fråga om det finns gym i Hurtigtorpets lokaler 
vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig att vid utredning bör man även förslå alternativa 
platser. 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) yrkar på en attsats till: 
Att bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att ta hänsyn till alternativa 
platser i enlighet med medborgarförslaget. 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) ställer förvaltningens förslag mot det egna 
yrkandet och finner att det egna yrkandet vinner bifall. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Att förslaget tas med i en fortsatt planering för Hurtigtorpets 
motionsanläggning och att det utreds ekonomiskt och praktiskt inför vidare 
beslut. En planering av en eventuell anläggning ske i nära dialog med 
Hurtigtorpets allians. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Att ta hänsyn till alternativa platser i enlighet med medborgarförslaget. 
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Yttrande över medborgarförslag om skylt på torget, 
dnr KS 16/00201 
 
Beslutsunderlag 
Text-förslag från Hans Linder ställt till Erling Rickan, Hällefors kommun 
2004-04-27 
Åke Stävlids medborgarförslag inkommit 160523 
KF 2016-06-28 § 88 
KS 2016-08-23 § 241  
Textförslag från Uno Rehn ställt till Gabriela Kloth, Hällefors kommun 16-08 

 
Yttrande 
Offentlig konst är en viktig del av det offentliga rummet. Den medverkar till att skapa 
karaktär och sammanhang, ge estetiska upplevelser och möjlighet till reflektion.  
Skulpturer och annat är ofta identitetsskapande och signalerar vad orten står för och  
vad man är stolt över. Det kan vara, som i det här fallet, ett kulturhistoriskt minne,  
värdefullt för flera generationer och något spännande för den besökare som möter  
Hällefors för första gången.  
 
På torget i Hällefors finns sedan många år, en fontän, skapad av en så kallad 
kokill. Fontänen är en försköning av torgmiljön avsedd att bidra till en 
attraktiv utemiljö, med sittbänkar intill. Säkerligen har man även menat att 
fontänen ska påminna betraktaren om Hällefors brukshistoria, om 
stålframställningen vid Hellefors Järnverk (nuvarande Ovako) då den 
föreställer en kokill som är en gjutform för stålframställning. 
 
Medborgarförslaget föreslår att en skylt sätts upp med förklaring vad en kokill 
användes till inom stålindustrin. 
Att fontänen får en förklarande skylt som ger betraktaren lättläst information 
om vad en kokill är känns angeläget. Man bör för övrigt sträva efter att all 
offentlig konstutsmyckning ska vara märkt med årtal, konstverkets namn och 
upphovsperson/konstnär.  

 
Ekonomi 
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Skyltningen medför en viss kostnad för framtagande och montering.  
Kostnaden för rostfri skylt beräknas till ca 1000 kronor och ryms i befintlig 
budget för offentlig konst. 
 
Folkhälsa 
Att tillse att de offentliga konstverken vårdas och ser ut på ett sådant vis 
som det är avsett gör platsen attraktiv. En försköning av vår gemensamma 
utemiljö är hälsofrämjande enligt många studier. 
 
Miljö 
Inga särskilda aspekter på miljön.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att en förklarande skylt tas fram och monteras intill fontänen vid torget. 
Med detta anses medborgarförslaget bifallet. 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 
Att en förklarande skylt tas fram och monteras intill fontänen vid torget. 
Med detta anses medborgarförslaget bifallet. 
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Yttrande över medborgarförslag om skatepark och  
synpunkt över frisbeegolfbana i Hällefors, 
dnr KS 16/00198 
 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag från Felix Saxin 160609 
KF 2016-06-28 § 89 
KS 2016-08-23 § 242 
Synpunkter/klagomål: om frisbeegolfbana, KS 16/01816 

 
Yttrande 
Förslagsställaren Felix tycker att det är viktigt att få ut barn och unga att ha 
något annat att göra på fritiden än datorn och att locka hit barn från andra 
platser i länet. Felix föreslår att en skatepark anläggs, på någon plats som 
kommunen äger och som ligger nära samhället, för att det ska vara nära till 
vuxna om någon skadas och beskrivs detaljerat med antal hopp, ramper, 
skyltning med mera. 
 
Via e-post har ett förslag inkommit om att en frisbeegolfbana önskas till 
Hällefors. Det är en rolig aktivitet som inte kostar mycket att bygga och är 
gratis att spela, föreslår ”en som tror att vi får ungdomar att pröva något nytt”. 
 
Lindholmstorpet är en centrumnära plats för rekreation och möten. Här finns 
idag en boule-bana, parkering för husbilar, caféverksamhet och en Mulle-stig 
men planer för att utveckla Lindholmstorpet ytterligare pågår.  
Att anlägga en skatepark och frisbeebana kan vara en lämplig aktivitet som 
riktar sig främst till de yngre invånarna och besökarna i Hällefors. Ännu finns 
ingen detaljplan framtagen men förslagen bör tas med i det fortsatta 
planarbetet och utredas vad gäller plats, kostnad och underhåll. 
 

Ekonomi 
Kostnader för en skatepark varierar, beroende på storlek, material och 
placering. Hur marken behöver anläggas och så vidare.  
En frisbeegolfbana, även kallad discgolf, kan kosta från ca 30 000 kr och 
uppåt beroende på om den är 9 korgar eller mer och hur man anlägger 
marken med mera.  
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Folkhälsa 
Att vistas utomhus och röra på sig är bra för folkhälsan varför detta förslag 
styrker kommunens mål att främja en god hälsa för barn och unga. 
 
Miljö 
Inga särskilda aspekter på miljön.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att förslagen tas med i fortsatta planering för Lindholmstorpet och att det 
ekonomiska utreds. Vidare ska planeringen av eventuell anläggning ske i 
dialog med kommunens ungdomar. Därmed anses medborgarförslagen vara 
besvarade. 
 
--- 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring vad som syftas med kommunens 
ungdomar vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Att förslagen tas med i fortsatta planering för Lindholmstorpet och att det 
ekonomiska utreds. Vidare ska planeringen av eventuell anläggning ske i 
dialog med kommunens ungdomar. Därmed anses medborgarförslagen vara 
besvarade. 
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Yttrande över ett flertal medborgarförslag och en motion om 
trafik, dnr KS 15/00330, dnr KS 15/00329, dnr KS 14/00050, 
dnr KS 13/00184, dnr KS 13/00031 och dnr KS 13/00022,  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag KS 15/00330, KS 15/00329, KS 13/00184, KS 13/00031, 
KS 13/00022 
Motion KS 14/00050 
KF 2016-06-28 § 94 
KS 2016-11-29 § 308 
 
Yttrande 
Till kommunförvaltningen har det kommit in ett antal medborgarförslag och 
en motion vars gemensamma nämnare är att de berör frågor om trafik. Främst 
handlar förslagen om sänkt hastighet och farthinder. Ett område som särskilt 
pekas ut för åtgärd är det vid förskolorna Lilla Pyret och Lärkan. Förutom 
sänkt hastighet och farthinder föreslås t.ex. att öppna en väg, långtradarförbud 
på en annan väg och säkrare busshållplats i de olika förslagen. 
 
Ett antal av förslagen har kommunförvaltningen skickat till Bergslagens 
miljö- och bygg (BMB) för handläggning. Utifrån denna bakgrund såg BMB 
behov av en översyn. Det planerades för att genomföra en trafikanalys under 
2017 i tätorterna. Det med särskilt fokus på områden kring skolor och 
förskolor samt andra områden med barnverksamhet. Analysen skulle leda 
fram till att olika åtgärder presenterades för prioritering av Hällefors kommun. 
 
I och med beslut av kommunfullmäktige i Hällefors, 28 juni 2016, och övriga 
kommuner i norra Örebro län (KNÖL) flyttas frågor om trafik från 1 januari 
2017 till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, nuvarande Bergslagens 
kommunalteknik (BKT). Dessutom har den trafikingenjör som skulle utföra 
analysen slutat sin tjänst, samtidigt som en ny permanent lösning saknas. Det 
är därför osäkert exakt när en trafikanalys kan genomföras. Men syftet med en 
trafikanalys är att få en helhetsbild över trafiksituationen i tätorterna. 
 
Hällefors kommun har även i vissa fall påtalat problem för Trafikverket, 
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exempelvis i frågan om bättre bussplats där även Länstrafiken har varit 
involverad. 
 
I flera av medborgarförslagen framförs åsikter om förare som kör fort och 
utan hänsyn. Trafikverket har i ett uttalande i samband med ett tidigare 
medborgarförslag påtalat att trafikanter, förutom skyldigheten att följa 
hastighetsbegränsningarna, enligt lag är skyldiga att anpassa hastigheten efter 
rådande förutsättningar. I de fall förare håller för höga hastigheter är det 
främst ett ärende för polisen. 
 

Ekonomi 
Det är i dagsläget svårt att bedöma de samlade ekonomiska kostnaderna, 
eftersom de är beroende av vad som framkommer i trafikanalysen. För 
kostnaderna för själva trafikanalysen har BMB:s inhyrda trafikingenjör 
uppskattat de ungefärliga kostnaderna till mellan 50 000 och 100 000 
kronor. I Hällefors kommuns beslutade budget med kommunstyrelsen 
verksamhetsplan för 2017 finns inga medel för denna kostnad. Kostnaderna 
för en trafikanalys får därför prioriteras mot andra kostnader i arbetet med 
budget för 2018. 
 
Folkhälsa 
Att kunna vistas tryggt vid och kring vägarna är av betydelse för 
folkhälsan. 
 
Miljö 
För trafikmiljön är frågor om hastigheter och liknande av stor betydelse. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att samtliga medborgarförslag och motionen i ärendet överlämnas till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att beaktas i en eventuell 
trafikanalys.  
 

- Att kostnaderna för en trafikanalys tas med i budgetberedningen och blir 
en del i budgetprocessen för 2018.  
 

- Att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att 
återrapportera, i det fall en trafikanalys genomförs, förslag på åtgärder 
med beräknade kostnader till kommunstyrelsen. 
 

- Att medborgarförslagen ska anses besvarade med ovanstående. 
 

- Att motionen ska anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ewa Stålberg (M), 
Ritha Sörling (V), och Ronnie Faltin (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att en översyn av 
hastigheterna i närheten av skolor och förskolor ska prioriteras. 
 
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med 
tillägg för det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 



3(3) 

 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att samtliga medborgarförslag och motionen i ärendet överlämnas till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att beaktas i en eventuell 
trafikanalys.  
 
Att kostnaderna för en trafikanalys tas med i budgetberedningen och blir en 
del i budgetprocessen för 2018.  
 
Att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att återrapportera, i 
det fall en trafikanalys genomförs, förslag på åtgärder med beräknade 
kostnader till kommunstyrelsen. 
 
Att medborgarförslagen ska anses besvarade med ovanstående. 
 
Att motionen ska anses besvarad med ovanstående. 
 
Att en översyn av hastighetsgränserna i närheten av skolor och förskolor ska 
prioriteras. 
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Yttrande över Per Grängstedts (LPO) motion om 
viltförvaltning, dnr KS 16/00208 

 
Beslutsunderlag 
Per Grängstedts (LPO) motion 
 
Yttrande 
Motionären uttrycker i rubricerade motion ett önskemål om att 
kommunfullmäktige ska ange att Hällefors kommun ska ha som mål att vara 
en vargfri kommun. I motionen konstateras också att detta kräver en justering 
i den nationella rovdjurspolitiken. 
 
Motionären menar att klövvilt är en viktig resurs för kommunen då det ger 
råvara som är klimatsmart, giftfritt och djuretiskt och dessutom möjliggör en 
högre kommunal självförsörjningsgrad. Med en omläggning av den nationella 
rovdjurspolitiken som möjliggör en vargfri kommun, menar motionären med 
hänvisning till Skandulv, att uttaget av kött från klövvilt kan öka med 10-20 
ton per år. 
 
Utan varg ökar också möjligheten till en bättre förvaltning av klövviltet 
genom exempelvis löshundsjakt enligt motionären, liksom förbättrade 
möjligheter till älgturism. 
 
Kommunförvaltningen kan liksom motionären konstatera att rovdjurspolitiken 
fastställs nationellt och dessutom har kopplingar till europeiska och 
internationella överenskommelser och avtal. I riksdagen finns en stor enighet 
kring de mål som fastställts för rovdjurspolitiken. Frågan faller således inte 
inom den kommunala kompetensen. Trots detta har det förekommit att 
kommuner har tagit ställning i frågor rörande detta, jämför exempelvis med 
Älvdalens kommun, KF 2011-03-10 § 33. 
 
Genom En hållbar rovdjurspolitik, antagen av riksdagen 2013 har skapats ett 
utökat regionalt ansvar för rovdjursförvaltningen till exempel genom utökad 
beslutanderätt från Naturvårdsverket till länsstyrelserna gällande jakt. 
Referensvärden har tagits fram för rovdjursstammarnas storlek och utbredning 
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för att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och 
habitatdirektivet som stöd för länsstyrelserna i detta arbete. Något utrymme 
för arbete för en vargfri kommun kan kommunförvaltningen inte se med 
hänsyn till detta. 
 
Denna ståndpunkt förstärks av att Sverige sedan 1993 är anslutet till 
Konventionen om biologisk mångfald, vars direktiv omfattar varg, björn, lo, 
järv och kungsörn, varav vargen enligt Skandulv är akut hotad.  
 
Kommunförvaltningen delar uppfattningen att viltkött ur hållbarhetssynpunkt 
är gynnsamt och att ett ökat användande av sådant i de kommunala 
verksamheterna kan bidra till uppnående av mål gällande bland annat nära 
produktion och miljö. Under 2015 använde kommunens måltidsverksamhet ca 
21 ton kött, och sett i det perspektivet är det bortfall som motionären 
beskriver substantiellt. 
 
Idag köps en begränsad mängd viltkött till måltidsverksamheten, under 2015 
rörde det sig om 8 kilo. Genomsnittspriset för det använda älgköttet var ca 
177 kr per kilo, att jämföra med ca 84 kr per kilo av ekologiskt (strimlat) 
nötkött. Kommunförvaltningens bedömning är att det finns goda möjligheter 
att öka användningen av viltkött, men att detta skulle innebära en betydande 
fördyrning av måltidsproduktionen. Det i sin tur kräver ett tydligt politiskt 
ställningstagande genom mål och budget. 
 
Avseende möjligheterna till olika typer av klövviltförvaltning, där motionären 
exemplifierar med löshundsjakt, finns belägg för att varg har skadat och dödat 
hundar i samband med detta. Enligt Agria, som försäkrar ca 70 % av Sveriges 
hundar, har 47 hundar skadats eller dödats av varg under perioden 2011-2015, 
vilket belyser att det finns risker förknippade med denna typ av jakt. 
Samtidigt kan som jämförelse konstateras att under samma period har 92 
hundar skottskadats eller -dödats, medan 2820 har skadats eller dödats i 
trafiken. 
 
Älgturism är som motionären beskriver en växande turismform och viktig att 
värna. Enligt ekoturismföreningen som samlar företag inom bland annat 
viltturism, är de svenska rovdjuren en ännu viktigare faktor för den typ av 
turism som motionären beskriver, och dessutom något som ytterligare ökar 
intresset för turism kopplat till klövvilt. Ur turistisk synpunkt riskerar 
förslaget således att vara kontraproduktivt. 
 
Med utgångspunkt i att frågan inte faller inom den kommunala kompetensen 
och att förslaget delvis riskerar att vara kontraproduktivt i förhållande till 
motionens argument, föreslår kommunförvaltningen att motionen ska avslås. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen kan inte bedöma vilka ekonomiska konsekvenser en 
övergång från nöt- eller annat kött till viltkött i den kommunala 
måltidsproduktionen i den storleksordning som motionären föreslår, kan få. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen ser inga konsekvenser av förslaget ur ett 
folkhälsoperspektiv då alla typer av råvaror som upphandlas omfattas av 
kvalitetskrav. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen bedömer att motionärens förslag har positiva 
miljöeffekter under förutsättning att viltproduktionen ersätter kött som 
producerats under sämre miljömässiga förhållanden.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare 
Mathias Brandt kortfattat. 
 
Ewa Stålberg (M) och Ritha Sörling (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås. 
 



 
         Siksand 2016-06-28 

 
 

Motion över utvecklingsarbetet med de gröna näringarna i Hällefors kommun. 
 

Viltet har en betydande försörjningspotential i Hällefors kommun i en fullt utvecklad 
viltförvaltning. 
 
En satsning på ökad avkastning av klövviltet ger oss en varaktig och uthållig ökad 
självförsörjningsgrad, bästa tänkbara råvaror ur ett klimatsmart giftfritt och djuretiskt perspektiv. 
 
Minskar vi dessutom vår köttkonsumtion ökar viltets betydelse än mer i det sammanhanget. 
 
Viltet står för den i särklass klimatsmartaste, mest närproducerade, giftfria och ojämförligt mest 
djuretiska produktionskälla vi har i vår kommun och är en naturlig del i vår natur. 
 
Vi har dessutom lång erfarenhet av viltförvaltning och stor kunskap i ämnet i kommunen som 
kommer väl till pass i arbetet. 
 
En väl utvecklad viltförvaltning kommer dessutom ge ett starkt uppsving för sidoverksamheter som 
älgturism som är en omvittnat populär och säljbar turistverksamhet som efterfrågas såväl lokalt som 
internationellt i stor omfattning. 

 
För att viltförvaltningen i Hällefors kommun ska kunna utvecklas och ge kommunen den avkastning 
som ligger i linje med en klimatsmart och giftfri närproduktion behövs en revidering av den 
nationella rovdjurspolitiken. 
En del anser att detta är något som ligger på nationell nivå men så enkel är inte processen. 
  
För att en revidering ska komma till stånd krävs tydliga signaler från bl a Hällefors kommun. 
Att skjuta ifrån sig problemet leder oss inte framåt i frågan. 
Vi måste aktivt påtala detta dilemma för att få en ändring till stånd. 
Att kunna utveckla viltförvaltningen är direkt beroende av att vi lägger fokus på att bli en vargfri 
kommun. 
 
Enligt Sveriges Lantbruks Universitet, Skandulv, doc. Håkan Sand, står enbart vargen för ett direkt 
bortfall ur viltproduktionen på mellan 10-20 ton/år i vår kommun av vår klimatsmartaste 
närproduktion vilket helt motverkar våra ambitioner i våra framtidsplaner för kommunen. 
 
Vargen utgör dessutom ett direkt hinder i möjligheten att klara ett funktionellt upplagt 
förvaltningsarbete där olika jaktmetoder såsom löshundsjakt måste varvas med andra metoder  för 
att uppnå ett bra förvaltningsresultat för den långsiktiga hållbarheten i viltförvaltningen. 
 
Landsbygdspartiet oberoende anser därför att det är av högsta prioritet att vi redan nu riktar fokus 
mot målet en vargfri kommun med start snarast eftersom det kräver en justering i den nationella 
rovdjurspolitiken vilket kan ta tid. 
 
 
 
Per Grängstedt 
Landsbygdspartiet oberoende 
Hällefors 
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Allan Myrtenkvists (S) motion om medborgarförslag, dnr KS 
16/00330 

 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2016-12-13. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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Berit Qvarnströms (V) mfl:s motion om planering av resurser 
i äldreomsorgen, dnr KS 16/00300 

 
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2016-11-14. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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Medborgarförslag rörande kommunens bilar och bilarnas 
drivmedel, dnr KS 16/00301 

 
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2016-11-15. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 
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Kompetens- och kunskapsanalys av Hällefors kommun, dnr 
KS 16/00202 

 
Allmänna utskottet har tillställts delrapport tre av kompetens- och 
kunskapsanalys av Hällefors kommun. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V) 
utan att yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Projektet kompetens och kunskapsanalys 
 
Rapport, delrapport 3 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Den 30 mars 2016 projektanställdes undertecknad av 
kommunchefen i Hällefors kommun. Uppdragets innehåll är att 
under två år genomföra ett projekt med namnet Kompetens och 
kunskapsanalys, med syfte att undersöka förutsättningarna för att 
bättre koordinera befintlig utbildningsverksamhet i Hällefors 
kommun, angränsande kommuner och regioner. Bakgrunden till 
projektet är den demografiska utvecklingen i Hällefors som 
tendera försvåra möjligheterna att rekrytera den arbetskraft som 
behövs såväl i den privata sektorn som i den offentligt drivna 
verksamheten. En sådan utveckling kan äventyra verksamheter och 
arbetstillfällen i kommunen. I uppdraget ingår även att analysera 
kompetensbehovet i arbetslivet i Hällefors kommun, och i särskild 
ordning se hur nyanländas resurser kan tas tillvara. Till projektet 
kopplas också en kommunanalys med syfte att klarlägga den 
nuvarande situationen i kommunen avseende ett stort antal 
parametrar. 
 
I delrapport 1 har projektet föreslagit att ett utvecklingsråd för 
gymnasieutbildning i Hällefors kommun återetableras. Rådet 
föreslås bestå av fem till sju personer, varar två till tre är externa 
personer med god kännedom och erfarenhet av 
gymnasieutbildning. Resterande deltagare är personer verksamma i 
utbildningssammanhang i kommunen. Skälet för förslaget är att 
förutsättningarna för gymnasieutbildning har över tid förändrats 
såväl ur elevperspektiv som verksamheten och arbetslivets 
förväntningar. Läsåret 2016/2017 föreslås vara en 
försöksverksamhet som utvärderas när perioden är till ända. 
I delrapport 2 har projektet föreslagit att Hällefors kommun 
etablerar komtek från våren terminen 2017. 
 
KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga 
gå på fritidsverksamhet, ungefär som den kommunala kulturskolan, fast med 
teknik som intresse och ämne. 

Komtek handlar om att intresserar barn och ungdomar i unga år för 
teknikutbildning och teknikyrken. Komtek kan erbjudas från 
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förskoleålder och sedan kontinuerligt under grundskoletiden. 
Formen kan vara antingen eftermiddags- eller kvällspass,  och/eller 
lägerverksamhet. Där får barn och unga möjlighet att lära känna 
såväl material som utvecklingar och uppfinningar på ett lättsamt 
sätt.  
 
Jag föreslår också att samma koncept tillämpas för mat och 
måltider, dvs att barn och ungdomar får tillfälle att tillaga måltider, 
hantera råvaror, men också att äta den tillagade maten så som 
etiketten bjuder.   
 
Läs mer i delrapport 2. 
 
Inledning 
 
Den 30 mars 2016 projektanställdes undertecknad av 
kommunchefen i Hällefors kommun för att genomföra ett tvåårigt 
projekt med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att 
bättre koordinera befintliga utbildningsverksamheter i Hällefors 
kommun, angränsande kommuner och regioner.  Vidare ska 
projektet analysera kompetensbehoven i arbetslivet i Hällefors 
kommun i vid mening, och bedöma hur utbildningsbehoven bäst 
kan tillgodoses. I projektet ingår även att i särskild ordning se hur 
nyanländas resurser kan tas tillvara.  Till projektet kopplas också 
en kommunanalys med syfte att klarlägga statusen för kommunen 
och dess innevånare utifrån att antal parametrar som är 
betydelsefulla för utvecklingen i kommunen i vid mening. 
 
Bakgrunden till projektet är den sedan lång tid tillbaka pågående 
strukturomvandlingen inom järn- och stålhanteringen, åtföljd av en 
kraftig urbanisering som förändrat invånarantalet negativt i 
Hällefors kommun, andra liknande bruksorter och jämförbara delar 
av Sverige.  
 
Projektet finansieras gemensamt av Hällefors kommun och Region 
Örebro Län. 
 
Projektplaneringen har definierat följande 
målformuleringar:  
 
Att ta fram en rapport som beskriver arbetslivet i Hällefors och 
dess behov av utbildning och kompetens på kort och medellång 
sikt 
Att integrationsperspektivet särskilt beaktas och behovet av 
validering belyses 
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Att utifrån rapporten göra en analys för att ta fram en 
handlingsplan där individens möjligheter att finna rätt 
utbildning som leder till jobb och egen försörjning förbättras 
I uppdraget ingår även att fortlöpande föreslå aktiviteter och 
åtgärder som bidrar till projektets måluppfyllelse. 
 
Metodval 
 
Intervjua berörda intressenter och aktörer. Samtala med personer 
som har särskild kännedom om förhållanden och förutsättningar. 
Anordna workshops med intressenterna. Ta del av rapporter och 
statistik, såväl fakta som åsikter. Bedöma det insamlade materialet 
utifrån utmaningar och möjligheter. Lägga förslag och planera 
åtgärder fortlöpande. Utvärdera och följa upp. Fortlöpande 
rapportera till kommunledning, regionledning och gruppen 
kommunchefer och regionchef.  
 
Till projektet utses en styrgrupp bestående av företrädare för 
projektfinansiärerna med uppdrag att bistå projektledaren 
beträffande prioriteringar, resursbehov och vägval.  Vidare utses 
en referensgrupp med uppgift att bistå med idéer såväl som 
sakkunskap inom projektets hela perspektiv.   
 
Projektarbetet sommaren– hösten 2016 
 
Projektledaren har träffat ett antal aktörer, intressenter och 
medarbetare, samtalat om förutsättningarna i Hällefors kommun, 
resonerat om resursbehov och utbud hos utbildningsanordnarna 
lokalt, påbörjat en inventering av arbetskrafts- och 
kompetensbehov.  
 
Överväganden och bedömningar 

Sveriges bästa Kulturskola! 

I Hällefors finns en mycket välrenommerad kulturskola inom ramen för 
Bildning. Hällefors kulturskola ligger i topp i Sverige. År efter år bekräftas detta  
av Lärarförbundet som ser Hällefors som ett föredöme när de jämför landets alla 
musik- och kulturskolor med varandra. År 2009 och 2010 rankades Hällefors 
Kulturskola som landets bästa musik- och kulturskolekommun. Kulturskolan 
rankades som tvåa år 2011 och 2012. 2016 låg skolan på första plats i länet och 
på åttonde plats i landet. 

På Hällefors Kulturskola kan eleverna välja att delta i olika kurser, spela 
instrument, dansa, spela teater, filma, spela i rockband, sjunga, måla och forma. 
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För elever i åk 3-6 kan du dessutom vara med i fritidsklubb Valhalla efter 
skoltid tisdag till torsdag. Här finns möjlighet genomföra egna projekt eller delta 
i Valhallas planerade aktiviteter. För de lite äldre (åk 6 och uppåt) finns Lilla 
Kvarn, en plats för Hällefors ungdomar att umgås på. 

Kulturskolan i Hällefors samarbetar med de övriga skolorna i kommunen. 
Kulturskolan erbjuder eleverna fördjupade kunskaper inom skolans "elevens 
val". Kulturskolan bedriver även ordinarie undervisning i teater för åk 4 och 
dans i åk 1.  Dessutom ansvarar verksamheten för gymnasiekurser inom det 
estetiska området inom ramen för introduktionsprogrammen och för 
grundskolans introduktionsklasser. 

 

Från Kulturskolan har det tagits initiativ för en ökad samverkan såväl i de fyra 
norra kommunerna i Örebro län ( KNÖL-kommunerna ) som inom hela Region 
Örebro län. I regionens kulturplan uttrycks dessa ambitioner som följer: 

I regionala dokument lyfts samverkan fram som en framgångsfaktor.  

”Region Örebro län prioriterar 2016-2019 arbetet med kultur för alla med ett 
särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel” 

”Kulturplanen beskriver utvecklingsmål för ett gemensamt kulturarbete i länet. 
För att de gemensamma utvecklingsmålen ska uppnås krävs gränsöverskridande 
samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Det 
handlar om att tillsammans arbeta för mål som är större än den egna 
verksamheten och genom att gå åt samma håll få ut mer av de sammanlagda 
resurserna.” 

Så uppnår vi målen, uttrycker regionala utvecklingsstrategin: 
 
”Radikalt nyskapande kulturyttringar 
Nytänkande och korsbefruktning av kulturformer ska premieras 
och gränsöverskridande möten och samarbeten ska 
uppmuntras. Det är angeläget att bejaka mångfalden i alla 
dess former: etnicitet, kultur, religion, genus, ålder och 
utbildning. Vi vill stimulera sådana former av kultur som är 
radikalt nyskapande också i ett internationellt perspektiv. Det 
behövs en spetsinriktad kunskapsbildning och forskning om 
nya kulturformer, ny teknik och nya medier. Mod är något 
som ska prägla de offentliga kulturbesluten och det kulturella 
entreprenörskapet i regionen. Samsyn och gemensamt ansvarstagande är 
avgörande för framgång.” 
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Barns och ungas nytta av samverkan.  

Ökad tillgänglighet (konstformer, utbud, resurser, variation), tillgång till kvalité, 
bredare utbud, läger/projekt, större sociala sammanhang/nätverk, större/mindre 
samspel eller grupper, nya influenser, ökad integration, möjlighet att vidare 
utvecklas utan att byta skola/leta lärare, förebildning – samverkan med 
institutioner/mer komplexa projekt,  

Betydelsen av samarbete enstaka kommuner emellan, möjliggör: köp av 
lärartjänster, ökad tillgång av: ämnesutbud, kompetens, nätverk, projekt, lokaler, 
instrument o särskild utrustning.  

Dessutom se över hur vi tar gemensamt ansvar för tillgång på kulturaktiviteter 
av god kvalité. Tillsammans studieförbund, fria kulturlivet, föreningsliv, 
institutioner samverka för att komplettera grundverksamheten. 
(utvecklingsprojekt/ punktinsatser som stimulerar skolans utveckling av spets 
och bredd.) 

Regionalt samverkande kulturskolor samverkan handla om:  

Samordning av kompetens, utvecklingsprojekt som samordnas regionalt, 
kompetensutveckling (integration, barn med särskilda behov), samverkan med 
högskola kring utbildningar, samordning Skapande skola och kulturgarantin, 
upphandling, samverka med skola kring måluppfyllelse i estetiska ämnen.  

Nätverk som inspirerar, stärker och utvecklar verksamheten. Tillsammans har 
man bättre möjligheter att bli regionalt intressanta adressater mot nationella 
aktörer i projekt –- ej en enskild liten kommun. Liksom mot regionala och 
nationella institutioner. 

Nationella strategier, regionala och kommunala strategier - logisk följd! Båda 
stora och små kommuner har nytta av samarbete.  

Identifierat behoven: lärarkompetens, vikariepool, fortbildning, pedagogiskt 
utbyte, inspiration, nå nya målgrupper, ökad integration, behov av 
kostnadseffektiv verksamhet, nya influenser, tillgång till olika scener, elever 
behöver möta fler likasinnade och bygga sociala nätverk, administrativ 
samordning, effektiv upphandling av system,  

Samordna högre utbildningar/fortbildning, länsinstitutionerna i samverkan, 
instrument, instrumentförråd, systemupphandling/service, administration,  
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Personal, kompetens, samordna utbud, administration, system för hantering av 
register o fakturor,  

Örebro län regional samverkan sedan 2011 (Karlskoga, Hällefors, Örebro skrev 
under) form av länsstudiedagar, fortbildning, orkesterläger, Spetsbandet, 
Bredbandet, workshops, musikalutbyte mm Samarbete kammarorkestern. 
Saknar kommunal kulturskola; Laxå, 
Nora utreder samverkan i norra länsdelen för möjliggöra en kommunal 
kulturskola. 

Resurser: skatta styrkor i varje kommun, medel till samverkan, 
länsinstitutioner/konsulenter, Nätverken (Utmaningar: Små respektive stora 
kommuners olikheter, nybörjare i äldre åldrar, barn med särskilda behov, 
logistiska problem, organisations, formella? Politisk förankring viktig, 
prioriteringar kommunal budget, samlad anställning – vem är huvudman? 

Samarbetsavtal- kommunallagen- Kommunförbund? Bästa köp av enskilda 
tjänster – utmaning: samplanering och tillit/avtal, behöver vi samsyn kring vad 
en kulturskola är? 

Samverkande regional kulturskola i samarbete med Örebro läns Landsting , 
numera Region Örebro län (RÖL) Kulturplanens mål om utvecklingsområde 
samverkan mellan kulturskolor och att stärka den ideella sektorn. 

Målet: förbättra för alla barn och unga att utöva kultur.  

Start 2013-11 en arbetsgrupp på uppdrag av RÖL; 
Hällefors kulturskola ordförande, 5 kommunala kulturskolor, även ÖLBF, 
Studieförbund, Betelkyrkan, Örebro universitet.   

Enkät ett underlag, ”Regional kulturskola” från 2011 grunden, uppdraget o 
syftet - 2 årigt projekt ta fram en regional samverkansform inom ramen för 
kulturplanen  
Prio 2016- kommunala representanter i beslutskedjan, nationella riktlinjer (barns 
och ungas nytta av samverkan,)  

Svårigheter: Förankringsprocess, ej samsyn kring vilken roll studieförbund/fria 
aktörer hösten 2014.  
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Ur 2016-2019 års regionala kulturplan;  
 

”Stärkt samverkan mellan länets kultur- och musikskolor är ett pågående 
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra möjligheten för alla barn och unga i 
länet att utöva kultur.  
 
Det handlar till exempel om att öka samverkan med civilsamhället och utveckla 
El Sistema eller andra arbetssätt i länet. Viktiga parter är länets kultur- och 
musikskolor.  Svenska kammarorkestern/Länsmusiken, övriga kultur-
institutioner, Örebro universitet/Musikhögskolan, internationella 
samarbetsparter, civilsamhället/studieförbund, länets kulturkonsulenter samt 
Region Örebro län.” 

 
 ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 
  

I regeringens utredning med ovanstående namn SOU 2016:69 föreslås en rad 
åtgärder för att uppnå målen med en inkluderande kulturskola på egen grund. 
Sammanfattning av utredningen följer nedan: 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med regeringens direktiv har utredningen tagit fram ett 
brett kunskapsunderlag om den kommunala kulturskolan. I betänkandet 
beskrivs verksamhetens historik och nuvarande verksamhet 
och vilka hindren är för barns och ungas deltagande. Vidare 
behandlas vissa kulturella omvärldstendenser samt de spänningsfält 
som påverkar förutsättningarna för den kommunala musik- och 
kulturskolan. Mot denna samlade bakgrund tydliggör utredningen 
därefter sina bedömningar och sina förslag. Förslagen i detta 
betänkande avser det som utredningen bedömer som kulturskolornas 
kärnverksamhet, dvs. den undervisning, de projekt och övriga 
verksamhet som genomförs på barns och ungas fria tid. 
 
Juridisk ram önskvärd men inte genomförbar 
Utredningen bedömer att en juridisk ram i form av en kulturskolelag 
vore mest verkningsfullt som grund för att tydliggöra 
kulturskolans nationella intresse. Mot bakgrund av de ekonomiska 
konsekvenser som den så kallade finansieringsprincipen föranleder 
bedömer utredningen att det inte är görligt att överlämna ett 
lagförslag till regeringen. En helstatligt finansierad kulturskola ser 
inte utredningen heller som ett mål i sig, vilket är konsekvensen av 
en strikt tillämpning av den nämnda principen, utan det är en i lag 
reglerad kommunal kulturskola som bedöms vara angeläget. 
I stället föreslår utredningen nationella mål som vägledande för 
den kommunala kulturskolan samt ett antal sammanlänkade 
förslag. Efter tre år bör en utvärdering genomföras för att ta reda 
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på vilken verkan förslagen har haft på barns och ungas tillgång till 
en inkluderande kulturskola på egen grund. Om utvärderingens 
resultat visar att tillgång till en jämlik och tillgänglig kulturskola 
fortsatt saknas och om det finansiella läget så tillåter, bör 
regeringen överväga att genom lagstiftning göra den kommunala 
kulturskolan obligatorisk. Kulturskolan utgör, på samma sätt som 
övrig kommunal verksamhet, en del av samhällets välfärd. 
 
Ny infrastruktur för den kommunala musik- och kulturskolan 
 
Utredningen föreslår en ny infrastruktur som tar sin utgångspunkt 
i nationella mål för kulturskolan samt ett antal sammanhängande 
förslag i syfte att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och 
uppväxtmiljö kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. 
Att utveckla kulturskolorna till att vara mer inkluderande kommer 
fortsatt att vara en utmaning. Utredningen vill med dessa förslag 
därför slå fast att detta ansvar inte bara bör vila på kommunerna 
utan är av ett nationellt och regionalt intresse som fordrar ett 
gemensamt ansvarstagande. 

 
 
 
Nationella mål 
Många kommuner har inlett ett ambitiöst arbete med att utveckla 
kulturskolans verksamhet för att stärka dess relevans i en förändrad 
omvärld. Utredningen menar att genom att införa nationella mål 
tydliggörs en riktning för verksamheten vilket kan gynna denna 
pågående utveckling. Utredningen föreslår att regeringen för beslut 
av riksdagen lägger fram följande mål för den kommunala 
kulturskolan: 

 
En kommunal kulturskola ska 
 ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första 
hand i grupp, 
 bedrivas på barns och ungas fria tid, 
 präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig 
bredd med verksamhet inom tre eller flera konstuttryck, 
 tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter 
och intressen, 
 ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens 
utformning och innehåll, 
 ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal, 
 verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig 
utrustning, 
 aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom 
om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess 
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verksamhet, och 
 arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet 
gentemot det övriga samhället. 
För att följa och stödja det kommunala arbetet utifrån dessa mål 
föreslår utredningen att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas 
med ansvar för bl.a. nationell uppföljning och statistik. 

 
Nationellt kulturskolecentrum 
Utredningen bedömer att en av kommunernas största utmaningar 
är att kunna möta kulturskolornas behov av kunskapsutveckling, 
erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Om dessa behov 
inte kan tillgodoses kan verksamheten riskera att förlora sin starka 
position i samhället på grund av bristande relevans sett ur ett 
medborgarperspektiv. 
Utredningen föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska 
inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Statens kulturråd med 
ansvar för nationell uppföljning, att främja erfarenhetsutbyte och 
samverkan, att främja kulturskolerelaterad kunskap med grundforskning och 
beprövad erfarenhet och att fördela statsbidrag. 
Utredningen föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska fördela 
ett utvecklingsbidrag till kulturskoleverksamhet, ett tidsbegränsat 
verksamhetsbidrag till kulturskola och ett bidrag till 
verksamhet med avancerad spetskompetens. Det nationella kulturskolecentrumet 
är, tillsammans med de 
kommunala kulturskolorna och en ökad samordning på regional 
nivå, avsett att ingå i kedja av samverkan med kommunernas behov 
i främsta rummet. Det nationella kulturskolecentrumet föreslås 
vara den länk som på nationell nivå sluter denna kedja och bör ha 
i uppdrag att samla in, analysera och förmedla dessa till i första 
hand de kommunala kulturskolorna men även till samhället i övrigt. 
 
Bidrag till regional samordning 

 
Vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet förordning 
(2010:2012) föreslås tillskjutas 10 miljoner kronor i syfte att för 
samordning av kommunal kulturskoleverksamhet på regional nivå. 
En sådan ny inriktning av bidraget förutsätter ett tillägg i bidragets 
förordning om kulturskoleverksamhet som ett nytt verksamhetsområde. 
Det föreslagna beloppet har beräknats utifrån 0,5 miljoner 
kronor för vardera av landets tjugo landsting och Gotlands 
kommun. 
Kommunerna har under utredningens arbete uppvisat ett behov 
av en förstärkt infrastruktur med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan stat, landsting och kommun, som kan bidra till ökad 
samverkan. Ett stöd på regional nivå för samordning, med kulturskolans 
behov i centrum, kan åstadkommas genom ett bidrag riktat 
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mot landstingen. I likhet med hur regional biblioteksverksamhet 
har stor betydelse för folkbiblioteken menar utredningen att en 
ökad regional samordning kan främja musik- och kulturskolornas 
utveckling väsentligt. I flera delar av landet har samverkansinitiativ 
tagits kommuner emellan och med den regionala nivån. För att 
sådan samverkan ska vara hållbar menar utredningen att strukturer 
med fast finansiering fordras. 
De samlade kulturresurserna i ett län med kommun, landsting 
eller staten som huvudman, samt kulturaktörer från det fria kulturlivet, 
är stora. Genom att bättre nyttja denna potential kan barns 
och ungas tillgång till ett varierat och brett kulturskoleutbud öka. 
Utredningen ser även andra positiva effekter för de samverkande 
parterna, exempelvis förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. 
Ett nationellt kulturskolecentrum föreslås ha en samordnande 
och stödjande roll i förhållande till de funktioner som landstingen 
väljer att inrätta. 
Det är visserligen inte en uppgift för staten att råda över hur 
kommuner och landsting samverkar. Men staten kan bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för att samverkan på frivillig grund ska 
komma till stånd. Staten finanserar regionala kulturverksamheter 
tillsammans med landstingen och kommuner och eftersträvar en 
god användning av resurserna. Att särskilt uppmärksamma barns 
och ungas rätt till kultur uttrycks även av de nationella kultur- 
politiska målen som är styrande för staten och vägledande för 
kommuner och landsting. 

 
Utvecklingsbidrag 
 
För att främja utveckling av de kommunala kulturskolorna föreslår 
utredningen att ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor inrättas. 
Sektorn som helhet uppvisar stora variationer; ifrån de kommuner 
som helt saknar verksamhet till kommuner som bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt utredningens mening finns goda skäl för att inrätta ett 
statligt stimulansbidrag som kan möta den bredd av utvecklingsbehov som 
kommunerna i dag har. 
Följande tre huvudområden kan sägas sammanfatta de fält där 
utvecklingsbehoven bedöms vara som störst, men även andra 
områden bör vara bidragsberättigade: 
 Breddning av konstområden 
 Inkludering och tillgänglighet 
 Pedagogisk utveckling 
Inom dessa områden ska insatser som ökar deltagandet av barn och 
unga med intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar prioriteras. 
I övrigt ska de lokala behoven styra och bredden av insatser 
som beviljas medel bör vara stor. 
Fördelning och uppföljning av statsbidraget bör vara en uppgift 
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för ett nationellt kulturskolecentrum. En kommun eller kommuner 
i samverkan föreslås kunna söka bidraget. Även en samordnande 
funktion på regional nivå bör i samverkan med kommuner kunna 
ansöka om utvecklingsbidrag. Till ansökan ska bifogas en strategisk 
handlingsplan. Ytterligare en förutsättning för att få del av stödet 
är att kulturskolans verksamhet ska erbjuda eller ha för avsikt att 
erbjuda, verksamhet inom minst tre konstområden. 

 
Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola 

 
Utredningen föreslår att ett tidsbegränsat verksamhetsbidrag till 
kulturskoleverksamhet ska inrättas på 10 miljoner kronor. Kommuner med liten 
folkmängd samt låg befolkningstäthet ska kunna rekvirera 500 000 kronor i 
bidrag förutsatt ett eget ekonomiskt 
åtagande på 50 procent av sökt belopp. Det föreslagna nationella 
kulturskolecentrumet föreslås ansvara för att fördela bidraget. 
Att bedriva kulturskola är ett frivilligt åtagande som faller inom 
ramen för den kommunala självstyrelsen. Utredningens kartläggning 
visar att en viss typ av kommuner med liten befolkning och 
låg befolkningstäthet av strukturella skäl tenderar att ha sämre 
förutsättningar än andra kommuner att bedriva kulturskola. 
Bidraget bör därför bidra till att starta eller förstärka den pågående 
kulturskoleverksamheten i de kommuner som uppfyller bidragets 
kriterier. 

 
Bidrag till nationell spetskompetens 
 
Utredningen föreslår att ett statsbidrag till kulturskoleverksamhet 
med nationell spetskompetens på 5 miljoner kronor inrättas. 
ördelning och uppföljning av statsbidraget föreslås vara en uppgift 
för det föreslagna nationella kulturskolecentrumet. 
Bidraget syftar till att ge specialintresserade ungdomar ökade 
möjligheter att på en avancerad nivå möta professionellt verksamma. 
Utredningen menar att initiativ där konstnärligt nyskapande 
integreras är särskilt intressant. En sådan verksamhet ska bygga på 
ett brett samarbete med andra relevanta aktörer och vara öppen för 
specialintresserade ungdomar från hela landet. 
Den sökande ska bidra med ett eget ekonomiskt åtagande som 
motsvarar det sökta bidragets storlek i syfte att uppnå ett lokalt 
ansvarstagande och för att göra en volymökning möjlig. 

 
Förstärkta utbildningsvägar för att uppnå 
en inkluderande kulturskola på egen grund 

 
Det är utredningens bedömning att utbildningsvägarna till de 
kommunala kulturskolorna bör förstärkas för att uppnå en bättre 
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kompetensförsörjning. Frågan är central för kulturskolesektorn 
och har lyfts fram som en prioriterad fråga under samtliga samråd. 
Dagens högskoleutbildningar täcker in delar av kommunernas 
Rekryteringsbehov. Kulturskolorna är inne i ett brytningsskede som utmärks av 
en strävan efter ett breddat utbud av kulturuttryck och en ökad 
inkludering av barn och unga. Samtidigt står kommunerna under de 
närmaste åren inför stora behov av nyanställningar på grund av 
lärarkårens höga genomsnittliga ålder. De lärare som nu anställs 
kommer att prägla kulturskolornas inriktning under lång tid 
framöver. Kulturskolan och skolan har många gemensamma drag men 
kulturskolan har också egna karaktäristika; som ett frivilligt deltagande, en 
läroplanslös verksamhet och en flexibilitet som utgår 
från barnets perspektiv genom hänsyn till barns och ungas egna 
intressen. Även dess bredd vad gäller konstområden och publika 
aktiviteter, är utmärkande för kulturskolan. Kulturskolan är en 

 
konstnärlig mötesplats som får sin legitimitet tack vare dess 
frivillighet och en demokratisk grundsyn om allas rätt till kultur. 
Utredningen menar att det finns goda skäl att förtydliga denna 
särart utifrån de pedagogiska grundvalar som verksamheten vilar på 
och därifrån bygga kompetens specifik för en kulturskola på egen 
grund. För att kunna motsvara kommunernas kompetensförsörjningsbehov krävs 
en pedagogisk utbildning som är uppbyggd kring en kärna som uttrycker 
kulturskolans särart. Kulturskolan är i behov av pedagogisk kompetens inom 
konstnärliga områden som inte ryms inom något av förekommande 
utbildningars huvudområden. Nya utbildningsvägar kan bidra till att öka 
mångfalden bland kommunens anställda. Samhället bör bättre ta vara på den 
kompetens som personer med konstnärlig bakgrund som invandrat till Sverige 
har och som inte per automatik passar in i det svenska akademiska 
sammanhanget. Sådana pedagoger skulle kunna bidra med en annan kunskap än 
den som i dag finns representerad vid våra lärosäten och är enligt utredningens 
mening viktig för kulturskolan för att denna bättre ska avspegla det samtida 
svenska 
samhället. Utredningen menar att den kommunala kulturskolans 
potential att medverka till en förbättrad integration är stor. 
Bildningsbegreppet måste hela tiden modifieras i takt med samhällets utveckling 
och utmaningen i dag ligger i att anpassa begreppet till det pluralistiska och 
mångkulturella samhälle vi lever i. Kulturskolans pedagogik behöver därmed 
finna former för att i hög 
utsträckning möta barn och unga i den kultur där de befinner sig, 
men även att låta barnen möta främmande kulturyttringar. En 
sådan strävan mot ökad inkludering är tydlig i många av dagens 
kulturskolor. 

 
 
Öppna upp för kandidatexamen inom fler konstnärliga ämnen 
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Utredningen har noterat att flera lärosäten under de senaste åren 
har etablerat nya kandidatutbildningar mot områden relevanta för 
kulturskolan. Samtliga dessa utbildningar omfattar 180 högskolepoäng och 
bygger på lärosätets examensrätt i ett huvudområde. Utredningen ser ett behov 
av att fler och nya områden utvecklas vid lärosätena för att bättre motsvara 
kulturskolans samtida 
kompetensbehov exempelvis inom film. 
 
 
 
Anpassade ämneslärarutbildningar 

 
Utredningen bedömer att en anpassning av ämneslärarutbildningarna 
behövs för att bättre motsvara kommunernas behov av kompetens. 
Många kommuner har behov av kombinationstjänster med 
pedagogisk personal med kompetens att arbeta såväl i skolan som i 
kulturskolan. Det gör att kommunerna i stor utsträckning efterfrågar 
personer med ämneslärarexamen. Eftersom denna utbildning 
inte är avsedd för kulturskolans verksamhet i första hand bör dessa 
utbildningar öppna upp mot kulturskolan genom att införa kurser 
som relaterar till undervisning i kulturskolan och dito ts förlagd 
utbildning. 

 
Kulturskolepedagog ny yrkesexamen 

 
Utredningen föreslår att en yrkesexamen i form av kulturskolepedagog om 90 
högskolepoäng ska inrättas. Utbildningen ska vara uppbyggd kring en kärna som 
uttrycker kulturskolans särart. En utbildning mot kulturskolans specifika 
utbildningsmiljö är väsentlig av flera skäl, men i synnerhet för att stärka 
kulturskolans pedagogiska grund. Kommunerna är i stort behov av pedagogisk 
kompetens inom konstnärliga områden som inte ryms inom något av 
förekommande utbildningars huvudområden. Att arbeta i kulturskolan kräver 
både konstnärlig och pedagogisk kompetens vilket gör att en 
kulturskolepedagogexamen bör vila på utbildningsvetenskaplig grund, med 
konstnärlig kompetens som ett förkunskapskrav. En sådan utbildning kan utifrån 
den konstnärliga bakgrund de sökande bär med sig inbegripa en stor bredd av 
samtida konstområden och genrer, men även vara flexibel för framtida ännu ej 
kända konstområden. Den kan även ge utrymme för konstnärligavariationer 
beroende på lokala behov. Utbildningen föreslås kunna ges på halvfart för att 
redan verksamma pedagoger ska kunna genomföra utbildningen parallellt med 
tjänstgöring på kulturskolan. En yrkesexamen som leder till kulturskolepedagog 
om 90 hp kan vara lämplig för personer med högre konstnärlig utbildning som 
vill ha tillgång till en större arbetsmarknad. Även för personer med konstnärlig 
kompetens, men utan behörighet från högre konstnärliga studier, kan en sådan 
yrkesexamen vara lämplig. Sådana pedagoger, även de med en annan 
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konstnärlig bakgrund än svensk, skulle kunna bidra med en annan kunskap än 
den som i dag är representerad vid våra lärosäten. En sådan förstärkning är 
enligt 
utredningens mening viktig för att kulturskolan på ett bättre sätt 
än i dag ska avspegla det samtida svenska samhället. 

 
Kulturskolerelaterad forskning 

 
Utredningen föreslår att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag 
att utlysa projektbidrag om 20 miljoner kronor år under 2018 för 
en satsning på forskning relevant för kulturskolan. Forskningen 
bör vara inriktad mot det utbildningsvetenskapliga ämnesområdet. 
Regeringen föreslås även ge Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa 
2 miljoner kronor i fyra år fr.o.m. 2019 för att inrätta en nationell 
orskarskola i Kulturskolans didaktik, som leder till licentiatexamen. 
Forskning om ungas lärande på fritiden är ett mångfacetterat 
område som röner ett växande intresse, men hittills har endast ett 
fåtal projekt beviljats medel. Vetenskapsrådet menar att de satsningar som görs i 
Sverige på offentligt organiserade fritidsverksamheter medför ett behov av 
ytterligare forskning. Detta 

  gäller i hög grad kulturskolan som är i behov av forskning med 
större kontinuitet och omfattning än i dagsläget. Forskning kring 
lärande och undervisning i estetiska ämnen bedrivs men en mycket 
litet del utgår ifrån den kommunala kulturskolans egna perspektiv och behov. 
Utredningen menar att det behövs stimulansåtgärder av olika slag för att få till 
stånd ett arbete med en grund i forskning och 
beprövad erfarenhet vars volym, bredd och kvalitet svarar mot de 
behov kommunerna har för att kunna möta de utmaningar kulturskolorna i dag 
ställs inför och kommer att ställas inför i framtiden. 

 
Utredningens rekommendationer 
 
Utredningen har gjort ett urval av förebildliga arbetssätt i form av 
rekommendationer till kommunerna för att främja en fortsatt 
utveckling mot en inkluderande kulturskola på egen grund. Ett 
nationellt kulturskolecentrum föreslås i uppdrag att i olika former 
bedriva ett främjandearbete som ett stöd i kommuneras arbete med 
kulturskola. 
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Förslag till aktiviteter och åtgärder: 

 
Med hänvisning såväl till kommunens ambitioner som regionens och 
utredningens, föreslår projektet att kommunen tar initiativ att på politisk nivå 
lyfta ärendet i samarbetet mellan kommunerna i norra Örebro län och i Region 
Örebro läns specifika samverkan råd för skola och utbildning, i syfte att 
snabbare utveckla samverkan i vår region och med våra omgivande kommuner i 
Örebro län inom kulturskolans uppdrag. 
 
Hällefors den 21 november  2016 
 
Hans Karlsson 
Projektledare  
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Källhänvisning 
 
Bergslagens kulturskola    
Kulturchef Anna Henriksen 
 
Region Örebro läns kulturplan 2016-2019 
 

 SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund 
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Läsårstider 2017/18, dnr KS 16/00310 

 
Beslutsunderlag 
3 kap.  Skolförordningen (2011:185) 
Delegeringsordning kommunstyrelsen  
 
Ärendet 
Fastställande av läsårstider för bildningsverksamheten är delegerat till 
bildningschef. Läsårstiderna används bland annat för personalplanering och 
schemaläggning.  
Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i 
augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
beslutas av huvudmannen. 
 
I arbetet med läsårstiderna för 2017/18 har start och slutdatum, samt längre 
lediga perioder fastställts.  
 
Höstterminen 2017 startar för eleverna onsdagen den 16 augusti. Lärarna 
startar sitt arbete onsdagen den 9:e. Terminen avslutas torsdagen den 21 
december. 
 
Vårterminen 2018 börjar onsdagen den 10:e januari för elever och tisdagen 
den 9:e för lärarna. Terminsavslutning för elever är onsdagen den 13:e juni. 
Lärarna arbetar till och med tisdagen den 19:e juni. 
   
Höstlovet är vecka 44, sportlovet är vecka 8 och påsklovet är inplanerat vecka 
13 (före påskhelgen). 
 
Utöver dessa lov och andra lediga helgdagar får det inom läsåret läggas ut 
högst fem studiedagar för personalen. 
 
Förvaltningen kommer senare att tillsammans med lärarfacken samverka ett 
förslag på kompletta läsårstider. Även under innevarande läsår kan vissa 
justeringar bli nödvändiga. 
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Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

   
 

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

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
 
Samverkan 
Samverkan i kommer att fortgå. 
 

--- 
 
Under bildningsutskottets behandling av ärendet föredrar bildningschef  
Tina Lanefjord kortfattat. 

  
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
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Skolinspektionens Kvalitetsgranskning av mottagandet 
av nyanlända elever i Hällefors kommun,  
dnr KS 16/00206 
 
Beslutsunderlag 
Skolinspektionen 2016-10-25. Beslut efter kvalitetsgranskning av 
mottagandet av nyanlända elever i Hällefors Kommun. Dnr: 40-215:6586 
 
Ärendet 
Skolinspektionen granskar hur ett antal kommuner och enskilda huvudmän 
arbetar med att ta emot nyanlända elever i skolan. Granskningen ska ge en 
bred bild av hur mottagandet fungerar och också lyfta fram goda exempel. 
 
Inspektionen har i Hällefors kommun besökt två skolor för att genomföra 
intervjuer. De har också samlat in information från huvudmannen i övrigt.  
 
Skolinspektionen har till Hällefors kommun lämnat beslut efter 
kvalitetsgranskning. Granskningen visar att kvaliteten på Hällefors kommuns 
arbete med mottagande av nyanlända elever har såväl styrkor som svagheter. 
 
Inspektionen har pekat ut följande områden som väl fungerande:  
 
- Huvudmannen tar emot nyanlända senast en månad efter ankomsten. 
- Huvudmannen har en långsiktig planering för hur mottagandet av 

nyanlända ska organiseras och utvecklas. Insatser och resurser som sätts in 
för mottagandet utvärderas. 

- Huvudmannen planerar och samverkar med såväl interna som externa 
aktörer för att säkerställa att nyanlända så snart som möjligt kommer i 
kontakt med skolväsendet. 

 
Som identifierade utvecklingsområden nämns att: 
 
- Huvudmannen behöver se till att det finns gemensamma rutiner för när 

den inledande bedömningen ska göras. Huvudmannen måste även säkra 
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att det görs en bedömning, enligt steg 1 och 2 inom två månader på båda 
skolorna i kommunen. 

- Huvudmannen behöver vidare säkra att resultaten från inledande 
bedömningar i alla steg används i planeringen av elevernas utbildning. 

 
De utvecklingsområden som nämns berör verksamheten vid Grythyttans 
skola, och har sin grund i att verksamheten startades upp så sent som i 
november 2015. Skolverkets material kring bedömningar har heller inte varit 
tillgängligt vid denna tidpunkt.  
 
Förvaltningen bedömer att de utpekade utvecklingsområdena redan idag är 
kompletterade med tillräckliga åtgärder, och kommer att meddela 
Skolinspektionen detta vid uppföljning av beslutet. 
 
Senast den 9:e januari 2017 ska kommunen skriftligt redovisa vilka åtgärder 
den har vidtagit och vad som planeras för att komma till rätta med bristerna, 
och senast 26 oktober 2017 ska åtgärder och resultat av dessa redovisas.   

 
 

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

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

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Samverkan i frågan har skett. 
 

--- 
 
Under bildningsutskottets behandling av ärendet föredrar bildningschef  
Tina Lanefjord kortfattat. 

  
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 



Hällefors kommun 
kommun@hellefors.se  
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Inledning 

Skolinspektionen genomför under 2016 en kvalitetsgranskning av skolhuvud-
mäns mottagande av nyanlända elever. Det övergripande syftet med gransk-
ningen är att bedöma kvaliteten på huvudmännens mottagande av nyanlända 
elever i grundskolan. 
Granskningen inleddes under våren 2016 med en enkät riktad till alla skolhu-
vudmän i Sverige. Hällefors kommun och 27 andra huvudmän granskas under 
hösten 2016. Denna del av granskningen ger en djupare bild av hur kvaliteten på 
det systematiska arbetet med att utforma, utvärdera och förändra mottagandet 
av nyanlända elever ser ut hos huvudmännen. Granskningen omfattar även kva-
liteten på de inledande bedömningarna av de nyanlända elevernas kunskaper. 
Hällefors kommun besöktes i september 2016. Ansvariga inspektörer har utre-
darna Verica Stojanovic och Ingela Djurberg varit. I samband med besöket ge-
nomfördes intervjuer med ansvariga för mottagandet; politiker, förvaltnings-
tjänstemän, rektorer, lärare och personal. Inspektörerna har besökt två skolen-
heter som tar emot nyanlända elever: Klockarhagsskolan och Grythyttans skola. 
För att kunna bedöma ansvarstagandet på huvudmannanivå har Skolinspekt-
ionen även begärt in ett antal dokument. Bland annat de dokument som används 
i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
I detta beslut redovisar Skolinspektionen iakttagelser, analyser och bedöm-
ningar. I de fall Skolinspektionen identifierat väl fungerande inslag finns dessa 
beskrivna och därefter följer en beskrivning av de utvecklingsområden som be-
dömts vara mest centrala att prioritera i huvudmannens kvalitetsarbete. 
När kvalitetsgranskningen i helhet är avslutad redovisas de samlade resultaten 
i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Förhoppningen är att samtliga 
huvudmän som ingått i granskningen kan använda rapporten i utvecklande 
syfte. Den kan också fungera som ett stöd för alla huvudmän som tar emot ny-
anlända elever. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större samman-
hang. 
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Sammanfattande bedömning 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att kvaliteten på Hällefors kom-
muns arbete med mottagande av nyanlända elever har såväl styrkor som svag-
heter. 

Huvudmannens styrning och organisering av mottagandet fungerar väl. Hu-
vudmannen har en långsiktig och väl fungerande planering för mottagandet, ele-
ver får börja skolan snabbt, oftast dagen efter inskrivningen, och det finns en väl 
fungerande resursmodell som ser till skolornas behov. Huvudmannen tillgodo-
ser de förbättringsåtgärder som rektorerna har begärt resurser till. Huvudman-
nen följer upp och vidtar också vid behov åtgärder för att utveckla hur motta-
gandet av nyanlända elever ska organiseras och ser till att personal på skolen-
heterna har rätt kompetens och förhållningssätt. 

Inledande bedömningar av de nyanlända elevernas kunskaper genomförs, men 
i olika takt och olika volym i kommunens två skolor. Klockarhagsskolan som har 
rutin av att ta emot nyanlända elever genomför bedömningar enligt Skolverkets 
steg 1 och 2 ganska omgående. Bedömningar som görs ligger också till grund för 
lärarnas planering av undervisningen. Grythyttans skola som haft förberedel-
seklass i knappt ett år genomför oftast enbart bedömning enligt steg 1. Detta 
medför att personal på Grythyttans skola inte har mycket kunskap om de nyan-
lända eleverna när planeringar av undervisningen görs. Kollegialt lärande mel-
lan skolorna har dock inletts. Båda skolorna behöver utveckla arbetet med be-
dömningar enligt Skolverkets steg 3. 

Då Grythyttans skola inte alltid genomför bedömningarna enligt steg 2 an-
vänds inte Skolverkets fullständiga bedömningar enligt steg 1 och 2 i alla steg i 
planeringen av elevernas utbildning. 
Huvudmannen för vid behov över och tar in information om vad de inledande 
bedömningarna visat mellan huvudmän och skolenheter. 
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Väl fungerande inslag 
Skolinspektionen bedömer att följande inslag i Hällefors kommuns mottagande 
av nyanlända elever fungerar väl: 

• Huvudmannen tar emot nyanlända senast en månad efter ankomsten. 

• Huvudmannens har en långsiktig planering för hur mottagandet av ny-
anlända elever ska organiseras och utvecklas. Insatser och resurser som 
sätts in för mottagandet utvärderas. 

• Huvudmannen planerar och samverkar med såväl interna som externa 
aktörer för att säkerställa att nyanlända så snart som möjligt kommer i 
kontakt med skolväsendet. 

Identifierade utvecklingsområden 
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utveckl-
ingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden: 

• Huvudmannen behöver se till att det finns gemensamma rutiner för när 
den inledande bedömningen ska göras. Huvudmannen måste även 
säkra att det görs en bedömning, enligt steg 1 och 2, inom två månader 
på båda skolorna i kommunen. 

• Huvudmannen behöver vidare säkra att resultaten från inledande be-
dömningar i alla steg används i planeringen av elevernas utbildning. 
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Beskrivning av huvudman och besökta verksamheter 
Hällefors kommun har 7 000 invånare och är belägen i nordvästra delen av Öre-
bro län i Västmanland. Kommunen har organiserat flyktingmottagande sedan 
1986. Hällefors kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända elever i relat-
ion till det totala elevantalet. 

Idag har Hällefors kommun två grundskolor. Flest nyanlända elever går på 
grundskolan Klockarhagsskolan men sedan årsskiftet 15/16 går nyanlända ele-
ver också till Grythyttans skola eftersom det inte finns utrymme för fler elever 
på Klockarhagsskolan. Klockarhagsskolan har längre erfarenhet av att driva 
och organisera förberedelseklasser medan Grythyttan skola inte tidigare har 
haft erfarenhet av förberedelseklasser. 

Nyanlända elever får en skolplacering innan den inledande bedömningen på-
börjas och placeringen styrs av var det finns lediga platser på skolorna. 

Klockarhagsskolan är indelad i två skolenheter och har cirka 600 elever. In-
spektörerna har besökt Klockarhagsskolan 4-9 med ca 270 elever. Nyanlända 
elever som kommer till skolan placeras i förberedelseklasser. Idag är totalt 18 
procent av eleverna på skolan nyanlända elever. 

Grythyttans skola är en F-5 skola med 110 elever. Elevantalet vid skolan har 
ökat kraftigt sedan november år 2015. På skolan finns en förberedelseklass som 
är uppdelad i två grupper: en grupp för förskoleklassen och årskurserna 1-2 
och en grupp för årskurserna 3-5. Idag är totalt 25 procent av eleverna på sko-
lan nyanlända elever. 
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Skolinspektionens bedömningar 

1) Huvudmannens styrning och organisering av mottagandet 

Genomför huvudmannen en uppföljning av mottagandet av nyanlända elever och 
ligger denna uppföljning till grund för analyser och förbättringsåtgärder av verk-
samheten? 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen bedömer att kvaliteten på huvudmannens arbete med att följa 
upp mottagandet av nyanlända elever är god. Huvudmannen tar emot nyan-
lända så fort det går, utvärderar resursfördelningen samt har en långsiktig och 
väl förankrad planering för hur arbetet med mottagande av nyanlända ska or-
ganiseras. Huvudmannens följer upp mottagandet vid skolenheterna. Huvud-
mannen följer upp kunskapsresultaten och värdegrundsresultat för alla elever i 
kommunen. Här är de nyanlända eleverna inkluderade. 

Mottagandet i skolan 
Av intervjun med representanter för förvaltningen framkommer att det tar två 
dagar men som högst upp till tre veckor innan nyanlända elever börjar skolan i 
Hällefors kommun. Rektorer uppger i intervjuerna att under höstterminen 2016 
har de nyanlända eleverna kunnat börja skolan redan dagen efter inskriv-
ningen. Representanter för förvaltning, politiker och rektorer berättar i inter-
vjun att detta är möjligt eftersom huvudmannen har hunnit utveckla en struk-
tur och en organisation kring mottagande då kommunen har tagit emot nyan-
lända sedan år 1986. 

Intervjuer med representanter för förvaltning, politiker och rektorer visar att 
nyanlända elever i Hällefors kommun skrivs in på en skola när integrations-
handläggaren och rektorerna får signaler från Migrationsverket eller från de två 
asylboendena i kommunen. Då listorna från myndigheten, enligt förvaltningen 
inte alltid är aktuella, har kommunens integrationshandläggare på Individ- och 
familjeomsorgen och samordnaren för mottagandet liksom rektorerna, även 
kontinuerliga kontakter med de två asylboendena. Förvaltningen har också re-
gelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen, en myndighet som enligt förvalt-
ningen har bra kännedom om anhöriga till nyanlända elever samt kontakter 
med boendena för ensamkommande barn. Personal på skolorna är också enligt 
förvaltningen engagerade i uppsökandet av nyanlända till exempel har de lyck-
ats finna ungdomar ute på staden och tagit med dem till skolan. 
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Vid inskrivningen och den inledande bedömningen steg 1, som görs på en och 
samma gång, är beslutet om skolplaceringen redan fattat av rektorn. Huvud-
mannen erbjuder plats på de två grundskolorna som finns i kommunen; 
Klockarhagsskolan och Grythyttans skola. 

Egen fördelningsmodell 
I Hällefors kommun arbetar man sedan ett år tillbaka efter en egen fördelnings-
modell av statliga medel för nyanlända. Modellen bygger på att resurser förde-
las rakt ned till skolorna. Av intervjun med politiker och personal från förvalt-
ningen framkommer att resursfördelnirtgsmodellen har reviderats. Tidigare 
gick de statliga medlen direkt in i den kommunala potten vilket inte visade sig 
fungera eftersom resurserna då inte alltid kom ut till verksamheten, i detta fall 
skolorna, och kunde fördelas efter behov. Samtliga intervjuade personal från 
förvaltningen, politiker och rektorer upplever att kommunens fördelningsmo-
dell idag ser till de faktiska behoven i skolan. 

Långsiktig och väl förankrad planering för arbetet med mottagandet 
Av intervjun med politiker och företrädare för förvaltning framgår att huvud-
mannen har en långsiktig och väl förankrad planering för hur arbetet med mot-
tagande av nyanlända elever ska organiseras. Det sker en uppsökande verk-
samhet, inskrivning och samtidigt görs inledande bedömningen enligt Skolver-
kets steg 1. Politikerna och företrädare för förvaltningen säger i intervjun att 
därefter ska alla nyanlända elever ut i förberedelseklasser där steg 2 ska göras, 
för att sedan successivt kunna slussas ut i klasserna. Intervjuer med personal på 
skolorna och rektorerna visar att det också är känt att det finns en samordnare i 
kommunen som bistår vid inskrivningen och den inledande bedömningen en-
ligt Skolverkets steg 1. 

I Hällefors kommun utgår man från att tillströmningen av nyanlända kommer 
att pågå i många år till, framkommer det av intervjun med personal från för-
valtningen. Med anledning av detta planeras ytterligare skolbyggnader. Då det 
råder bostadsbrist i kommunen planerar och bygger kommunen så att skol-
byggnaderna framöver ska kunna användas som bostäder ifall läget förändras. 

Av intervjuer med företrädare för förvaltningen och rektorerna framkommer 
att planeringen är känd för rektorerna som tar emot elever. Företrädare för för-
valtningen, politiker och rektorer anser vidare att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan huvudmän och rektorer. 
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Uppföljning och analys av arbetet med mottagandet av eleverna 
Av intervjun med företrädare för förvaltningen och av de dokument som hu-
vudmannen skickat in framkommer att ökad måluppfyllelse för kommunens 
elever och integration är det övergripande målet. Företrädare för förvaltningen, 
politiker och rektorer uppger att utbildningsstrategen har redovisat måluppfyl-
lelsen för utskottet både med och utan resultat för de nyanlända eleverna. 

Rektorerna lämnar in redovisningar i form av utvärderingsrapporter tre gånger 
per år till ekonomichefen och till övergripande verksamhetschefen. Dessa rap-
porter innehåller redovisningar av hur skolan lyckats med Hällefors kommuns 
inriktningsmål gällande utbildning nämligen att öka måluppfyllelsen i grund-
skola (betygsstatistik i fornt av meritvärdet i årskurs nio samt behöriga till ett 
nationellt program). Rapporterna innehåller också uppgifter rörande trivsel och 
trygghet, personalredovisning och budgetföljsamhet för drift och investeringar. 
Rektorn på Grythyttans skola kompletterar även med en egen kvalitetsrapport 
för skolan. Av analysen i huvudmannens årsrapport för år 2015 framkommer 
att kommunen saknat studiehandledare på språket tigrinja samt att förberedel-
seklassen är en mycket resurskrävande verksamhet där elever behöver mycket 
stöd. 

Då kommunen är liten använder sig huvudmannen dock främst av dialoger 
och studiebesök för att få in den information som behövs för att kunna följa 
upp och analysera mottagandet av nyanlända. 

Diskussioner förs kontinuerligt om hur många eleverna är, ifall elever får plats 
på skolorna och om rekrytering av personal. Vidare har ansvariga politiker va-
rit ute på studiebesök i förberedelseklasserna där de träffat och pratat med ele-
ver och personal. Kommunstyrelsen har också haft diskussioner med rektorer 
kring temat nyanlända där rektorer har fått berätta om hur mottagande av ny-
anlända elever och förberedelseklasser fungerar. Dessutom har kommunstyrel-
sen återkommande dialoger med rektorer och med samordnaren vilka följer 
upp arbetet och undervisningen med de nyanlända samt kontinuerligt arbetar 
med förbättringar till exempel genom omfördelning av arbetsuppgifter, tillsät-
tande av personal, omstruktureringar av scheman, framtagande av rutiner. För-
valtningen har också till kommunstyrelsen redovisat en rapport där det bland 
annat gjorts en analys som pekat på att de nyanlända snabbt kommer ikapp de 
övriga eleverna i kommunen och att det går bra för dem på gymnasiet. Det är 
på detta sätt som kommunstyrelsen valt att följa upp de nyanlända elevernas 
situation uppger politikerna i intervjun. 
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Lagstöd och allmänna råd 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella mål som finns för ut-
bildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ skolla-
gen 2010:800) Arbete med nyanlända elever behöver därmed, precis som all annan verksamhet, 
ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att huvudmannen måste ha en långsiktig och 
väl förankrad planering för hur arbete med nyanlända elever ska organiseras. Huvudmannen be-
höver också ha en långsiktig och väl förankrad planering för hur elevernas kunskapsutveckling 
följs upp. Det ökar de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot 
utbildningens mål. Huvudmannen behöver föra en dialog med rektorerna på de olika skolenhet-
erna för att få kunskap om hur arbetet med nyanlända elever fungerar på enheterna. (Ur Skolver-
kets Allmänna råd med kommentarer, Utbildning för nyanlända elever, 2016) 

Vidtar huvudmannen vid behov relevanta förbättringsåtgärder? 

Skolinspektionens bedömning 
Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit vid granskningen bedömer 
Skolinspektionen att Hällefors kommun överlag har ekonomiska och personella 
resurser, för att leva upp till bestämmelserna om mottagande av nyanlända ele-
ver. Huvudmannen tar hänsyn till behoven på de olika skolenheterna och om-
fördelar resurserna, Skolinspektionen bedömer att detta arbete är av god kvali-
tet. Eftersom det finns gott om resurser och täta uppföljningar görs har huvud-
mannen tillgodosett de förbättringsåtgärder som rektorerna har begärt resurser 
till. Huvudmannen vidtar också vid behov åtgärder för att utveckla hur motta-
gandet av nyanlända elever ska organiseras och ser till att personal har rätt kom-
petens och förhållningssätt. 

Hänsyn tas till behov och resurser omfördelas 
Då Hällefors kommuns fördelningsmodell är "rak", det vill säga pengar kom-
mer direkt ut till rektorerna från förvaltningen är det rektorerna själva som för-
delar pengar efter behoven på sina skolor framkommer det av intervjuerna 
med förvaltning och rektorer. Rektorerna uppger också att ifall det behövs mer 
pengar så äskar de pengar av förvaltningen och deras erfarenhet är att hittills 
har huvudmannen alltid kunnat bidra med de efterfrågade resurserna. Några 
förklaringar till detta, menar rektorerna i intervjuerna, kan vara att kommunen 
har pengar i form av statliga medel, att ekonomi och personalchef sitter i led-
ningsgruppen vilket underlättar snabba beslut men också att det finns en stor 
lyhördhet från huvudmannen för vilka behov rektorerna informerar huvud-
mannen om. 
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Av intervjun med representanterna för förvaltningen, politikerna och rekto-
rerna framkommer att regelbundna avstämningar görs för att utvärdera resurs-
fördelningen och klargöra behoven på skolorna som tar emot de nyanlända ele-
verna. Uppföljningen av resurserna sker enligt en delårsrapport i augusti, kvar-
talsrapport i mars och årsbokslutet i december. Hela tiden sker det enligt de in-
tervjuade politikerna en process, i form av dialogträffar med politiker och rek-
torerna, där rektorer talar om vad de behöver. På så sätt menar politikerna att 
kommunstyrelsen har bra koll på det aktuella läget. 

Flera åtgärder har vidtagits 
Huvudmannen har vidtagit flera åtgärder för att utveckla hur mottagandet av 
nyanlända ska organiseras. Svaret på frågan hur kommunen har klarat detta 
menar politikerna är att huvudmannen är framgångsrik i att ansöka om statsbi-
drag och inte väljer de dyraste lösningarna. 

Av intervjuer med representanter för förvaltningen och politikerna framkom-
mer att en åtgärd är att huvudmannen har tillsatt en samordnare som ska 
hjälpa skolorna med inskrivningen och bedömningarna samt samverka med 
Skolverket och Karlstad universitet. Vidare har ledningsfunktionerna på sko-
lorna förstärkts genom att varje rektor fått en biträdande rektor. Även elevhäl-
san har förstärkts genom tillsättande av en skolsköterska specifikt inriktad på 
de nyanlända eleverna. Grythyttans skola har vidare fått en förberedelseklass 
och Klockarhagsskolan har utökats med en skolbyggnad. 

Huvudmannen samarbetar också med Kulturskolan som erbjuder extra under-
visning i dans och teater till nyanlända elever. Detta är tänkt som en åtgärd för 
stimulans och integrering i skola såväl som på fritid. 

Huvudmannen har också sett till att alla nyanlända elever kan erbjudas studie-
handledning på modersmålet. Studiehandledarna värvas idag från bland annat 
gymnasiet och arbetsförmedlingen. Vidare har kommunen köpt in en inläs-
ningstjänst och arbetar för att få till stånd även digital studiehandledning på 
modersmålet. 

Av intervjuerna med representanter för förvaltning, politiker och rektorer fram-
kommer det att då kommunen är liten och beslutsvägarna korta är det tydligt 
för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och var olika insatser 
ska ske och vem som ansvarar för vad. Det finns också en tydlig roll- och an-
svarsfördelning mellan huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal. 
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Huvudmannen följer upp personalens kompetens och förhållningssätt 
Av intervjuer med representanter för förvaltningen, politiker och rektorer fram-
kommer att Hällefors kommun arbetar för och söker legitimerade lärare. Repre-
sentanter för förvaltningen, politiker och rektorer berättar i intervjuer att samt-
lig personal på de båda skolorna erbjudits att gå Skolverkets 7,5 poängs kurs i 
hur man gör bedömningar av nyanlända elever. Dock har inte all personal 
ännu hunnit delta. Representanterna för förvaltningen uppger också att de och 
huvudmannen håller sig å jour med ytterligare kurser som Skolverket anordnar 
för att skolpersonal även ska ha möjlighet att gå på dessa. 

Representanter förvaltning och politiker berättar att skolornas månadsrappor-
ter till förvaltningen också innehåller personalredovisningar där kompetensut-
vecklingsinsatser som behöver göras redovisas för huvudmannen. Denna in-
formation blir också tydlig i de dialogmöten som rektorer har med politiker. 
Detta förfaringssätt gör att huvudmannen har möjlighet att följa ifall personal 
på kommunens skolor har rätt kompetens. 

Representanterna förvaltningen, politikerna och rektorerna säger i intervjuerna 
att personalens förhållningssätt undersöks i form av politikerbesök i verksam-
heterna och via rektorernas samtal med lärarna, i grupper och enskilt, till exem-
pel vid medarbetarsamtal. Personal från förberedelseklasserna berättar också 
att de kontinuerligt har en dialog med klassföreståndare och andra lärare för att 
få till en positiv anda. De berättar att de upplever att nyanlända elever i kom-
munen hamnar i klasser där det idag råder ett positivt klimat. 

Lagstöd och allmänna råd 
till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (2 
kap. Sa § skollagen) Huvudmannen ser till att skolenheterna har förutsättningar, till exempel i 
form av ekonomiska och personella resurser, för att leva upp till bestämmelserna om mottagande 
av nyanlända elever. I samband med resursfördelningen är det viktigt att huvudmannen tar hän-
syn till behoven på de olika skolenheterna och eventuellt omfördelar resurserna. Ett betydelsefullt 
instrument för ökad likvärdighet i utbildningen är att elever ges stöd och stimulans samt att re-
surser fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Ibland är det inte tillräckligt att 
omprioritera resurserna på skolenheterna. Då kan huvudmannen behöva skjuta till extra resurser. 
Det kan till exempel handla om att skolenheterna får tillgång till lärare och övrig skolpersonal med 
adekvat kompetens så att elevens rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på mo-
dersmålet kan tillgodoses. Om sådan ansvarsfördelning saknas finns det risk att kvaliteten på 
mottagandet istället avgörs av enskilda personers insatser. Huvudmannen ser till att personalen 
vid skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de före-
skrifter som gäller för skolväsendet. (Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Utbildning 
för nyanlända elever, 2016) 
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Samverkar huvudmannen med externa aktörer för att säkra en god kvalitet på 
mottagandet av nyanlända elever? 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen bedömer att huvudmannens arbete med att samverka med 
externa aktörer för att säkra kvalitet på mottagandet av nyanlända elever är av 
god kvalitet. Hällefors kommun ser även på förvaltningsnivå till att samverkan 
sker med såväl statliga myndigheter som med enskilda huvudmän. 

Bred samverkan med externa aktörer 
Av intervjun med representanter för förvaltningen och med rektorerna fram-
kommer att Hällefors kommun samverkar med externa aktörer för att säker-
ställa att nyanlända så snart som möjligt kommer i kontakt med skolväsendet. 
Till exempel samverkar huvudmannen med Skolverket, Länsstyrelsen, Migrat-
ionsverket och med andra kommuner som tagit emot många nyanlända. Därut-
över finns lokal samverkan med kommuner inom Örebros län, där skolchefer 
och rektorer träffas. 

Lokalt sker samverkan med arbetsförmedlingen, kommunens Individ- och fa-
miljeomsorg, med asylboendena och med boendena för ensamkommande barn. 
Av intervjun med representanter för förvaltningen framkommer att mottagan-
det av nyanlända i Hällefors kommun sköts av Individ- och familjeomsorgen. 
Här ansvarar integrationshandläggaren för att skolor i Hällefors kommun kon-
taktas när familjer eller ensamkommande barn anländer till kommunen. Ut-
bildningsstrategen på Utbildningsnämnden har också kontakt med Migrations-
verket, Arbetsförmedlingen, kommunens Individ- och familjeomsorg samt med 
asylboendena för familjer och ensamkommande barn. 

Representanter för förvaltningen och rektorerna säger i intervjuerna att kom-
munens samordnare för de nyanlända eleverna också kommer att vara samord-
nare för de insatser som Skolverket och Karlstads universitet ska genomföra i 
kommunen. 

Informationen till vårdnadshavare och elever 
Av intervjuerna med rektorerna framkommer att vid inskrivningen som görs 
av lärare och skolsköterska, samt på Klockarhagsskolan även av samordnaren, 
informeras vårdnadshavare och nyanlända elever om det svenska skolsyste-
met, fria skolvalet och om att andra kommuner har fristående skolor. Vid in-
skrivningssamtalen finns alltid tolk med. Vårdnadshavare informeras och till-
delas Skolverkets material, om det svenska skolsystemet, olika utbildningsvä-
gar samt det fria skolvalen, översatt på sitt språk. Kommunens eget material är 
inte ännu översatt. 
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Erfarenhetsutbyten och kollegialt lärande 
Av intervju med representanterna för förvaltning, rektorer och lärare framkom-
mer att arbetslagen på de två skolorna, Klockarhagsskolan och Grythyttans 
skola, träffas enskilt, men också att den samverkan mellan dem som ska ske en 
gång per månad, har påbörjats. Målet är att det ska ske ett kollegialt lärande. 
Erfarenhetsutbyte sker också på ämneskonferenser. Rektorerna på de två sko-
lorna samarbetar likaså. Samordnaren ansvarar för att erfarenhetsutbyte sker. 

Av intervjun med politikerna och rektorerna framkommer att erfarenhetsutbyte 
också sker i kommunstyrelsens dialogträffar med rektorerna samt när kom-
munstyrelsen gör olika tematiska nedslag i verksamheten och ber rektorerna att 
redogöra för arbetet i deras verksamheter. 

Lagstöd och allmänna råd 
Hemkommunen behöver kontinuerligt föra en dialog med olika myndigheter, till exempel Migrat-
ionsverket och socialtjänsten. Det kan också vara värdefullt att föra dialog med olika organisat-
ioner som arbetar med nyanlända barn och ungdomar i kommunen. Det är även en fördel om 
information om kommunens skolorganisation och om vad som sker den första tiden i skolan finns 
översatt till de språk som nyanlända i kommunen behärskar. Barn och ungdomar samt deras vård-
nadshavare behöver ges en överblick över vilka utbildningsvägar som finns i det svenska utbild-
ningssystemet och vilka krav som finns för att få ta del av de olika utbildningarna. Att lärare och 
övrig skolpersonal ges möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan skolor och kollegialt lärande är 
viktiga delar av kompetensutvecklingen. (Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Ut-
bildning för nyanlända elever, 2016) 
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2. De inledande bedömningarnas genomförande och innehåll 

Genomförs de inledande bedömningarna av elevernas kunskaper på ett sätt som 
gynnar deras vidare utbildning? 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen bedömer att Hällefors kommuns arbete med att genomföra 
de inledande bedömningarna av nyanlända elevers kunskaper är av låg kvalitet 
och behöver utvecklas. Huvudmannen måste säkerställa att samtliga skolor i 
kommunen genomför de inledande bedömningarna enligt Skolverkets steg 1 
och 2. Granskningen visar dock att relevanta kompetenser finns med vid be-
dömningarna och att rektorerna har informerat om rutinerna för den inledande 
bedömningen. 

Placering i årskurs och undervisningsgrupp 
Samtliga nyanlända elever tilldelas som nämnts en skolplacering innan inskriv-
ningen och inledande bedömningen enligt steg 1 görs. Att arbeta med inle-
dande bedömningar som liknar Skolverkets steg 1 är kommunen van vid ef-
tersom kommunen tidigare arbetat efter en egen bedömningsmodell uppger re-
presentanter för förvaltningen. Sedan höstterminen 2016 arbetar skolorna i 
kommunen enbart efter Skolverkets modell för inledande bedömningar. 

Rektorerna berättar i intervjuerna att på skolorna går de nyanlända först i en 
förberedelseklass där de får undervisning samtidigt som bedömningar görs. 
När bedömningar gjorts beslutar rektor i samråd med lärarna om årskurs- och 
klassplacering. I samband med klassplacering tas hänsyn till nyanlända elevers 
kunskaper och ifall det finns någon annan elev i en klass med samma moders-
mål. Detta för att kunrta erbjuda de nyanlända eleverna trygghet. 

Förfaringsättet vid inskrivningen på skolorna är densamma på båda grundsko-
lorna enligt förvaltningen. 

De inledande bedömningarnas kvalitet och undervisningen under tiden som 
bedömningarna genomförs 
Av intervjuerna med personal på Grythyttans skola framkommer att de ännu 
inte har gjort bedömningar enligt steg 2 på alla elever fastän vissa elever har 
gått i förberedelseklassen sedan november 2015. 

På Klockarhagsskolan görs sedan höstterminens start bedömningar enligt Skol-
verkets instruktioner för steg 1 och 2. Däremot har ännu inga bedömningar en-
ligt steg 3 genomförts. 
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Personalen uppger i intervjun att de är tacksamma för Skolverkets modell för 
den har enligt dem fördelen att fånga upp elever som har svårt att läsa och 
skriva det latinska alfabetet men klarar av att läsa och skriva på andra alfabet 
t.ex. det arabiska. Personalen berättar att under den inledande bedömningen 
steg 1 gör de en kort faktagenomgång av elevers skolgång. Sedan sker bedöm-
ning enligt steg 2. Här bedöms elevers litteracitet och numeracitet. Denna be-
dömning görs tillsammans med modersmålslärare. 

Politikerna säger i intervjun att rektorerna och samordnarenska se till att de in-
ledande bedömningarna håller god kvalitet. Politikerna berättar i intervjun att 
de känner till att skolpersonal på Klockarhagsskolan har utvecklade rutiner 
kring bedömningarna och att skolpersonal på Grythyttans skola ännu inte har 
upprättat samma fasta rutiner. 

Hittills har, enligt personalen på båda skolorna, läraren tillsammans med rek-
torn, bestämt vilken ordinarie klass elever ska placeras i och elevens bakgrund, 
d.v.s. om eleven kan läsa, skriva och har gått i skolan tidigare har tagits i beak-
tande vid klassplacering. Ibland har nyanlända elever fått gå en årskurs under 
deras ålder för att de ska kunna få ett extra år. Personal uppger i intervjuerna 
att de förhoppningsvis kan placera eleverna i rätt klass tidigare när de fullt ut 
använder det nya bedömningsmaterialet från Skolverket. 

Kompetensen hos den personal som genomför de inledande bedömningarna 
All personal i förberedelseklassen är med på inskrivningen där den inledande 
bedömningen enligt steg 1 görs. Med på inskrivningen finns oftast samord-
narna och alltid skolsköterskan som arbetar med nyanlända elever med. Skol-
sköterskan finns med för att skolan ska få information om och kunna ta tag häl-
soproblem direkt. När steg 2 genomförs, görs det av klasslärare i samarbete 
med lärare i ämnet svenska som andraspråk samt modersmålsläraren. 
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Lagstöd och allmänna råd 
En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. 
Rektorn ansvarar för att bedömningar görs. En bedömning ska göras skyndsamt. För en nyanländ 
elev ska bedömningen göras i sådan tid att beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp 
kan fattas. (3 kap. 12 c-d §§ skollagen) Av Skolverkets föreskrifter om underlag för bedömning av 
nyanlända elevers kunskaper framgår att när en elevs kunskaper ska bedömas enligt 3 kap. 12 c § 
skollagen ska Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper 
steg 1 och steg 2 (diarienummer 2016:428) användas som underlag för bedömningen. 1 vilken 
omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda ele-
vens förutsättningar och behov. (SKOLFS 2016:10) En inledande bedömning av den nyanlända 
elevens kunskaper är grunden för planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. 
För elever i grundskolan ska en inledande bedömning ske så snart som möjligt och senast inom 
två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Genom den inledande bedöm-
ningen ges nyanlända elever möjlighet att visa styrkor och svagheter. För att den nyanlända ele-
ven ska få en lämplig placering och undervisning under den tid som hens kunskaper inledningsvis 
bedöms behöver huvudmannen skapa förutsättningar för rektorerna vid skolenheterna. Rektorn 
har ett ansvar för att lärare och övrig personal känner till och följer rutinerna för den inledande 
bedömningen. 1 de fall kommuner väljer att organisera verksamheten centralt på en mottagnings-
enhet eller motsvarande är det fortfarande den nyanlända elevens ordinarie rektor som har ansvar 
för eleven, även under denna begränsade tid. Huvudmannen bör säkerställa att rektorn är delaktig 
i och tar del av den genomförda bedömningen. Rektorn har ett ansvar oavsett om undervisningen 
bedrivs fysiskt i skolans lokaler eller inte. Vem som är elevens rektor behöver vara tydligt för elev 
och vårdnadshavare. Det är inte möjligt att under den tid som den inledande bedömningen görs 
placera en nyanländ elev i en särskild undervisningsgrupp utan att rektorn har fattat ett beslut 
om särskilt stöd genom åtgärdsprogram. Det är önskvärt att bedömningen genomförs på elevens 
starkaste språk. Rektorn ansvarar för att ta reda på vilket, eller vilka, språk som är elevens stark-
aste. Det är en fördel om lärare med ämneskunskaper gör bedömningen, eftersom det ger bättre 
förutsättningar för adekvata bedömningar. (Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Ut-
bildning för nyanlända elever, 2016) 
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3. De inledande bedömningarnas spridning och användning 

Sker samverkan för att sprida information om elevens utbildnings- och stödbe-
hov? 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen bedömer att då Grythyttans skola inte alltid genomför be-
dömningar enligt steg 2 är varken spridning eller användningen av fullständiga 
inledande bedömningar inom skolorna i kommunen av god kvalitet. 

Elevers behov av extra anpassningar eller särskilt stöd uppmärksammas och 
förmedlas till rektorn. Vid övergångar ger och begär skolorna i Hällefors kom-
mun in relevant information om de nyanlända eleverna. 

Samverkan och spridning 
Av intervju med personal och med rektorer framkommer att information om 
elev överförs till de lärare som ska undervisa eleven. På Klockarhagsskolan 
finns både muntlig och skriftlig redovisning utifrån Skolverkets bedömningar 
enligt steg 1 och 2 att tillgå. På Grythyttans skola sker överföringen av resultat 
från steg 1 främst muntligt. Då personal ännu inte gör de inledande bedöm-
ningarna enligt steg 2 på alla elever finns inte alltid denna information för 
spridning och användning på skolan. 

Behov av utredningar förmedlas till rektorer 
Av intervjuerna med rektorer och med personal på skolorna framkommer att 
då skolsköterskan alltid är med på inskrivningen och på den första inledande 
bedömningen enligt steg 1, uppmärksammar hon redan i initieringsfasen ifall 
den nyanlände eleven är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller om 
en elev eventuellt tillhör grundsärskolans eller specialskolans målgrupp. Då in-
skrivning och de inledande bedömningarna sker på en skola gäller rutiner som 
för alla andra elever det vill säga att en anmälan om utredning görs till elevhäl-
san. Rektorn beslutar sedan om utredningen ska göras. 

Överlämningar mellan skolor och huvudmän 
Rektorerna uppger i intervjuerna att de inledande bedömningar som gjorts i 
kommunen alltid följer med eleven till den nya hemkommunen när elever flyt-
tar från Hällefors. De uppger också att de får in bedömningar från andra hu-
vudmän när nyanlända elever börjar i deras kommun. 
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Lagstöd och allmänna råd 
Huvudmannen bör ha rutinen för hur rektorn vid skolenheten är delaktig i och tar del av den 
inledande bedömningen. Oavsett om bedömningen sker vid en central mottagningsenhet eller 
motsvarande är det viktigt att informationen om eleven överförs från de lärare som genomför den 
inledande bedömningen till de som senare ska undervisa eleven. Vid övergångar behöver den av-
lämnande skolenheten ge relevant information till den mottagande skolenheten, som aktivt behö-
ver ta emot och använda informationen. Annars finns risken att viktig information går förlorad. 
Även vid övergångar inom skolenheten behöver relevant information överföras. Väl förankrade 
rutiner kan vara ett stöd för att överlämna så användbar information till den mottagande skolen-
heten som möjligt. Lärare och övrig skolpersonal kan uppmärksamma signaler om att en nyanländ 
elevs behov inte kan tillgodoses genom åtgärd för nyanlända elever, t.ex. förberedelseklass eller 
prioriterad timplan. Eleven kan då vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Detta 
ska då, precis som för alla elever, anmälas till rektorn som behöver se till att elevens behov av 
särskilt stöd utreds. Om det finns signaler om att en nyanländ elev kan tillhöra grundsärskolans 
eller specialskolans målgrupp behöver detta utredas. (Ur Skolverkets Allmänna råd med kommen-
tarer, Utbildning för nyanlända elever, 2016) 

Används resultaten från de inledande bedömningarna i planeringen av elevernas 
utbildning? 

Skolinspektionens bedömning 
Skolinspektionen bedömer att, eftersom inledande bedömningar i steg 2 inte 
genomförts på alla nyanlända elever vid båda skolenheterna i Hällefors kom-
mun, och eftersom bedömningarna i steg 3 inte alls genomförs, medför detta att 
huvudmannens arbete med att anpassa undervisningen efter elevernas behov 
är av låg kvalitet och behöver utvecklas. Huvudmannen behöver också säkra 
att resultaten från inledande bedömningar i alla steg används i planeringen av 
elevernas utbildning. 

De inledande bedömningarna som underlag för rektorns beslut om placering 
i undervisningsgrupp och årskurs 
Av intervjun med representanter för förvaltningen framkommer att då Hälle-
fors kommun enbart har två grundskolor, och nyanlända elever får en skolpla-
cering innan de inledande bedömningarna görs, är inte bedömningarna avgö-
rande för skolplaceringen. Bedömningarna är däremot avgörande för rektorer-
nas beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Båda skolorna för-
söker göra åldersadekvata placeringar så långt den inledande bedömningen av 
elevernas kunskap visar att det går att göra. 
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Rektorn på Klockhagsskolan berättar också att hon tar hänsyn till om det finns 
flera barn i samma klass med samma modersmål. Rektorn uppger vidare att 
när eleverna kommer ut i ordinarie klass tar lärarna hänsyn till elevernas behov 
men har samma krav och förväntningar på dem som för andra elever. Lärarna 
på skolan är också bra på att rapportera om det behövs mer studiehandledning 
på modersmålet. 

I förberedelseklasserna på Klockarhagsskolan läser de nyanlända "bas SO" och 
"bas NO" samt undervisas på tre nivåer i engelska. Rektor och personal uppger 
att detta är bra för att lärare lättare ska veta när det är dags för eleverna att läsa 
dessa ämnen i ordinarie klasser. Behöriga lärare i matematik och de naturveten-
skapliga ämnena undervisar i förberedelseklassen. 

På Klockarhagsskolan ligger bedömningarna till grund för hur undervisningen 
planeras och alla nyanlända elever har individuella scheman. Rektorn uppger 
att någon gång kan placeringen ha blivit fel och att man då undersökt det 
närmre via en pedagogisk utredning. 

På Grythyttans skola där personal inte alltid gör bedömningarna enligt steg 2 
har lärarna inte haft många bedömningar att använda sig av för att organisera 
och planera undervisningen. Personalen vid Grythyttans skola säger också att 
de har svårt att anpassa undervisningen med hänsyn till elevernas bakgrund 
och förkunskaper eftersom de inte har fullständiga bedömningar att utgå ifrån. 
Personalen på Grythyttans skola uppger att då bedömningar enligt steg 2 inte 
görs på alla elevers kunskaper har alla elever redan från början per automatik 
fått läsa de praktiskt estetiska ämnena ute i ordinarie klass. Detta är inte något 
som vidtagits efter en bedömning av elevernas behov, utan mer av organisato-
riska skäl för att avlasta personalen förklarar personalen i intervjuerna. För ele-
ver där steg 2 har gjorts har bedömningarna använts så att de nyanlärtda elever 
har kunnat gå ut i ordinarie klasser i fler ämnen, som samhällsvetenskapliga 
ämnen, naturvetenskapliga ämnen, engelska och matematik. 
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Lagstöd och allmänna råd 
En nyanländ elev ska placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkun-
skaper och personliga förhållanden. Resultatet av en bedömning enligt ska beaktas vid beslut samt 
vid planering av undervisningen och vid fördelning av undervisningstiden. (3 kap 12 e-d §§ skol-
lagen) Den bedömning av elevens kunskaper som inledningsvis har genomförts utgör ett underlag 
för hur den fortsatta undervisningen kan organiseras, planeras och genomföras. Lärarna måste 
anpassa all undervisning för att ge stöd och stimulans utifrån varje elevs förutsättningar och 
behov. Det är viktigt att rektorn har rutiner för hanteringen av underlag inför beslut om placering 
i årskurs och undervisningsgrupp. Inför rektorns beslut behöver lärare och övrig skolpersonal göra 
en sammantagen analys av allt befintligt underlag. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall och 
elevens åsikt ska så långt som möjligt vägas in. Rektorn avgör hur undervisningen av nyanlända 
elever organiseras på lämpligaste sätt på skolenheten. Hen kan till exempel ha beslutat att en elev 
delvis ska få undervisning i en förberedelseklass. Vilket eller vilka ämnen, eller delar av ämnen, 
eleven följer med sin ordinarie undervisningsgrupp beslutar rektorn mot bakgrund av resultatet 
från den inledande bedömningen. Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid ge-
nerellt för elever, utöver den garanterade undervisningstiden och eleverna är i så fall skyldiga att 
delta. Prioriterad timplan kan vara ett alternativ för de elever som skolan bedömer skulle gynnas 
av att under en begränsad tid få koncentrera sig särskilt på ämnet svenska som andraspråk. Den 
inledande och fortlöpande bedömningen av den nyanlända elevens kunskaper kan utgöra underlag 
för rektorns beslut om prioriterad timplan. (Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Ut-
bildning för nyanlända elever, 2016) 
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Uppföljning 
Huvudmannen ska senast den 9 januari 2017 skriftligen redovisa till Skolin-
spektionen de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som planeras att vidtas 
för att för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som ut-
vecklingsområden. 

Redovisningen bör innehålla information om tydliga avstämningspunkter. 

Därefter ska huvudmannen senast den 26 oktober 2017 skriftligt redovisa till 
Skolinspektionen vidtagna åtgärder samt resultat av de vidtagna åtgärderna. 

Redogörelser skickas till Skolinspektionen, Verica Stoj anovic, Box 156, 221 00 LUND 
per post eller per e-post  skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se  samt med kopia 
till verica.stojanovic@skolinspektionen.se.  Hänvisa till Skolinspektionens diarie-
nummer för granskningen (dnr 400-2015:6586) i de handlingar som sänds in. 

På Skolinspektionens vägnar 

/ 
41011.11r, 

Maria Kärrman 	 /'/  

Enhetschef 	 /Verica Stojanov c 
Utredare/ Föredragande 
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Inledning 

I denna skriftliga återkoppling presenteras de rekommendationer som Skolinspektionen 
bedömer är relevanta för Hällefors kommuns erbjudande av omsorg på obekväm tid. Med 
omsorg på obekväm tid menas omsorg under tid då förskola inte erbjuds. Kommunerna är 
inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, men skollagen anger att kommunerna ska 
sträva efter att erbjuda detta (se 25 kap. 5 § skollagen). 

Rekommendationerna grundar sig på det underlag som har inhämtats från kommunens 
hemsida, genom en webbenkät och en telefonintervju med en representant för kommunen. 
Telefonintervjun genomfördes den 31 augusti 2016 och underlaget från webbenkäten och 
hemsidan inhämtades inför intervjun. 

Observera att Skolinspektionen i denna återkoppling inte redogör för det pågående arbete 
som kommunen bedriver för att erbjuda omsorg på obekväm tid. Rekommendationerna 
syftar istället till att vara ett stöd för hur kommunen i framtiden kan utveckla sitt arbete för 
att kunna erbjuda en omsorg på obekväm tid som är tillgänglig, utgår från föräldrarnas 
behov och som följs upp och utvärderas (se 25 kap. 5-8 g skollagen). 

Omsorg på obekväm tid i Hällefors kommun 

Hällefors kommun är belägen i Örebro län. Kommunen erbjuder i dag ingen omsorg på 
obekväm tid. 

Rekommendationer från Skolinspektionen 

Skolinspektionen ger följande rekommendationer för hur kommunen kan utveckla sitt 
erbjudande av omsorg på obekväm tid: 

Planera för att tillhandahålla omsorg på obekväm tid. Det framkommer i 
Skolinspektionens intervju med en representant från Hällefors kommun att 
det föreligger ett visst behov av omsorg på obekväm tid bland föräldrar. Det 
finns vidare planer i kommunen på att starta upp verksamhet för sådan 
omsorg. Skolinspektionen rekommenderar att kommunen går vidare i 
planerna med att tillhandahålla omsorg på obekväm tid. I det ingår att varje 
inkommen ansökan utreds individuellt med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 

Informera föräldrar om omsorg på obekväm tid. I intervjun framgår att 
Hällefors kommun inte går ut med någon information till föräldrar om vart 
föräldrar kan vända sig om de har behov av omsorg på obekväm tid. 
Kommunen skulle exempelvis kunna förmedla sådan information till 
föräldrar via kommunens hemsida. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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För att ta del av hur andra kommuner såväl erbjuder som informerar föräldrar om omsorg 
på obekväm tid hänvisar Skolinspektionen till granskningens slutrapport. 

Skolinspektionen genomför i de flesta fall inte någon uppföljning för hur huvudmannen 
utvecklar sitt arbete med att erbjuda omsorg på obekväm tid. Men om Skolinspektionen 
bedömer att en kommun riskerar att inte leva upp till lagens krav att sträva efter att erbjuda 
omsorg på obekväm tid kommer Skolinspektionen att genomföra en uppföljning. Utifrån 
vad som har framkommit i granskningen av Hällefors kommuns erbjudande av omsorg 
på obekväm tid kommer ingen uppföljning att genomföras. 

Information om granskningen 

Skolinspektionen har under hösten 2016 genomfört en kvalitetsgranskning av kommunernas 
erbjudande av omsorg på obekväm tid för barn i 1-5 års ålder. Syftet med granskningen har 
varit att få en övergripande bild av kommunernas erbjudande av omsorg på obekväm tid. I 
projektets slutrapport Omsorg på obekväm tid — om föräldrars möjlighet till omsorg när förskolan är 
stängd redovisar Skolinspektionen granskningens resultat och exempel på hur kommuner 
arbetar för att tillhandahålla omsorg på obekväm tid. Granskningen bygger på en enkät som 
har gått ut till alla Sveriges kommuner samt intervjuer med ett slumpmässigt urval av 70 av 
Sveriges kommuner som både erbjuder och inte erbjuder omsorg på obekväm tid. 

På Skolinspektionens vägnar 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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Vikariehanteringssystem Time Care Pool,  
dnr KS 16/00314 

 
Informationsunderlag 
Time Care Pool Offert 2016-11-01. 
 
Ärendet 
Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem som installeras på kommunens 
nätverk, kommunlicens finns redan idag.  
Vikariesystemet ger möjlighet till optimal resursanvändning och stöds även av 
fackliga rekommendationer utifrån möjlighet till heltid/vald 
sysselsättningsgrad. En direkt vinst i detta system är kostnads- och 
kvalitetsmässiga förbättringar till följd av att man använder den fasta 
personalresursen effektivare. En annan viktig funktion i Time Care Pool är 
mobil webbklient, för att möjliggöra tillgång till systemet för vikarier som inte 
har tillgång till kommunens nätverk. Bokningsassistent är en modul som 
hjälper till att utöka bemannings öppettider, helger, kvällar och nätter. 
Modulen fungerar som en sökmotor utifrån given frågeställning kring 
kompetens och tillgänglighet och därefter tillsättning av vikarie. 
 
Ekonomiska vinster  
- Använda den tid som man idag betalar lön för på ett mer effektivt 

sätt(vikarierekrytering).  
- Minska antalet timvikarier kan vara en annan målsättning som ger stora 

ekonomiska besparingar.  
- Hantering av 165-timmar dvs. både minskade övertid- och merkostnader. 

Fram till september har omsorgen kostnader för övertid motsvarande 1,5 
miljoner kronor.  

 
Sociala vinster  
- Öka kvaliteten i verksamheten genom bättre förutsättningar för att kunna 

införa heltid inom kommunen och att lätt kunna säkerställa att vikarien har 
den kompetens som krävs. Med det minskas antalet timvikarier som kan leda 
till en ökad kontinuitet ute hos omsorgstagarna, men kan också öka 
möjligheten till att få personalen att räcka till. Det blir en rättvisare hantering 
för kommunens vikarier.  



2(2) 

 

 
Organisatoriska vinster   
- Genom att använda en bemanningsfunktion minskas tiden som idag läggs 

ner för att leta och ringa vikarier, all kontakt sker via SMS.  
- Time Care pool ger förutsättning att få kontroll på LAS-dagar direkt vid 

bokningstillfället, det innebär att det inte blir några oplanerade 
anställningar via inlasning. 

Juridiska vinster   
- Med hjälp av system säkerställa att kommunen i möjligaste mån följer de 

arbetsrättsliga och fackliga lagar och avtal som finns. Något som i dag sker 
genom manuell hantering och är mer tidskrävande. 

 
Ekonomi 
Kommunlicens 
Pris för kommunlicens, dvs. fritt antal användare av systemet bland 
anställda i Hällefors Kommun. 
 
Engångsavgift: 478 000 kr 
Investering fördelas enligt följande: 
78 000 kr, 2016 (finns i investeringsbudget 2016) 
400 000 kr, 2017 (medel finns i förslag till investeringsbudget 2017) 
 
Utbildningskostnad 
Totalt 200 000 kr, utbildningen påbörjas under november (200 000 kr finns 
i 2016 år budget) 
 
Årlig avgift support och underhåll 
143 000 kr, finns 200 000 kr i 2017 år budget vilket även kan användas till 
resekostnad, traktamente och logi vid införande och utbildning. 
 
Uppsägning av system 
Vikariehantering via WinLas kan sägas upp, vilket besparar kostnader på 
27 000 kr per år. Uppsägningstiden är 6 månader. 
 
Folkhälsa 
Möjligheten till att införa heltid till deltidsanställda som önskar det i 
kommunen främjar folkhälsan. 
  
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Härmed är omsorgsutskottet informerade och en återkoppling till 
omsorgsutskottet ska ske efter ett halvår. 
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Sammanfattning 

 
Hällefors Kommun har tidigare fått en offert gällande Time Care Pool. Idag den 1 november träffades 
representanter från Hällefors Kommun och Time Care och insåg att offerten som skickats tidigare, 
behövde utökas med modulen Bokningsassistenten. 

Offerten är baserad på att Hällefors Kommun har ett fritt antal användare i systemet, dvs kommunlicens. 

Ytterligare kostnader tillkommer när kommunen integrerar mot tredjepartsleverantörer, som Visma och 
WinLas. 

 

På samtliga i offerten angivna priser tillkommer moms. 

 

Denna offert är giltig till och med 2016-12-31 
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1 Uppdraget 
Time Care AB ämnar införa vikariehanteringssystemet Time Care Pool i Hällefors Kommun. För att uppnå 
maximal effekt kommer Time Care med sin erfarenhet att agera stöd vid organisation och utbildning. Och 
för att tydligt kunna följa upp de målsättningar som kommunen vill uppnå med ett följande verktyg, anser 
Time Care att nedan perspektiv indikerar inom vilka områden kommunen skulle kunna specificera sin 
ambition med det föreliggande arbetet.  

Kommunen kan säkert finna fler områden inom vilka förändring vill uppnås. 

Ekonomiska vinster – Som i sig grundar sig i en känsla att det går att nyttja den tid som man idag betalar 
lön för på ett mer effektivt sätt. Minska antalet timvikarier kan vara en annan målsättning som ger stora 
ekonomiska besparingar. 

Sociala vinster – Öka kvaliteten i verksamheten i och med att färre timvikarier kan tex leda till en ökad 
kontinuitet ute hos brukarna. 

Organisatoriska vinster – Hur skall man organisera sin bemanningsfunktion för att optimalt kunna 
tillgodose kommunens resurser. Detta tillsammans med vinster kommunen kan åtnjuta med ett integrerat 
systemflöde med kommunens övriga system så småningom Personec P, Winlas & ev övriga system. 

Juridiska vinster – Med hjälp av system säkerställa att kommunen i möjligaste mån följer de 
arbetsrättsliga och fackliga lagar och avtal som finns. Något som med manuell hantering är svårt att 
hantera. 

För Time Care är det av yttersta vikt att Hällefors Kommun reflekterar över vilka av ovan perspektiv som 
är viktiga för kommunen. Anledningen är att det ofta är viktigt för en kommun att uppnå framförallt en 
målsättning kopplat till ett politiskt uppdrag, varvid andra glöms bort. Men vid införande av ett verktyg 
och en bemanningsprocess kommer man snabbt märka att man har möjlighet att skapa en helhet där 
många definierade och odefinierade målsättningar kan bearbetas. Genom att veta i vilket läge man börjar, 
kan man under och efter ett införandeprojekt mäta förbättring och framgång. Finns inte nuläge 
dokumenterat blir dokumentation av förbättring bara en gissning. Dessutom blir det lättare för Time Care 
att anpassa implementeringen om man på förhand vet vad man vill uppnå.   

 

1.1  TIME CARE POOL 

Time Care Pool är ett verktyg som installeras på kommunens nätverk alternativt driftas av Time Care. 
I många kommuner där man dels arbetar med optimal resursanvändning, dels har tagit fasta på fackliga 
rekommendationer såsom rätt till heltid/ vald sysselsättningsgrad, har man med Time Cares båda 
produkter, Time Care Planering och Time Care Pool, organiserat sig på ett effektivt sätt. En direkt vinst 
av detta arbete har blivit konkreta kostnads- och kvalitetsmässiga förbättringar till följd av att man 
använder den fasta personalresursen effektivare. 

Av de ca 172 kommuner som idag använder Time Cares Produkter, har ca 70% redan tagit steget till 
att även använda Time Care Pool. Det finns gott om referenser och Hällefors har med andra ord goda 
möjligheter att själva kontrollera utlovade effekter.  
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Hur fungerar tillsättning av pass i Time Care Pool: 

All tillsättning som sker i Time Care Pool, görs utifrån ett flertal kriterier vars inbördes vikt avgörs av 
rollen som vi har valt att kalla för bemanningsplanerare: 

 Att resursen har rätt kompetens 

 Att resursen har behörighet att arbeta på arbetsstället 

 Att resursen är tillgänglig att ta emot ett pass 

 Att resursen har rätt kvalifikationer vad det gäller kontinuitet på arbetsstället, vägs mot andra 

lämpliga resurser. 

 Att resursen i allt väsentligt följer uppsatta lagar, regler och avtal 

 Att resursen har uppvisat giltigt utdrag ur belastningsregistret. 

 Att kunna prioritera resurser utifrån ekonomiska förutsättningar och politiska mål. 

 Att kommunens policy när det gäller LAS, AVA & VIK efterlevs vid tillsättning av resursen. 

Funktionalitet i Time Care Pool:  

Det rekommenderas starkt att direkt från start upprättas en automatiskt integration med PA-systemet, 
Personec P.  

Annan funktionalitet som Time Care förordar från start är: 

 Webklient & Mobil Webklient, för att möjliggöra tillgång till systemet för vikarier som ej har tillgång 

till kommunens nätverk. 

 Tidsregelkontrollen, för att säkerställa att arbetstidslagen följs även vid tillsättning av vikarier. 

 Vändande SMS – vikarier kan svara JA eller NEJ på förfrågningar. 

 Integration WinLas, för att i en bemanningssituation ha tillgänglig information kring LAS, AVA, VIK 

processen i samband med prioritering och tillsättning av vikarieresurs.  

 Bokningsassistenten, en modul som hjälper till att utöka bemanningens öppettider på tex helger, 

kvällar och nätter. Denna modul fungerar som en motor och kan själv utifrån en beställning söka rätt 

på en vikarie med rätt kompetens och tillgänglighet samt förfråga och även tillsätta denna. 

 

  



 

   Page 4 of 11 

Issue Date: 2016-12-31  © Copyright Allocate Software  
   

 

I ett eventuellt påbyggnads skede: 

 Avancerade Rapporter, med denna modul kompletteras den redan befintliga rapportmodulen med 

ytterligare rapporter och en statistik modul, där användaren själv kan skapa registermallar för export 

mot excel. 

 Avancerad Bokning, med avancerad bokning kan kommunen ytterligare rationalisera 

bokningsprocessen mot vikarieledet samt följa kontroller i scheman och rapporter hur 

tillsvidareanställda fördelar sin arbetstid i egna och andras enheter. 

 Lediga Jobb, Med denna modul möjliggörs kan lediga pass annonseras ut och vikarierna kan själva 

anmäla intresse för pass och på så sätt planera hur mycket man vill arbeta genom att indikera detta i 

systemet. 
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2 Implementeringsprojekt 

Time Care har erfarenhet av stort antal implementeringar av Time Care Pool och rekommenderar 
följande upplägg för respektive kommun.  

2.1 INFÖRANDE AV SYSTEMSTÖD 

Liksom i fallet med de flesta system är det viktigt att man lägger tillbörliga resurser på att utbilda 
personalen i systemet. Time Care har erfarenhet från att implementera sina produkter hos mer än 160 
kommuner. Time Care erbjuder därför ett väl genomarbetat utbildningspaket. De tidsuppskattningar som 
lämnas i detta dokument är starka rekommendationer.  

Först utgår ett installationsförfarande, när programvaran installeras på kommunens nätverk. Därefter 
utses roller att utföra bestämda moment i systemen. Dessa roller är för Time Care Pool: 
Huvudadministratör, Bemanningsplanerare, Beställare och arbetstagare/vikarie. Där samtliga roller 
behöver rätt utbildning för att uppnå maximal effekt. 

Medverkande:
 Kund 
 Time Care

Tid:
1 dag

Förstudie Förstudie 
Integration

Medverkande:
 Kund 
 Time Care
 Aditro

Tid:
1 dag

Presentation 
förstudie

Medverkand
 Kund 
 Time 

Care

Tid:
1 dag

Integrations-
dag bokningar

Medverkand
 Kund 
 Aditro

Tid:
1 dag

Huvud-
administratörs-

utbildning

Medverkande:
 Kund 
 Time Care

Tid:
2 dag

Bemannings-
planerar-
utbildning

Medverkande:
 Kund 
 Time Care

Tid:
2 dagar

Uppfölj-
ningsdag

Medverkande:
 Kund 
 Time Care

Tid:
2 dagar

Implementation & utbildning Time Care Pool – Personec P

Innehåll:
Kartlägga behov. 

Definera 
processer, 

organisation,
servicenivå,

kommunikation,
Införande-

planering mm

Innehåll:
Kartläggning av 
hur  Time Care 
Pool  integreras 

med Aditro

Innehåll:
Presentation 
och samman-
ställning av 
förstudie.

Innehåll:
Huvud-

administratörer 
utbildas

Innehåll:
Resursförmedlar

na utbildas,  
Huvud-

administrören 
går även denna 

utbildning

Innehåll:
Export av pass 
till Personec P

Innehåll:
Uppföljning och 
kvalitetssäkring. 

Integration til 
andra system ex 

Time Care 
Planering, 
WinLAS

Integration – TC 
Planering & 

WinLas

Medverkande:
 Kund 
 Time Care

Tid:
2 dag

Innehåll:
Koppling mellan 

Time Care 
Planering och 

Time Care Pool 
samt Import från 

Winlas och 
hantering i Time 

Care Pool 

Chefs-
utbildning

Medverkan
 Kund 
 Time 

Care

Tid:
1 dagar

Innehåll:
Utbildning av 
chefer inom 
organisa-

tionen.

 

 

 Bemanningsplanerare: Denna person är en eller flera som är knutna till bemanningsenheten, eller 

utgör en del av en samordnares/ assistents arbete ute i verksamheten. Beroende på hur kommunen 

väljer att organisera sig. Bemanningsplanerarens roll blir att lära sig att hantera systemet Time Care 

Pool och dess funktioner för tillsättning av pass. Härtill hör att strategiskt kunna göra korrekta urval i 

enlighet med den policy som kommunen har för tillsättning av vikarieresurs. Dennes roll innebär även 

att man skall genomföra utbildning för övriga roller i systemet, såsom beställare och vikarie. 
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 Beställare: Normalt avses arbetsledare som skall ha möjlighet att flagga upp för att ett akutbehov har 

uppstått i verksamheten och lägger en beställning av resurs i Time Care Pool. Utbildningen genomförs 

normalt av bemanningsplaneraren och brukar ta ca 1 timme. 

 Arbetstagare/ Vikarie: Genomförs normalt av bemanningsplaneraren eller med hjälp av smartass 
guider. Tar normalt ca 15 min/ person. 
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3 Priser 
 

3.1 PRISER PROGRAMVARA TIME CARE POOL HÄLLEFORS KOMMUN  

Pris för kommunlicens, dvs fritt antal användare av systemet bland anställda i Hällefors Kommun 

 

Programvara  Antal Engångsavgift 
Årlig avgift support & 

underhåll 

Licens Time Care Pool Kommunlicens 478 000 SEK 143 400 SEK 

Tidsregler ingår - - 

Vändande SMS ingår - - 

Automatisk integration med Personec P ingår - - 

WinLas integration ingår - - 

Mobil Webklient ingår - - 

Bokningsassistenten ingår - - 

Tilläggsmoduler 

Avancerade Rapporter option Prissätts vid efterfrågan 

Avancerad Bokning option Prissätts vid efterfrågan 

Lediga Jobb option Prissätts vid efterfrågan 

Total licenskostnad & årsavgift*   478 000 SEK 143 400 SEK 

*SMS kostnad enligt prislista för nuvarande 0,98 kr per sms  

Pris anges i svenska kronor exklusive moms. 
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3.2 PRISER UTBILDNING OCH KONSULTINSATSER 

Nedan utbildningsupplägg är anpassat för en kommun i samma storlek som Hällefors Kommun, det rör 
sig om ett införande på 13 dagar. Införandet bygger på att det antal personer som skall utbildas ryms inom 
ramen för en utbildningsgrupp om max 10 personer. Detta är ett rimligt antagande i och med den 
erfarenhet som Time Care har vid införande av Time Care Pool i andra kommuner med samma storlek. I 
det fall ytterligare utbildning skulle behövas i samband med implementation eller vid senare tillfälle kan 
detta avropas mot nedan prislista. 

Pris per dag är i enlighet med befintligt avtal gällande Time Care Planering som finns mellan Time Care 
och Hällefors Kommun. 

 

 

Kostnad från Visma och andra tredjepartsleverantörer avtalas separat med berörd leverantör. 

  

Implementering Time Care Pool 
(max 10 deltagare/dag) 

Antal  Pris per dag Belopp 

Installation 1 14 500 14 500 

Förstudie 2 14 500 29 000 

Integrationsdagar 3 14 500 43 500 

Huvudadministratörutbildning 3 14 500 43 500 

Kurs för Bemanningsplanerare 2 14 500 29 000 

Uppföljningsdag/fördjupningsdag/projektavslut 2  14 500 29 000 

Summa utbildning och konsultinsatser 13  188 500 

Chefsutbildning (option) 1 16 500 16 500 
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3.3 VILLKOR 

Till samtliga priser tillkommer mervärdesskatt. 

Priser anges i det prisläge som gäller vid avtalstecknandet. 

Årlig justering beräknas enligt AKI92 tjänstemän, kolumn K-N.  

Basmånad är definitivt index för mars 2016.  

Priserna för övriga tjänster och produkter är enligt vid varje tillfälle gällande prislista.    

Utbildning/ tjänster 

Projektadministration motsvarande 10% av den totala tjänstebeställningen, se prisbilaga ovan, debiteras 
i samband med leverans. 

Detta avtal inkluderar inte eventuella kostnader från andra leverantörer i samband med integrationer 
och tjänsteleveranser. 

 Utbildning/konsultdag avser vardagar kl 09.00 -16.00 

Resekostnader 

Resekostnader debiteras enligt följande: 

 Resekostnad bil: 45 SEK/mil 

 Resekostnad allmänna kommunikationsmedel: Faktisk kostnad 

 Restidsersättning: 626 SEK/timme för restid före kl. 08.00 och efter kl. 17.00. Om restid är inom 

befintlig arbetstid, kl. 08.00 – 17.00, är ersättning 1300 SEK/tim 

 Traktamente enligt Riksskatteverkets norm 

 Logi och övriga utlägg: Faktisk kostnad 

Faktureringsvillkor 

Fakturering kommer att ske enligt nedan: 

 Licenser faktureras vid det som inträffar först av undertecknande av avtal eller i samband med 

leverans av programvara. 

 Supportavgift i samband med leverans. 

 Tjänster faktureras tidigast 4 veckor före genomförande. 

 Resekostnader och övriga utlägg faktureras löpande. 

 SMS kostnader faktureras månadsvis i efterskott 

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 2% per månad. 
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Avbokning/ ombokning av utbildning och övriga tjänster skall ske senast fyra veckor före utförandet. Vid 
avbokning/ombokning senare än fyra veckor före kursstart skall kunden erlägga 50% av priset och vid 
avbokning/ombokning senare än två veckor före kursstart  skall kunden erlägga 100% av priset. 
Avbokningen/ombokning skall vara skriftlig. 

I supportavgiften ingår det fri support för personer som har genomgått huvudadministratörsutbildning 
av Time Care konsult. Om så inte är fallet kommer supporten att debiteras enligt 1500kr/h eller om 
annat pris avtalats i detta avtal. Minsta debitering är en 1 timme. 
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4 Mer om Time Care 
Time Care är ett företag som fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering. Inom 
detta område levererar vi såväl produkter som tjänster och vi är bra på detta. I Sverige finns inget annat 
företag med så mycket kunskap och erfarenhet och som dessutom har jobbat med 100-tals kunder inom 
alla branscher. 

Värderingar och Målsättning 

Time Care är ett värderingsstyrt bolag. Våra 
kunder vänder sig till oss för lösning av sina 
schema- och bemanningsproblem. Oavsett 
om målsättningen är sparkrav, ökad intern 
rörlighet, ökad sysselsättningrad, förbättrad 
kvalitét - har vi alltid kundens drivkrafter i 
fokus. Genom erfarna konsulter, support och 
ledning kan vi leverera trygghet till våra 
kunder och de når positiva resultat. 

Produktionsflexibilitet & Välmående 

Idag är de flesta scheman baserade på turer eller fasta skift. Detta betyder att det finns inga eller 
begränsade möjligheter att anpassa bemanningen till produktionsbehovet. Time Care hjälper företag med 
att få en bemanning som är anpassad till det aktuella produktionsbehovet. Ledord för oss är 
produktionsflexibilitet och välmående. För att kunna balansera organisationens behov och 
medarbetarens behov arbetar vi ofta med olika former av "självvalda arbetstider". 

Schemaläggning är strategi 

Schemaläggning är ett strategiskt verktyg som bidrar till viktiga satsningar för att förbättra 
konkurrenskraften, minska kostnader eller förbättra personalens engagemang.  
Vår produktportfölj, består av över tre huvudprodukter som stödjer alla aspekter av schemaläggning. Våra 
tjänster hjälper er ytterligare att skapa enhetliga schemaprocesser och tar våra kunder närmre sina 
målsättningar om en optimal bemanning. Med erfarna konsulter och väletablerade utbildningar garantera 
vi en snabb implementering av systemen. 

Time Care är en del av Allocate Software  

Sedan december 2009 är Time Care helägt av det brittiska bolaget Allocate Software. Tillsammans är vi i 
en av de ledande leverantörerna av programvara för bemanningsplanering i Europa. 

Totalt har Allocate Software ca 400 anställda, varav 50 stycken i Sverige. Time Care AB startades 1993 och 
har genom åren haft sitt huvudfokus på offentlig sektor i form av kommuner och landsting. Idag 
samarbetar hälften, ca 172 st, av Sveriges kommuner med Time Care. Till Time Cares kunder räknas även 
några av Sveriges största privata organisationer. I Sverige finns kontor i Stockholm och Göteborg.  

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
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712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Uppföljning av omsorgens ekonomi tom november 2016, dnr 
KS 16/00167 

Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18 § 295 
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-23 § 247 
Åtgärdsplan för vård och omsorg utifrån månadsrapport mars 2016, KS 16/00167 
Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2016, § 152 daterat 2016-04-26 
Information Helga/Helmer 

 
Ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisades ett prognostiserat 
underskott motsvarande 6,4 miljoner. Underskottet står i direkt relation till ökad 
volym i hemtjänst och LSS, vidare så har behov av extern placering inom 
socialpsykiatrin tillkommit. Beslut togs att omsorgen löpande skulle redovisa 
ekonomin. På kommunstyrelsens möte i november redovisades ett prognostiserat 
underskott motsvarande 5,9 miljoner.  
 

Äldreomsorgen 
Hemtjänsten 
Höga volymer, vilket genererar en ökade kostnader och ett underskott i 
hemtjänsten. De beviljade insatserna har ökat med 12 103 timmar januari till 
november 2016 i jämförelse med samma månader 2015, vilket motsvarar en ökning 
med ca 15 %.  Dubbelbemanning är ej medräknad.  
 
Beviljad hemtjänst i timmar 
 

Mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Jan-Nov 
2016 8259 8041 8642 8097 8151 7769 8008 8390 8426 8681 7977      90 441     
2015 6591 5737 6499 6472 6946 6494 6741 7434 8064 8619 8741      78 338     

Diff 1668 2304 2143 1625 1205 1275 1267 956 362 62 -764      12 103     
% ökn. 25 40 33 25 17 20 19 13 4 0,7 -9              15     

 
 
Dubbelbemanning i hemtjänst 
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Inom hemtjänsten finns brukare med stora omvårdnadsbehov vilket gör att 
dubbelbemanning i vissa fall är nödvändigt. Dubbelbemanning är inte medräknad i 
beviljade hemtjänst timmar men är redovisade i personal kostnaderna.  

 
Dubbelbemanning i timmar/kostnad per månad 
 
2016 Jan Feb Mars April Maj  Juni Juli Aug Sep Okt Nov Jan - Nov 
Timmar 1 457 1 260 1 457 1 380 1 240 1 200 1 488 1 566 1 335 1 390 1 391 15 164 
Kostnad i tkr 306 265 306 290 260 252 312 329 280 292 292    3 184,0     

 
Personalkostnad hemtjänst, exkl PO 
 
Budgetnivå är höjd pga. lönepott 2016 är utfördelad! 

 
2016 Budget Utfall Avvikelse 

Jan 2 152 251 2 563 860 -411 609 
Feb 2 117 709 2 557 082 -439 373 
Mar 2 045 967 2 287 174 -241 207 
Apr 2 061 910 2 446 291 -384 381 
Maj 2 154 908 2 258 851 -103 943 
Juni 2 192 108 2 455 630 -263 523 
Juli 2 487 046 2 610 294 -123 248 
Aug 2 558 787 2 851 515 -292 728 
Sep 2 362 162 2 828 916 -466 754 
Okt 2 146 937 2 543 705 -396 768 
Nov 2 096 452 2 596 588 -500 136 
Totalt 24 376 237 27 999 906 - 3 623 670 
 
Ekonomi 
 
Driftsuppföljning 
Omsorgens prognostiserade resultat 2016 är oförändrad sedan redovisningen 
av november månad, vilket motsvarar 5,9 miljoner kronor mer än beslutad 
budgetram.  
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
Härmed är omsorgsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 





Utbetalade verksamhetsbidrag 2016 

Kultur/fritid                                                     Ansökt      Beviljat       Delegationbeslut    Utbetalt 
 

Bergslagsspelen  20 000:- 20 000:- Skickat Ja 

Hällefors skidklubb  30 000:- 25 000:- Skickat  Ja 

Bredsjö Hällefors Arbetarteater 5 000:- 3 000:- Skickat Ja 

SHOIF   20 000:- 18 000:-  Skickat Ja 

Måltidsteatern Grythyttan  10 000:- 8 000:- Skickat Ja 

GIF Vårmarknad  10 000:- 5 000:- Skickat Ja 

Sävsjöns byalag  8 000:- 6 000:- Skickat Ja 

Hjulsjö byalag    1 200:- 1 200:- Skickat Ja 

Hjulsjö Byförening  2 500:- 1 500:- Skickat Ja 

Hjulsjö Byförening  4 800:- avslag?? 

Grythyttans Julmarknadskommitté 10 000:- bidrar med öppethållande av biblioteket 

Grythyttan IF Höstmarknad  7 500:- avslag  

Grythyttan Hembygdsförening 3 180:- för resa skoldagar, avslag mh till skolan 

Hällefors Ornitologiska förening 5 000:- 3 000:- Skickat Ja 

Svensk-spanska kulturbron  3 000:- avslag 

Idrott i samverkan  8 900:- 8 900:-  Ja
  

Summa:   137 000:- 99 600:-  

 

 

 

 

 

 

 



Bidragsansökningar Kultur och fritidsområdet 2016 

Kommunstyrelsen  Ansökt Förslag Beslut i KS 
 

Föreningen Finnstigen  100 000:- 50 000:- avslag, ramp beviljad 

Torgny Mogren  12 000:- 7 000:- 

Hurtigtorpet allians  ?  hjärtstartare 

Friluftsfrämjandet  6 000:- repar. Underhåll Silverleden – avtal? 

Brukshundsklubben 16/00186 50 000:- repar.anläggning 

Hjulsjö Byförening 16/00800  46 200:-  badbrygga kalla till möte/avtal? 

Sävsjöns Bygdeförening  överlämna skötsel av elljusspår, kalla till möte/avtal 

Hällefors BK drag 90 000:- underhåll i spår/banor 
 lämnat till Mikael P för förslag till beslut 







 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Förvaltningsrättens dom, upphandlingsskadeavgift 
Björskogsnäs, dnr KS 16/00037 

 
Allmänna utskottet har tillställts förvaltningsrättens dom, innebärande att 
Hällefors kommun åläggs upphandlingsskadeavgift i rubricerade ärende. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar Ritha Sörling (V) till 
protokollet att hon delar förvaltningsrättens bedömning. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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