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KALLELSE
Datum

2017-02-13

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2017-02-28 kl. 13.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid:
13.00-14.00 Personalstrateg Ulrika Stoetzer om kommunstyrelsens
arbetsgivaransvar
14.00-14.45 Andreas Blom, Örebro kommun, om teknikcollege
14.45-15.00 Kommunchefen informerar
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Uppföljning av avtalsefterlevnad fastighetsförvaltning, dnr KS 17/00021
6 Tilläggsbudgetering för investering utifrån extra medel 2017, dnr KS
17/00036
7 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2017, dnr
KS 17/00001
8 Östra Värmlands Bergslag turism ekonomisk förening, dnr KS 13/00074
9 Rivning av byggnader, dnr KS 17/00058
10 Uppdrag om lokaler, dnr KS 17/00056
11 Förändrade avskrivningstider för ledningsnät, dnr KS 17/00035
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12 Uppvaktning av kommuninnevånare som fyller 100 år, dnr KS 17/00044
13 ESF-ansökan, dnr KS 16/00307
14 Boendeanskaffare, dnr KS 16/00311
15 Ansökan om aktivitetsbidrag, Idrottsalliansen Hurtigtorpet och Hällefors
BK drag, dnr KS
16 Valärenden (nominering Bergslagets styrelse, utskott efter Åsa Sandberg)
Informationsärenden

17 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, ej
bilaga
18 Inkomna remisser. Ett flertal om kameraövervakning med drönare;
åtgärdsprogram för vitryggig hackspett
19 Byggnation av tillagningskök Björkhaga
20 Medborgarundersökningen 2016
21 Revisorernas granskning av underhåll inom VA-verksamheten
22 Information yrkesvux
23 Tillbud och olycksfall i verksamheten – rapport 2016, dnr KS 17/00048
24 Kränkningar i verksamheten – rapport 2016, dnr KS 17/00047
25 Ej verkställda beslut kvartal 4 2016
26 Information om ärendehantering från slutenvården tom januari 2017, dnr
KS 17/00014
27 Behov av vård- och omsorgsboende januari 2017, dnr KS 17/00015
28 Information om understödjande av AME-verksamhet för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS 15/00325
29 Slutredovisning av projekt Satsa Hällefors, dnr KS 15/00274
30 Överenskommelse om mottagningsteam i Norra länsdelen
Delgivningsärenden

31 A) Länsstyrelsen Stockholm: Tillstånd till kameraövervakning med
drönare
B) BRT: Protokoll 2017-01-25
C) Region Örebro län: Protokoll specifikt samverkansråd för folkhälsa,
social välfärd och vård 2017-02-03
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D) SKL: Cirkulär 17:04 – 17:05; meddelande från styrelsen nr 1/2017 –
5/2017
E) BÖN: Ekonomisk rapport per 31 december 2016
F) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: remissyttrande handlingsplan
för hållbart markbyggnad i ett föränderligt klimat
G) Kommunförvaltningen: Förhandlingsprotokoll MBL § 11 2017-01-18;
upphandling minibuss
H) Lantmäteriet: Fastighetsreglering Gillershöjden 28:1 och 30:1
(Plattform Hällefors)
I) Mark- och miljödomstolen: Föreläggande om att åtgärda bristfällig
avloppsanläggning Jönshyttan 6:108
J) Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om föreläggande att åtgärda bristfällig
avloppsanläggning Älvestorp 2:1 och 2:4
K) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2017-01-17
L) Revisorerna: Revisionsplan 2017
Delegeringsbeslut

32 A) Måltidschef Stefan Lahti enligt bilaga daterad 2017-02-10
B) Tf kommunchef Tommy Henningsson: tillägg till hyresavtal med SBO,
Gillershöjden 15:4; uppsägning av avtal avseende HVB-hem för
ensamkommande barn
C) Förskolechef Helen Hansson, tillsvidareanställningar av förskollärare
och barnskötare
D) Ekonomichef Jessica Jansson: enligt bilaga daterad 2016-12-31; enligt
bilaga 2017-01-31
E) Områdeschef Päivi Saxin: enligt bilaga daterad 2017-02-26
F) Omsorgschef Ingrid Holmgren: enligt bilaga daterad 2017-01-23
G) KSO Annahelena Jernberg: enligt bilaga daterad 2017-02-13

Gruppmöte för "[Skriv text här]"

Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2017-02-17

Tilläggsbudgetering för investering utifrån extra medel
2017, dnr KS 17/00036
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 93
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-24 § 170
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-08 § 160
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185
Ärendet
Kommunförvaltningen begär en tilläggsbudgetering för 2017 för investeringar
vad gäller ombyggnad av Björkhagas kök samt kylanläggning vid Hällevi
idrottsplats.
Ekonomi

Investeringen av kylanläggningen på Hällevi idrottsplan antogs av
kommunfullmäktige 2016-11-08 på totalt 3,7 miljoner kronor för
genomförande under verksamhetsåret 2016. Investeringen beslutades
finanserias med de extra generella statsbidrag som kommunen erhöll under
verksamhetsåret 2015. I och med att förvaltningen i samverkan med
Hällefors Ishockeyklubb enats om att investeringen ska ske vid
säsongsavslut innebär det att investeringen blir förskjuten till våren 2017. I
och med att investeringen inte är genomförd föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 3,7 miljoner kronor för
investeringar innevarande år.
När det gäller ombyggnationen av Björkhaga kök till ett tillagningskök
beslutade kommunstyrelsen 2016-05-24 att finansiera projektering och
ombyggnation med de extra generella statsbidrag som kommunen erhöll
under verksamhetsåret 2015. I och med att förvaltningen kan konstatera att
ombyggnationen inte blev slutförd under år 2016 föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4,4 miljoner kronor för
investeringar innevarande år.
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Förvaltningen redovisar en slutredovisning av kommunens extra generella
statsbidrag vilket tydliggör att finansieringen för dessa två investeringar
inte förbrukats utan kan tilläggsbudgeteras då likvida medel finns kvar.
Däremot rekommenderar förvaltningen att ombyggnationen av Björkhaga
kök inte kostnadsföras inom driftredovisningen som beslutas, utan hanteras
inom investeringsredovisningen. Det innebär att kommunen gör en
investering i en byggnad som ägs av en annan fastighetsägare. Däremot är
aktuell fastighetsägare en del av koncernen.
Kommunens budgeterade årsresultat för verksamhetsåret 2017 är beslutat
till ett överskott på 8,3 miljoner kronor och motsvarar en resultatandel på
1,96 procent. Skulle ombyggnationen av Björkhaga kök hanteras inom
driftredovisningen innebär det att kommunens budgeterade årsresultat
skulle försämras med 4,4 miljoner kronor, vilket gör att kommunens
ekonomi blir mer sårbar. Om det däremot visar sig i slutet av året att
kommunens prognostiserade utfall blir betydligt bättre än budgeterat kan
förvaltningen välja att hantera ombyggnaden genom driftredovisningen och
därmed komma ifrån kommande års kapitalkostnader som ombyggnaden
innebär vid en investering.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
kylanläggning på Hällevi idrottsplats på 3 700 000 kronor för år 2017
godkänns.

-

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
ombyggnad av Björkhaga kök på 4 400 000 kronor för år 2017 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för investeringar med 8 100 tkr för år
2017.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret
2017 förändras till totalt 27 455 tkr.

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

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
kylanläggning på Hällevi idrottsplats på 3 700 000 kronor för år 2017
godkänns.

-

Kommunförvaltningens begäran om tilläggsbudgetering av investering för
ombyggnad av Björkhaga kök på 4 400 000 kronor för år 2017 godkänns.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för investeringar med 8 100 tkr för år
2017.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret
2017 förändras till totalt 27 455 tkr.
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Tilläggsbudget för investering inom teknisk verksamhet
2017, dnr KS 17/00001
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 93
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2016-12-16
§ 157
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2017 för investeringar
inom dels gator och vägar samt återvinning.
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 11 180 000 kronor
för verksamhetsåret 2017. Eftersom alla investeringsprojekt som
planaterats för år 2016 ännu inte är slutförda önskar förbundet en
tilläggsbudgetering med totalt 2 850 000 kronor för verksamhetsåret 2017.
Investeringen av personalbyggnad vid återvinningscentralen Gyltbo på
totalt 1,5 miljoner kronor ska hanteras inom den avfallsfond som finns
uppbyggd av kommunen. Avfallsfonden är en fond som finns redovisad på
kommunens balansräkning som en fordran till abonnenterna. Vid årsskiftet
2015/2016 uppgick fonden till totalt 8,2 miljoner kronor.
Kommunförvaltningen föreslår att övriga begäran på totalt
1 350 000 kronor från förbundet inte godkänns utan att förbundet får
omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen beslutat för
verksamhetsåret 2017. Det innebär att förbundet istället för inkomma till
kommunen om prioriteringen innebär svårigheter att klara exempelvis
gällande lagkrav.
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
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för återvinning på 1 500 000 kronor för år 2017 avslås med
hänvisning till uppbyggd avfallsfond.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för gator och vägar på 1 350 000 kronor för år 2017 avslås.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka.
Ritha Sörling (V) och Ewa Stålberg (M) yrkar att de stödjer förvaltningens
förslag till beslut.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för återvinning på 1 500 000 kronor för år 2017 avslås med
hänvisning till uppbyggd avfallsfond.

-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering
av investering för gator och vägar på 1 350 000 kronor för år 2017 avslås.

Önskad överföring av budgetmedel till 2017
Hällefors
Ombyggnad med VA
Tillgänglighetsanpassning
Återställning efter VA
ÅVC Gyltbo Personalbyggnad

Överföring (tkr)
850
300
200
1 500

Gata
Gata
Gata
Återvinning

Lindesberg
Parkering Grönboda
Lekplats Frövi
Lekplats Fellingsbro
Kylmaskineri Bernehov
Dagvatten centrala LBG
Tillgänglighetsanpassning
Parkinvesteringar
Sandupplag Ramsberg
Sandupplag Vedevåg
Asfaltering strandpromenaden Frövi
Skyltar
Säkerhet VV (91031)
Rya vattenverk (91009)
Ramsbergs RV

Överföring (tkr)
500
500
500
3 000
350
200
100
110
110
50
100
300
1 500
200

Gata
Park
Park
Idrott
Gata
Gata
Park
Gata
Gata
Gata
Gata
VA
VA
VA

Ljusnarsberg
Belysning
Parkutrstning
Vårdcentralen-Kyrkvägen etapp 2
Finnhyttans VV
Mindre VV och Pumpstationer

Överföring (tkr)
265
200
500
1 500
250

Gata
Park
VA
VA
VA

Nora
Bryggeriet Nora
Fibbetorp
Parkturustning
Allmänt lekplatser
Hagbydammen
Fotbollsplaner Hagbyängar
Bryggor strandpromenaden Nora
Dagvatten
Lämåsvägen/Skyttevägen
Svinamotabacken

Överföring (tkr)
164
350
100
60
500
174
450
150
1 000
1 000

Gata
Gata
Park
Park
Park
Idrott
Idrott
Gata
VA
VA
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Östra Värmlands Bergslag turism ekonomisk förening,
dnr KS 13/00074
Beslutsunderlag
KS 2013-03-26 § 62
KS 2016-03-08 § 32
Stadgar för Värmlands Bergslag turism ekonomisk förening
Protokoll Värmlands Bergslag turism ekonomisk förening 2016-01-28
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-08 § 32 att uppdra
kommunförvaltningen att utvärdera medlemskapet i Värmlands bergslag
turism ekonomisk förening.
Hällefors kommun har varit medlem i föreningen sedan 2013, efter beslut i
kommunstyrelsen. Avsikten med medlemskapet var i första hand att knyta
samman och stärka de turismföretagare som arbetar med och kring
Svartälven. Medlemskapet innebär också en möjlighet att synas i ett
turistmagasin som ges ut av föreningen, liksom en möjlighet för kommunen
att delta i gemensamma marknadsaktiviteter och projekt.
Under kommunförvaltningens utvärdering av medlemskapet, har det visat sig
att Hällefors kommun inte i någon större utsträckning har utnyttjat de
möjligheter det innebär. Kommunen har inte heller varit representerad vid de
tillfällen där protokoll eller minnesanteckningar förts, vilket troligen kan
förklaras med att det i förvaltningen inte finns någon tjänst med ett
sammanhållande ansvar för turismfrågorna.
Varken under arbetet med den större turismutredning förvaltningen har arbetat
med under 2016 eller bland de tjänstepersoner som arbetar med tillväxtfrågor,
har medlemskapet lyfts som en viktig faktor för kommunen som aktör.
Noteras ska att övriga aktörer med verksamhet i kommunen enligt stadgarna
kan vara medlemmar i den ekonomiska föreningen, oavsett vilket
ställningstagande kommunen gör.
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Den ekonomiska föreningen lämnade 2016-01-28 ett förslag på framtida
finansiering efter att Leaderområdet där kommunerna i östra Värmland ingår
inte fått statlig finansiering, vilken presenteras under avsnittet ekonomi. Givet
de nya förutsättningarna föreslår kommunförvaltningen att Hällefors kommun
avslutar medlemskapet. Detta ger också kommunen en stärkt möjlighet att
styra resurser i turismfrågor utifrån förvaltningens större utredning.
Enligt stadgarna sker avgång vid utgången av det räkenskapsår som infaller
näst efter sex månader efter att utträde anmälts. Räkenskapsåret sträcker sig 1
maj – 30 april, innebärande att ett eventuellt utträde vinner kraft vid aprils
utgång 2018.
Ekonomi

I det förslag som den ekonomiska föreningen presenterade 2016-01-28,
finns en finansieringsplan i vilken Hällefors kommun föreslås finansiera
verksamheten med 75 000 kronor per år under en treårsperiod. Kommunen
föreslås också fatta beslut om vilka förvaltningsresurser som ska avsättas
för arbete mot föreningen. Orsaken är utebliven statlig finansiering av det
Leader-område där kommunerna i östra Värmland ingår.
Detta innebär en betydande skillnad mot idag, då stadgarna stipulerar en
högsta årlig avgift om 1 000 kronor. Övriga projekt finansieras separat av
de medlemmar som önskar delta.
Eftersom Hällefors kommun i dagsläget inte har någon tjänst med
övergripande ansvar för turismfrågor, kan en sådan behöva inrättas till följd
av förslaget.
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
Hällefors kommun anmäler utträde ur Östra Värmland turism ekonomisk
förening.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M) och tf kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Ritha Sörling (V) och Ewa Stålberg (M)
utan att yrka.
Ronnie Faltin (S) ställer frågor kring tidigare verksamhet och effekter av ett
medlemskap, vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M), Ritha
Sörling (V) samt tf kommunchef Tommy Henningsson.
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Hällefors kommun anmäler utträde ur Östra Värmland turism ekonomisk
förening.
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Rivning av byggnader, dnr KS 17/00058
Beslutsunderlag
Ärendet
Efter infrastrukturåtgärder och genomgångna avtal så kan Hällefors kommun
avveckla följande byggnader:
• Gamla busstationen Gillershöjden 28:1. Detta då Hällefors kommun
under hösten 2016 har driftsatt nya resecentrumet. Byggnaden måste
avvecklas då ytan kommer att användas till nya parkeringar och gång
och cykelväg.(se bilaga projektering av BKT).
• Kiosk efter riksväg 63 (Kachilla) Hökhöjden 11:1 Under hösten 2016
så har arrendet på denna fastighet sagts upp. Byggnaden kan även ses
som allmänfarlig.
• Torg kiosken. Klockarhagen 2:0 Tvist angående arrendet har pågått
under hösten 2016. Jurist från fastighetsägarna har företrätt
arrendatorn som även äger huskroppen. Inget nytt arrende på tomten
kommer att ges då fastigheten är illa skött och verksamheten har varit
sporadisk. Byggnaden kommer inte att ingå i centrumutredningen.
Ekonomi

En miljöinventering och rivningsplan kommer att köpas av konsult då det
kan misstänkas att två byggnader innehåller asbest. Upphandling av
rivningstjänsten kommer att göras i totalentreprenad. En uppskattad
kostnad för miljöinventering och projektering ligger någonstans runt
40000kr. Rivningen beroende på förekomst av asbests ligger på ca
65000kr/byggnad utan asbest och troligen på ca 95000kr/byggnad med
asbest.
Folkhälsa

Tomma byggnader är aldrig bra att ha då de förfaller snabbt med
skadegörelse som följd. Detta brukar leda till att byggnaderna kan ge
upphov till kroppsskada och även bli miljöfarliga.
Miljö
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Inga miljöaspekter att notera.
Förvaltningens förslag till beslut

Att bevilja medel för rivning av ovan nämnda byggnader.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen utförligt.
Under ärendets behandling yttrar sig samtliga ledamöter.
Ritha Sörling (V) tilläggsyrkar att allmänna utskottet får en återkoppling kring
rivningsprocesserna vid kommande sammanträdde.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att förvaltningens förslag
kompletteras med ordet avveckling.
Ordförande ställer därför bifall mot avslag på förvaltningens förslag med
Ritha Sörlings (V) tilläggsyrkande och egen komplettering vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
-

Att allmänna utskottet får en återkoppling kring rivningsprocesserna vid
kommande sammanträdde.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Att bevilja medel för rivning/avveckling av ovan nämnda byggnader.
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Uppdrag om lokaler, dnr KS 17/00056
Informationsunderlag
Paralleller i grundskolan. Utdrag ur arbetsmaterial från pågående
genomlysning av grundskolans verksamhet. Kommunförvaltningen.(Bilaga)
Ärendet
Grundskolan har fortsatta problem med trångboddhet i verksamheten.
Lokalbristen kommer att eskalera ytterligare då verksamheten under hösten
2017 förväntas utöka ytterligare en årskurs med en parallell. Skolan har sedan
läsåret 14/15 utökat antalet klasser från 31-38, och ökningen kan eventuellt
fortsätta. Eftersom verksamheten idag är utspridd i flera lokaler, och även
utrymme i matsalen behöver diskuteras, behöver en utredning om
effektivisering av lokalanvändning och framtida behov genomföras av
kommunförvaltningen.
Kommunförvaltningen vill få i uppdrag att genomföra ovanstående uppdrag.
Uppdraget bör innefatta till exempel framtida lokalbehov utifrån
elevprognoser, möjlighet till flexibilitet i byggnader och i kommunen effektiv
lokalanvändning. Kostnader och effekter av insatser ska senare tas fram.
I underlaget ska lokalbehov klart framgå, liksom de långsiktiga effekterna.
Ekonomiska aspekter ska belysas, och förslag på olika lösningar ska lämnas.
Ekonomi

Beslut att ge förvaltningen utredningsuppdrag förväntas inte medföra
kostnader för verksamheten. Vid senare beslut i ärendet kommer kostnader
att ingå i beslutsunderlag.
Folkhälsa

Lokaler för en fungerande grundskola bedöms ha stor inverkan på
folkhälsan.
Både elever och personal uppnår bättre resultat och ökad hälsa på
arbetsplatsen med funktionella lokaler.
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Miljö

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

Information och samverkan har skett.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
-

ge förvaltningen i uppdrag att utifrån utredning av framtida lokalbehovet
i grundskolan lämna lösningsförslag med kostnadsbedömningar.

--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina
Lanefjord.
Ordförande Ewa Stålberg (M) ställer en fråga kring stängningen av
flyktingboenden och hur det har påverkat antalet barn i skolan 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
ge förvaltningen i uppdrag att utifrån utredning av framtida lokalbehovet i
grundskolan lämna lösningsförslag med kostnadsbedömningar.
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Förändrade avskrivningstider för ledningsnät, dnr KS
17/00035
Informationsunderlag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2016-12-16
§ 154
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen
inkommit med önskemål om förändring av avskrivningstider för kommunens
ledningsnät.
Ekonomi

Nyttjandetiden för ledningsnätet är i dagsläget minst 50 år. Från och med
verksamhetsåret 2004 är avskrivningstiden 50 år för samtliga
medlemskommuner.
Äldre investeringar i ledningsnätet som har en avskrivningstid på 33 år i
anläggningsreskontran föreslås få en ändrad, förlängd, avskrivningstid till
50 år. De objekt som vid 2016 utgång har ett bokfört värde föreslås från
och med år 2017 skrivas av med det återstående antalet år som är kvar till
en total avskrivningstid av 50 år. Detta medför en minskning av årlig
kapitalkostnad och under år 2017 blir kostnaden förändrad från 949 tkr till
470 tkr. Totalt innebär det en minskad kostnad på 479 tkr för Hällefors.
Förvaltningen ser positivt på att förbundet redan nu påbörjar förändringen
till nu gällande krav. Det blir en mer rättvisande bild vad gäller förbrukning
av resurser under en anläggnings livstid. Förändringen följer de
rekommendationskrav som Rådet för kommunal redovisning anger, vilket
innebär att kommunen ska dela in sina anläggningstillgångar i
komponenter. Hällefors kommun har som målsättning att uppfylla dessa
rekommendationskrav fullt ut i 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.
--Under allmänna utskottet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat.
Ewa Stålberg (M) ställer fråga kring vilka ledningsnät som avses, vilket
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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Uppvaktning av kommuninnevånare som fyller 100 år, dnr
KS 17/00044
Beslutsunderlag
Kommunen uppmärksammar de kommuninnevånare som fyller 100 år enligt
framtagen rutin, ”Rutin för uppvaktning av kommuninnevånare som fyller 100
år i Hällefors kommun, 2017-01-04”
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en rutin för hur kommunen
uppvaktar 100 åringar.
Ekonomi

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
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 kommer att ske innan beslut i KS.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta rutin för uppvaktning
av kommuninnevånare som fyller 100 år.
--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
anta rutin för uppvaktning av kommuninnevånare som fyller 100 år.

RUTIN
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Datum

2017-01-04
Omsorg
Päivi Saxin, 0591-644 46
paivi.saxin@hellefors.se

Rutin för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år
i Hällefors kommun
Kommunen uppmärksammar de kommuninvånare som fyller 100 år enligt
nedanstående rutin.
•

Avgifts- och systemadministratör inom Omsorgen bevakar inför varje
nytt år vilka kommuninvånare som kommer att fylla 100 år och
meddelar detta till kommunens nämndsekreterare.

•

Nämndsekreteraren kontaktar jubilaren innan denne ska fylla år för att
förvissa sig om att jubilaren vill bli uppvaktad. Samråd kan behövas
med anhöriga och/eller ansvarig inom Omsorgen.

•

Nämndsekreteraren kontaktar kommunstyrelsens ordförande för beslut
om vem som ska uppvakta. Det bör vara kommunstyrelsens
ordförande alternativt vice ordförande.

•

Uppvaktningen består av en blombukett, för ett belopp om maximalt
500 kronor, samt ett personligt besök om det är lämpligt.

•

Kostnaden för uppvaktningen belastar kommunstyrelsens budget.

Päivi Saxin
Områdeschef
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ESF-ansökan
Hans Karlsson, projektledare, föredrar kring en aktuell ESF-ansökan. Det
tänkta projektet handlar om att bidra till en snabbare etablering av nyanlända
och ska bedrivas i samverkan med ett antal andra kommuner i länet.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig med anledning av att ärendet kommer som
extraärende samt att handlingar saknas. Tf kommunchef Tommy Henningsson
informerar om att en tjänsteskrivelse samt underlag kommer att skickas till
kommunstyrelsen.
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor kring ansvar och resurser för
projektägarskapet, vilket besvaras av Hans Karlsson.
Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga kring Hällefors kommuns åtaganden i ansökan,
vilket delvis besvaras av Hans Karlsson.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och
yrkar att allmänna utskottet ska rekommendera kommunstyrelsen att ställa sig
positiva till en EFS-ansökan samt att ställa sig positiva till att Hällefors
kommun är projektägare utifrån att de är initiativtagare, vilket bifalls.
Därutöver yrkar ordförande Christina Johansson (M) att ansökan biläggs
allmänna utskottets protokoll, vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
-

Ansökan biläggs protokollet.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Att ställa sig positiva till en ESF-ansökan.
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-

Att ställa sig positiva till att Hällefors kommun är projektägare, utifrån att
de är initiativtagare.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

Referens

2017-02-13

Hans Karlsson

Kommunförvaltningen
Hans Karlsson
hans.karlsson@hellefors.se
Allmänna utskottet
Kommunchefen

Kommunstyrelsen

Projektidé ESF-ansökan ”All in”
Beslutsunderlag
Samhället lägger stora resurser för att nyanlända ska kunna etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden. Dels för att vi behöver arbetskraften men också för
att människor inte ska hamna i utanförskap. Idag har mer än 20 yrken
snabbspår i form av kompletterande utbildning för att täcka upp de bristyrken
som vi har i Sverige. Men alla grupper kan inte få del av dessa snabbspår.
Dels för att alla yrken inte är bristyrken, men också för att en del av de
nyanlända har en längre väg innan man är redo för arbetsmarknaden. Stora
delar av arbetet med etablering på den svenska arbetsmarknaden handlar om
att bygga broar såväl till arbetsmarknaden som utbildningsväsendet. Mycket
av detta arbete sker inom jobb- och utvecklingsgarantin som
Arbetsförmedlingen erbjuder. Men det finns dock individer som av olika skäl
inte klarar att fullfölja de erbjudna insatserna och därmed riskerar att hamna i
långvarigt utanförskap och försörjning genom kommunens försörjningsstöd.
Det finns en överhängande risk att den gruppen ökar när etableringsinsatserna
övergår från att vara en rättighetslagstiftning till att bli ett erbjudande 2018.
Av det skälet är det angeläget att kommunerna prioriterar arbetet med att
minska långtidsarbetslösheten och stödja person som befinner sig i
långtidsarbetslöshet för att de ska komma i arbete eller utbildning.

Ärendet
Nio kommuner i Örebro län har under senhösten diskuterat möjligheterna till
ett gemensamt projekt inom ramen för Europeiska Socialfonden ( ESF) och
dess aktuella utlysningar om ett effektivare motagande av nyanlända och
minskad långtidsarbetslöshet. Hällefors kommun har varit initiativtagare och
även upphandlat processtöd för arbetet med ansökan ( KS 161129 )
Uppdraget att ta fram en ansökan gick till företaget Apel-fou. Ursprungligen
var det tre kommuner ( Askersund, Hällefors och Ljusnarsberg) som
tillsammans diskuterad ett gemensamt projekt. Under processen har
ytterligare sex kommuner anmält intresse och deltagit i förberedelserna
( Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Lindesberg och Nora). I
förberedelseprocessen har även Arbetsförmedlingen och Region Örebro län
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deltagit. Regionen har också anslagit pengar för att planeringsprocessen ska
kunna fortgå under våren i väntan på besked från ESF. Skälet till detta är att
kommunerna bedömer att arbetet med denna målgrupp (personer med
försörjningsstöd) måste genomföras oavsett vad beskedet från ESF blir. En
projektansökan har nu skickats in till ESF. Projektets totala kostnader enligt
upprättad budget är 52 423 418 kr. Det sökta beloppet hos ESF är 26 032 732.
Medfinansiering är 53,02% och beloppet är 27 793 079. Medfinansiering
utgörs av deltagarnas kostnad för försörjningsstöd (i genomsnitt 12 personer i
respektive kommun), lokaler för projektet och arbetad tid i projektet i de nio
deltagande kommunerna. Hällefors kommun har tidigare beslutat att delta i
projektet om ansökan godkänns (KS 161129). Det kommunstyrelsen nu har
att ta ställning till frågan om projektägarskapet. Beslut om projektet tas under
maj månad.

Ekonomi

Kommunförvaltningen har funnit att om projektet genomförs bör det ha
positiva effekter för kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har funnit att det är positivt för folkhälsan att
människor får stöd för att lämna utanförskap och komma i arbete eller
utbildning.
Miljö

Kommunörvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunsstyrelsen beslutar att Hällefors kommun tar på sig uppgiften som
projektägare för projektet, om ESF godkänner projektansökan.

Tommi Henningsson
Kommunchef

Hans Karlsson
Projektledare
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Ansökan
Uppgifter om projektet
Namn på projektet

All In

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2020-05-31

Kontaktperson för projektet

Tommy Henningsson

Telefonnummer

0591-64129

E-post

tommy.henningsson@hellefors.se

Behörig företrädare

Hans Karlsson

Telefonnummer

070-545 13 90

Kontaktperson ekonomi

Jessica Jansson

E-post

jessica.jansson@hellefors.se

Telefonnummer

0591-64106

Utdelningsadress

Sikforsvägen 15 71283 Hällefors

Besöksadress

Sikforsvägen 15 71283 Hällefors

Organisationsnamn

Hällefors kommun

Organisationsnummer

212000-1942

Organisationsform

Primärkommunala verksamheter

Antal anställda

Fler än 200

Telefonnummer

0591-64129

e-post

tommy.henningsson@hellefors.se

Webbplats

https://www.hellefors.se

Utdelningsadress

Sikforsvägen 15 71283 Hällefors

BankGiro
Behörig företrädare för
organisationen

379-0300
Tommy Henningsson

Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet

d.PRO v.1

ESF Ansökan om stöd 20141027 ver 1.042

Organisation

CFAR-nummer

19187426

Namn på arbetsställe/enhet

Kommunkontoret

Utdelningsadress

Sikforsvägen 15 71234 HÄLLEFORS

Besöksadress

Sikforsvägen 15 71234 HÄLLEFORS

Uppgifter om utlysningen
Namnet på utlysningen och
diarienumret

Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige NR2 : 2016/00486

Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

Diarienummer
2017/00083
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Programområde

Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Specifikt mål

2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Projektet ska huvudsakligen bedrivas i
Övre norrland

Mellersta norrland

Norra mellansverige

Östra mellansverige

Stockholm

Småland och öarna

Västsverige

Sydsverige

Deltagare
Totalt antal deltagare i projektet

648

Antal kvinnor

324

Antal män

324

Ålder på deltagare
15-24

25-54

55-64

Anställda

Företagare

Verksamma inom ideell sektor

Unga (15-24 år)

Nyanlända invandrare

Långtidsarbetslösa

Deltagare i projektet

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)
Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF
Beskrivning
Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter

ESF Ansökan om stöd 20141027 ver 1.042

Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan
- En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys
- Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv
- Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer
- Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.
Bakgrund
Beskriv bakgrund till projektidén.
Projektnamnet All in alluderar till den pokerterm, där spelaren satsar alla tillgängliga resurser på ett spel och på inställningen att
alla ska inkluderas i samhället på bästa möjliga sätt.
Dagens situation, där stora grupper riskerar hamna i utanförskap trots stora insatser från samhällets sida och ett allt större
arbetskraftsbehov på arbetsmarknaden, gör att vi måste börja tänka om och satsa allt vi har för att detta ska fungera. Istället för
att göra mer av det vi redan gör, bör vi kunna granska vårt etableringssystem och liknande insatser ur ett normkritiskt perspektiv
och med ett bättre jämställdhetsarbete för att komma till botten med varför våra befintliga system verkar cementera och ibland
förstärka ett strukturellt utanförskap för vissa grupper, snarare än tvärtom.

Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
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Stora resurser läggs från både stat och kommun för att möjliggöra för nyanlända att etablera sig på arbets- och
bostadsmarknaden. Mer än 20 yrken har idag snabbspår och t ex nyanlända akademiker kan anmäla sig till Korta Vägen eller
liknande insatser för att snabbare få in en fot på arbetsmarknaden. Men alla grupper tar inte del av de offentliga satsningar som
görs. Organiseringen av de insatser som erbjuds inom såväl etableringen som jobb- och utvecklingsgarantin utgår från normen
en socialt välfungerande individ, oftast man, i sina bästa år och med motivationen och förmågan att delta fullt ut i dessa. Det finns
dock individer som av olika skäl inte klarar att fullfölja de erbjudna insatserna och därmed riskerar att hamna i långvarigt
utanförskap, oavsett hur stora satsningar som görs i de reguljära programmen. Av dessa är en stor del kvinnor, lågutbildade och
de över 55 år, alla individer som egentligen har förutsättningar att etablera sig i samhället, men som de erbjudna insatserna
uppenbarligen inte når i samma utsträckning som andra grupper.
I de senaste årens rapporter till regeringen framgår att utrikesfödda kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män, att
utrikesfödda ungdomar med flyktingbakgrund som anlänt kommit till Sverige i tonåren har lägre sysselsättnings- eller studiegrad
än ungdomar födda i Sverige, samt att personer över 55 år har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Skillnaderna är ingen
nyhet, såväl Arbetsförmedlingen som Statistiska centralbyrån har tagit fram de här siffrorna år efter år. (Källa: Arbetsvärlden,
TCO, 5 mars, 2015) Ytterligare studier utifrån nyanlända som deltagit i etableringsinsatser enligt Lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare (2010:197) visar att de inte deltar i samma utsträckning på arbetsmarknaden. (Larsson, Jennie K.
2015. Integrationen och arbetsmarknad. Falun: Atlas). Generella samhällsstrukturer från hemlandet påverkar utrikesfödda som är
vidarebosatta på grund av flykt. Det kan vara tradition av patriarkala strukturer som påverkar kvinnans roll och ungdomars
bristande framtidstro och delaktighet på lika villkor i samhället, samt äldre personers syn på ålderdom, där det finns en tradition
att arbetslivet är avslutat vid 50 års ålder.
Förklaringsmodeller till detta kan vara att arbetsmarknadspolitiska program har en generell karaktär som utgår från förkunskaper
som studiebakgrund från hemlandet och arbetslivserfarenhet, samt andra missgynnande strukturer som inte individuellt tar
hänsyn till att tröskeln till egenförsörjning genom lönearbete blir för hög. Samtidigt har regeringen ett jämställdhetsmål att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. (Regeringsbeslut 2017-01-26A2017/00180/A)
Att snabbt identifiera individer som är på väg att hamna utanför, att gemensamt undersöka de underliggande orsakerna till detta
och sedan erbjuda anpassade insatser för att komma in på arbetsmarknaden eller vidare till studier, fylla på yrkeskompetensen
eller få bättre kontakt med sjukvården, kommer att bli ännu viktigare framöver. Samtidigt som etableringsprogrammet fylls på
med stora grupper som anlänt de senaste två åren, är arbetsmarknaden i stort behov av arbetskraft. Matchningen behöver bli
bättre samtidigt som bättre resurser bör läggas på de som de reguljära insatserna inte når fram till.
Denna grupp, som redan idag hamnar mellan stolarna, kommer troligtvis bli mer synlig hos kommunerna, då de kan antas ”ramla
ur” det statliga ersättningssystemet snabbare efter lagändringen kring etableringsinsatserna som träder i kraft 1 januari 2018. Då
gäller det att vi som samhälle utarbetat väl fungerande metoder för att fånga upp och engagera denna grupp, så att vi inte
förvisar dem till ett långvarigt utanförskap som riskerar att bli permanent och gå i arv till nästa generation.
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De nio kommuner i Örebro län som står bakom denna ansökan har alla under de senaste två åren tagit emot många nyanlända.
Behoven är mycket stora av att hitta bättre samverkansformer och nya lösningar som säkerställer att alla fångas upp och erbjuds
det stöd de behöver för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra till kompetensförsörjningen i regionen.
Projektets grundidé är att genom ökad samverkan och på alternativa sätt lotsa in individer som av olika skäl inte deltar fullt ut i
etableringsinsatser eller jobb- och utvecklingsgarantin till reguljärt arbete så snabbt som möjligt; alternativt grundligt utreda varför
detta inte är aktuellt, att möjliggöra stegförflyttningar närmare ett reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter och/eller att
slussa vidare till olika utbildningsinsatser, yrkesutbildningar, alternativt vidare till vården för utredning och rehabilitering.
Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
Idag är totalt drygt 70 000 individer inskrivna i etableringsprogrammet, varav nästan 60 % är män. Endast 35 % av männen och
21 % av kvinnorna har gått vidare till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan, vilket innebär att nästan 50 000
relativt nyanlända individer beräknas vara fortsatt inskrivna på Arbetsförmedlingen efter etableringsperioden och kommer då att
hänvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Samtidigt kommer det nya grupper nyanlända och en del som ”studsat tillbaka” till
arbetslöshet efter en kortare tid som sysselsatta. Tidigare undersökningar visar att män i dubbelt så stor utsträckning som
kvinnor deltar i arbetsmarknadsåtgärder som praktik och instegsjobb under etableringstiden, vilket kan bädda för att den initialt
redan sneda könsfördelningen förstärks under etableringsinsatserna och den senare jobb- och utvecklingsgarantin.
Andelen äldre som är inskrivna i etableringsprogrammet är drygt 10 % och även om vi inte har exakta siffror på detta, så antar vi
att de är mer svåretablerade än den genomsnittlige deltagaren. Över 33 000 av de inskrivna i etableringen har bara grundskola
(9 år eller lägre) och har därför väldigt lång väg till vidare studier eller kvalificerade arbeten, samtidigt som de inte har studievana
eller kan antas delta i traditionella former av högre utbildning.
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Att i ett tidigt skede fånga upp dessa grupper som inte deltar fullt ut i etableringsinsatser och som lättare faller ur jobb- och
utvecklingsgarantin kan vara ett sätt att förhindra att den strukturellt sneda könsfördelningen i insatserna förstärks och att särskilt
nyanlända kvinnor, äldre och lågutbildade riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Genom att inte etablera sig på
arbetsmarknaden försämras förutom möjligheten till egenförsörjning också den framtida pensionen, vilket kan leda till en
permanent fattigdomsfälla, som riskerar att gå i arv och skapa en negativ socioekonomisk spiral för framtida generationer.
I våra deltagande kommuner har vi identifierat en växande grupp individer som ”faller ifrån” reguljära insatser av diffusa eller ickeanalyserade skäl, främst inom de kategorier nämnda ovan och som kan möta strukturella hinder till att snabbt komma in på
arbetsmarknaden på grund av kön, ålder och utbildningsbakgrund. Då de inte heller får tillgång till stödjande insatser i samma
utsträckning som andra grupper (t ex högutbildade män) och att det inte heller stått som norm för hur insatserna designats och
organiserats, förstärks utanförskapet. Istället för att bidra till en utjämning och att vi kommer åt strukturella skillnader, så riskerar
våra reguljära insatser därför att spä på och förstärka denna strukturella utsortering i sin nuvarande utformning.
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen gällande sju av kommunerna som står bakom ansökan, har antalet inskrivna i
etableringsuppdraget ökat mellan december 2015 och december 2016. För kvinnor handlar det om en ökning från 520 till 623
och för män från 885 till 913. I några av kommunerna är den ökande andelen kvinnor påtaglig. I Nora kommun är det en ökning
med 50 %, i Degerfors kommun med 48, 6 % och i Karlskoga kommun med 39,3 %. I Lindesbergs kommun har deltagandet i
etableringsprogrammet sjunkit bland män (-10,8 %), men ökat bland kvinnor (1,3 %), vilket främst kan förstås av att kommunen
tidigt tog emot stora grupper nyanlända som nu hunnit avsluta etableringsfasen. Liknande mönster finns i Ljusnarsbergs
kommun.
Tidigare konstaterade vi att statistik för hela landet visar att endast 35 % av männen och 21 % av kvinnorna har gått vidare till
arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Vi har inför ansökan inte tillgång till data gällande hur det ser ut i
kommunerna i Örebro län, men kan konstatera att bilden bekräftas i kommunerna.
Till den problembild som beskrivs ovan, kan läggas att det finns många nyanlända som av olika anledningar inte deltar alls i
etableringsuppdraget. I Hallsbergs kommun till exempel rör det sig enligt Arbetsförmedlingen i dagsläget om 25-30 personer
varav ca 80 % är kvinnor.
Kommunerna märker ett ökande behov av insatser och stöd till nyanlända kvinnor och män som inte klarar sin egen försörjning.
Det handlar både om att ge kompletterande försörjningsstöd till nyanlända som inte deltar på heltid i etableringsaktiviteter och
stöd till dem som avslutat etableringen och som av olika skäl inte deltar i aktiviteter inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin.
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Bland nyanlända finns sannolikt också många kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar – både kända och sådana som
inte synliggjorts hittills. Enligt Myndigheten för delaktighet (Rapport Med rätt att komma till tals, 2012) är det svårt att få fram
kunskap om funktionsnedsättningar för gruppen utrikes födda. Faktorer som försvårar är språkbarriärer, kulturella skillnader och
ibland en rädsla och/eller skam att berätta om sin funktionsnedsättning. Den uppskattning som har gjorts är att ungefär 10
procent av gruppen har behov av särskilda insatser på grund av funktionsnedsättningar. Studier som genomförts kring psykisk
ohälsa bland nyanlända flyktingar visar att många lider av olika former av psykisk ohälsa som ofta hör ihop med flykten från
hemlandet men också med integrationssituationen. I en studie, kunde man, utifrån 500 hälsosamtal med nyanlända flyktingar,
konstatera att drygt 40 % av undersökningsgruppen uppgav att de hade en psykisk funktionsnedsättning. En annan studie visar
att ungefär en tredjedel av de flyktingar som kommer till Sverige lider av posttraumatiskt stressyndrom.
Den målgrupp som projektet i huvudsak riktar sig till är troligtvis en väldigt heterogen grupp, trots att de kan kategoriseras utifrån
kön och ålder. De nödvändiga insatserna kan därför behöva skräddarsys, då utgångspunkten för projektet är att alla kan delta
förutsatt att individ och system kan mötas genom delaktighet och ägarskap, ett förhållningssätt som också har potential att
förbättra utformandet av de reguljära insatserna så att de är mer inkluderande. Tillgänglighet är inte bara en fråga om den fysiska
utformningen av lokaler och liknande där insatserna äger rum, utan också hur insatserna i sig utformas och förmedlas.
Etableringsprocessen är komplex och befintliga system utgår i sin design från en norm kring hur deltagare förväntas vara och
agera. Denna norm hindrar att vi når fram till individer som på olika sätt inte passar in i normen kring den tänkta deltagaren,
samtidigt som våra system backar undan då det finns befintliga insatser som erbjudits individen. Dessutom riskerar individen
utsättas för incitament och disciplinåtgärder för att återgå till erbjudna insatser, vilket leder till ett växelvis deltagande som kan dra
ut i åratal, utan att ge något positivt resultat. Istället så staplas påtvingat deltagande, misslyckanden och besvikelser på varandra
under åren, något som kan leda till alienation och systemtrötthet. Vi hamnar således i en systemisk rundgång, där individen
ständigt erbjuds mer av det som redan bevisligen inte fungerat.
Genom att erbjuda ett nytt rum för dessa grupper och fylla det med en mer genomtänkt arbetsmetodik som kan angripa
grundorsakerna till det levda utanförskapet, hoppas vi kunna vända denna utveckling och stå modell för andra kommuner som
står inför en liknande situation.
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Ett område som uppmärksammats i problemanalysen är att det tar längre tid för nyanlända kvinnor att etablera sig på
arbetsmarknaden. Orsakerna till det kan vara flera, men inför ansökan har det framkommit att det finns ett visst motstånd från
kvinnor då det gäller att delta i arbetslivsinriktade aktiviteter och att detta kan grunda sig i kulturella mönster, där många kommer
från kulturer där kvinnor har sin huvudsakliga uppgift i att vårda hem och barn och där det då inte heller krävts av männen att de
ska dela föräldraansvaret och underlätta för kvinnor att studera och arbeta.
Projektet All in svarar emot alla de utmaningar som lyfts fram i den aktuella utlysningen och som fokuserats i den regionala
handlingsplanen för Socialfonden i Östra Mellansverige. Projektet har ambitioner att utveckla nya samverkansformer kring den
aktuella målgruppen inom kommunernas egna verksamheter, mellan kommun och Arbetsförmedling, lokalt näringsliv och
civilsamhälle, samt mellan kommunerna i regionen. En ny arbetsmetod kommer att tillämpas. Den utgår från individens behov
och erbjuder ett anpassat stöd i olika aktiviteter som sammantaget ger möjligheter till etablering i samhället och på
arbetsmarknaden.
Projektets ansats med ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och att erbjuda aktiviteter som involverar privata och
offentliga arbetsgivare samt civilsamhällets organisationer, kommer att skapa mer ändamålsenliga stödstrukturer för den aktuella
målgruppen. Ambitionen är inte att skapa nya och parallella strukturer, snarare att interagera med befintliga nätverk och
plattformar kring nya frågor och på nya sätt.
Vi vet att en stor utmaning för målgruppens etablering i samhället och på arbetsmarknaden handlar om kulturförståelse och
attityder. Vår syn på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i samhälle och arbetsliv kan vara svår att förstå för
nyanlända som kommer från mer patriarkala kulturer, samtidigt som vi kan ha svårt att förstå de bakomliggande mekanismer som
blir hindrande för deras deltagande i de aktiviteter som erbjuds. Projektet kommer att arbeta aktivt med dessa frågor både
innehållsmässigt och i metodmässigt.
Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
Kommunerna har en lång erfarenhet att arbeta med grupper som av olika skäl inte etablerat sig på arbetsmarknaden och under
de senaste åren har ”drop-out” problematiken aktualiserats gällande ungdomar, vilket gör att det finns en mängd
metoderfarenheter från dylika projekt att lära av. I många av de satsningar på att få grupper närmare arbetsmarknaden eller i
annan sysselsättning som gjorts av kommunerna under åren, finns dock ofta en grupp individer med en mer diffus problembild
kvar, utan att detta hinns utredas vidare under aktuell projekt- eller programtid. Vi når helt enkelt inte de individer som av olika
skäl väljer att inte delta fullt ut i insatserna, vilket bör leda till frågan om det är utformningen av insatserna som missar målet, eller
om det finns andra underliggande orsaker som vi inte kommit åt.
Tidigare ESF projekt har gett verktyg för jämställdhetsintegrering och inskärpt betydelsen att aktivt utveckla befintliga system
utifrån dessa. Erfarenheten från dessa insatser kan nu användas för att börja i rätt ände och fånga upp de som inte deltar fullt ut i
erbjudna insatser, trots att de tillhör en grupp som absolut borde och skulle tjäna på att detta.
Samordningsförbunden som också arbetar med individer som behöver stödinsatser, arbetar med metoder som t ex Supported
employment och andra stödmodeller. Här finns kunskaper och erfarenheter som kan vara av betydelse för projektet. Flera av
förbunden har drivit/driver också ESF-projekt vars resultat och erfarenheter kan vara intressanta att ta del av.

ESF Ansökan om stöd 20141027 ver 1.042

I de samverkande kommunerna finns erfarenheter från olika satsningar som syftat till etablering på arbetsmarknaden för olika
målgrupper. Som exempel kan nämnas Degerfors kommun, som har bedrivit projektet Vägen vidare tillsammans med
Arbetsförmedlingen kring långvarigt bidragstagande individer. Projektet har visat positiva resultat, då 60 % av deltagarna inte var
tillbaka i försörjningsstöd efter 12 månader. De 40 % som projektet inte lyckades med består av individer med diffus problembild,
där reguljära insatser inte tycks ha någon framgång.
Menu
Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Utgångspunkten för vårt arbetssätt kommer vara att återskapa minnen av en framtid för deltagarna genom att arbeta med
meningsskapande aktiviteter. Ett meningsskapande angreppsätt innebär att både utformning och innehåll arbetas fram i tät
dialog med deltagarna, så att processen hela tiden kännetecknas av fullt deltagande och ägarskap hos målgruppen. Arbetssättet
utgår från individen och tar sedan sikte på att möta systemet, istället för tvärtom. Verktygen för detta varierar och kan t ex
inbegripa systemiska möten, utforskande språklabb och andra former för workshops, det viktiga är att ansatsen bygger på dialog
och att deltagarna äger processen. Meningsskapande är en social process som bygger på delaktighet och ger en gemensam
ram för att förstå det omgivande samhället bättre och därmed också skapar ett rum för att agera mer långsiktigt hållbart.
Genom att tillhandahålla kunskap och kompetens om arbetsmarknaden tillsammans med en diskursiv kulturell kompetens och
nätverk in i lokalsamhällets olika sektorer som våra aktivitetsteam ska stå för, skapar projektet förutsättningar för individerna att
ta sig in i samhället på sina villkor och i sin takt, utan att för den skull föreskriva en normerande väg in. Insatserna blir i och med
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detta förhållningsätt mer tillgängliga för alla individer, även de som inte är konforma till den norm som finns inom
etableringssystemet utifrån kön, ålder eller funktionalitet.
ANALYS- OCH PLANERING
1 september 2017–28 februari 2018 (6 månader)
Syfte:
Lägga grunden för genomförandefasen, så att de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet ger optimala möjligheter att
nå de i projektet och utlysningen förväntade resultaten och effekterna.
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Mål:
En projektorganisation finns på plats, som kan styra, leda och genomföra projektet utifrån väl grundade analyser. Nödvändiga
planer finns framtagna och en utvärderare har upphandlats.
Följande aktiviteter kommer att genomföras:
*Fastställa projektorganisationen, tillsätta styrgrupp, rekrytera projektmedarbetare samt klargöra ansvar och roller för de olika
funktionerna.
*Skapa rutiner och verktyg för administration, ekonomi, uppföljning och rapportering.
*Säkerställa att kompetens finns att tillgå i projektet för arbete med de horisontella principerna.
*Utarbeta en förändringsteori för projektet, inkluderande de horisontella principerna, tillsammans med upphandlad extern
utvärderare.
*Fastställa resultatmål och utarbeta indikatorer för projektet inkluderande de horisontella principerna.
*Kartläggning av hur många kvinnor och män som finns i den tänkta målgruppen i varje kommun och deras förutsättningar att
delta i projektet.
*Kartläggning av tidigare erfarenheter och konkreta insatser i de samverkande kommunerna som kan vara av värde för projektets
genomförande.
*Externa tjänster upphandlas, utvärderare och specialister inom jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och interkultur.
*Utarbeta plan för uppföljning och utvärdering av projektet.
* Utarbeta plan för jämställdhetsintegrering i projektet utifrån standarden för jämställdhetsintegrering tillsammans med expert
inom området
*Ta fram rutiner för hur projektet ska göras tillgängligt för kvinnor och män med funktionsnedsättningar och hur projektet ska
arbeta för att motverka diskriminering tillsammans med expert på områdena.
*En plan för intern och extern kommunikation tas fram av projektledning och kommunikatör och godkänns av styrgruppen. Den
ska även omfatta planering av kontinuerliga aktiviteter för spridning av projektets resultat till identifierade intressenter.
*Ge representanter för målgruppen att påverka projektets genomförande, t ex genom intervjuer med kvinnor och män som
tidigare deltagit i insatser och som nu har etablerats på arbetsmarknaden.
*Konkretisera projektets arbetsmodell och ta fram beskrivningar för hur olika aktiviteter inom de olika insatsområdena ska
genomföras.
*Utrusta lokaler för deltagaraktiviteter i de nio kommunerna samt för projektmedarbetare i de mobila teamen.
*Planering av transnationella aktiviteter i projektet.
*Kontakter med samordningsförbund för att undersöka hur samverkan kan utformas.
*Inledande kontakter med arbetsmarknadsråd, kompetensråd företagarföreningar och liknande i kommunerna för att informera
om projektet och hitta former för samverkan.
*Fördjupa projektets riskanalys utifrån ny kunskap som framkommit under analysarbetet.
*Fastställa specificerad tid- och aktivitetsplan för genomförande- och avslutningsfas utifrån den utarbetade förändringsteorin.
*Genomföra en kick off-konferens för styrgrupp, projektledning, projektmedarbetare och ansvariga chefer i de nio kommunerna.
GENOMFÖRANDE
1 mars 2018 – 28 februari 2020 (24 månader)
Syfte:
Utveckla och pröva en arbetsmetod som ska fånga upp långsiktigt hållbar metod att Lägga grunden för genomförandefasen, så
att de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet ger optimala möjligheter att nå de i projektet och utlysningen
förväntade resultaten och effekterna.
Mål:
I projektorganisationen finns kunskap om målgruppens förutsättningar att delta och planer för genomförandefasen finns
framtagna.
I projektet ska nio lokala och dialogbaserade verksamheter med i genomsnitt tolv deltagare ur målgruppen vara aktiva samtidigt.
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Deltagare rekryteras löpande i takt med att utrymme frigörs i respektive verksamhet, då tiden i projektet för varje deltagare
uppskattas till mellan tre och sex månader.
Varje kommun har en aktivitetsledare och en resursperson och en assistent med lång erfarenhet från det lokala arbetslivet och
civilsamhället som har hand om gruppens dagliga aktiviteter med en ändamålsenlig lokal som bas för verksamheten. Två mobila
team med beteendevetar- och arbetsmarknadskompetens stödjer de nio kommunerna intraregionalt och gör nedslag för att och
skräddarsy insatser i dialog med aktivitetsledarna och projektdeltagarna.
Insatserna kommer preliminärt att genomföras inom tre områden, som samtliga syftar till att stärka deltagarnas förmåga att göra
stegförflyttningar närmare utbildning eller anställning. Nedan presenteras områdena och exempel på insatser som kan bli aktuella
under projektgenomförandet:
1 Språk och samhälle: Exempelvis språklabb, samhällsorienterande kurser, körkortsteori, deltagande i dialogcaféer, kontakter
med lokalt föreningsliv.
2 Arbetsmarknad och arbetsliv: Exempelvis vägledande samtal med studie- och yrkesinriktning, arbetsplatsbesök, praktik med
stöd, jobbskuggning, mentorstöd från arbetslivet, utbildningar om lagar och regler på svensk arbetsmarknad, kortare kurser inom
specifika bransch- eller yrkesområden.
3 Hälsa och välbefinnande: Exempelvis utvecklingsstödjande samtal, friskvårdsaktiviteter.
Med aktiviteter inom ovanstående områden får deltagarna kunskaper om den lokala arbetsmarknaden, kontakten med och
utbudet av civilsamhällets verksamheter, samt en bra samhällsorientering, samtidigt som mer kvalificerad rådgivning och lotsning
kan ske från det mobila teamet.
Ett område som uppmärksammats i problemanalysen är att det tar längre tid för nyanlända kvinnor att etablera sig på
arbetsmarknaden. Orsakerna till det kan vara flera, men inför ansökan har det framkommit att det finns ett visst motstånd från en
del kvinnor då det gäller att delta i arbetslivsinriktade aktiviteter och att detta ofta grundar sig i kulturella skillnader gällande synen
på förvärvsarbete och fördelning av ansvaret för barn.
Under genomförandet kommer insatser att göras för både kvinnor och män för att öka deras kunskaper om lagar och regler
gällande jämställdhet i samhället och arbetslivet med ambitionen att påverka attityder och skapa bättre förutsättningar för
kvinnorna att göra stegförflyttningar mot utbildning och arbete.
Under genomförandet kommer även aktiviteter att genomföras för att främja och stödja erfarenhetsutbyte, lärande och samarbete
mellan kommunerna. Träffar mellan aktivitetsledare organiseras kontinuerligt.
Resultat av projektets aktiviteter dokumenteras löpande för att kunna användas för successiv utveckling av projektverksamheten
och för spridning till kommuner och andra kommuner och övriga intressenter.
Socioekonomiska analyser och utvärderingsrapporter tas fram som underlag för förbättringar under projekttiden och
ställningstaganden kring implementering av arbetsmetoden.
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Förberedelser för implementering kommer att pågå fortlöpande under de sista månaderna i genomförandefasen. Resultatet av
utvärderingen och den socioekonomiska analysen presenteras för beslutsfattare som grund för ställningstaganden kring
implementering av projektets metoder och resultat.
AVSLUTNINGSFAS
1 mars 2020 – 31 maj 2020 (3 månader)
-

Implementering av projektresultat
Slutbearbetning av dokumentation kring projektets metod för att underlätta spridning till olika intressenter
Sammanställning av slutrapporter
Sammanställning av slutrapport till ESF-rådet
Slutredovisning av ekonomin i projektet

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och
planeringsfas och genomförandefas.
MÅLGRUPP
Projektets huvudsakliga målgrupp är nyanlända som inte deltar i/fullföljer etableringsprogrammet och de som efter
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etableringsprogrammet av olika skäl inte ingår i jobb- och utvecklingsgarantin. Även långtidsarbetslösa nyanlända ingår i
målgruppen. Vi räknar med att sammanlagt maximalt 648 individer ska delta i projektets aktiviteter i de nio kommunerna, varav
minst hälften är kvinnor.
Centralt för projektet är att hitta verktyg för att på ett så tidigt stadium som möjligt identifiera individer som inte stöds av de
reguljära insatserna och sedan genom dialog agera så att det begynnande utanförskapet kan brytas och individer kan återgå till
att etablera sig i samhället. Det kan vara individer som av olika skäl inte slutför etableringsinsatserna eller de som inte fortsätter
inom jobb- och utvecklingsgarantin efter avslutad etablering och därmed riskerar att hamna i permanent utanförskap, utan att vi
riktigt förstår varför. Det skulle kunna vara att insatser är utformade på ett sätt som exkluderar deltagande på grund av
funktionshinder, olika former av neuropsykologiska diagnoser, eller som diskrimineras på grund av ålder och därför inte får ta del
av de mest vanliga etablerings-/arbetsmarknadsinsatserna. Då merparten av de arbetsmarknadsinsatser som erbjuds går till
män, kommer vårt projekt att starkt fokusera på att få in kvinnor i etableringsprocessen.
SAMVERKANSPARTNER
Kommuner i Örebro län
Följande kommuner kommer att medverka som samverkanspartner i projektet:
Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Kumla kommun,
Hallsbergs kommun och Askersunds kommun.
Samverkan i projektet är förankrad på högsta politiska nivå i alla nio kommunerna. Både chefer och medarbetare som arbetar
nära målgruppen i projektet har medverkat i problemanalysen och utvecklingen av projektansökan. Representanter för fem av
kommunerna har deltagit i en arbetsgrupp som utformat projektets uppläggning och metod utifrån möjligheter att nå förväntade
resultat och effekter.
Projektets verksamhet kommer att genomföras i alla kommunerna som också ansvara för att goda förutsättningar skapas för
genomförandet. De kommer att vara arbetsgivare åt de aktivitetsledare och assistenter som kommer att anställas i projektet och
ta en aktiv roll då det gäller att koppla projektet till den reguljära verksamheten. Här är ansvariga chefer viktiga nyckelpersoner.
Kommunerna är också viktiga som arbetsgivare med möjlighet att erbjuda anpassad praktik och andra aktiviteter som kan stärka
projektdeltagarnas möjligheter att göra stegförflyttningar under projekttiden.
Samtliga kommuner kommer att medverka aktivt under analys- och planeringsfasen, då kartläggning ska göras av målgruppen
och fördjupade analyser kring etableringsproblem och utmaningar gällande jämställdhet och tillgänglighet ska tas fram som
underlag för planeringen av aktiviteter under genomförandefasen. De kommer att vara representerade den styrgrupp som
kommer att tillsättas direkt under analys- och planeringsfasen. På den politiska nivån finns ett stort intresse av projektet och en
uttalad vilja att medverka i styrningen av projektet.
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Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner i projektet på både strategisk och operativ nivå. På strategisk nivå handlar
det om att bidra med helhetsperspektiv och att tillsammans med ansvariga för projektet identifiera på vilket sätt samverkan kan
ge mervärden för både Arbetsförmedlingen i deras uppdrag gällande nyanlända och långtidsarbetslösa. Sektionschefer och
handläggare vid Arbetsförmedlingen som arbetar med etableringsuppdraget respektive jobb- och utvecklingsgarantin på lokal
nivå i kommunerna är viktiga dialogpartner i projektet. En löpande dialog på den operativa nivån gör det möjligt att fånga upp
kvinnor och män i målgruppen på ett tidigt stadium om de inte deltar fullt ut i etableringsinsatserna. Dialogen underlättar också då
deltagare i projektet är redo att slussas vidare till aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Arbetsförmedlingschefer och sektionschefer vid Arbetsförmedlingen i Örebro och Karlskoga har medverkat vid möten under
utarbetandet av ansökan och kommer att vara representerade i projektets styrgrupp. Under analys- och planeringsfasen kommer
innehåll och former för samverkan att konkretiseras.
Region Örebro län
Förvaltningen för regional utveckling kommer att medverka i projektet under både analys- och planering samt genomförande.
Utvecklingsledare från området utbildning och arbetsmarknad har medverkat aktivt under projektutvecklingsfasen.
För närvarande pågår arbetet med att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), där flera utmaningar identifierats, bland
andra:
Att ge alla möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och till egen försörjning
Att inkludera utrikes födda socialt och i arbetslivet
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Eftersom dessa områden är delvis nya för den regionala nivån, är projektet intressant för regionen, då det erbjuder en gemensam
arena för att lära och hitta former för samverkan mellan kommunerna och regionen samt med andra aktörer som arbetar med
målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. Den regionala nivån kan lära av de lokala behoven och de förändringslösningar
som projektet utvecklar och därmed också få kunskap om hur regionen på olika sätt kan stödja ett långsiktigt förändringsarbete.
Representanter från Region Örebro län kommer att medverka som dialogpartner under hela projekttiden. Konkret innebär det att
medverka i projektets olika erfarenhetsutbytes- och lärandeaktiviteter och i utåtriktade aktiviteter för spridning av projektresultat.
Regionen kan också tillhandahålla kanaler till befintliga professionsnätverk och regionala arenor av betydelse för
projektgenomförande och spridning av resultat.
Region Örebro län kommer också att erbjuda de nio kommunerna ett stöd för att upprätthålla samverkansprocessen fram till en
eventuell projektstart och därmed skapa optimala förutsättningar för projektet. Vidare kommer regionen att medverka med
medfinansiering av projektet med 100 000 under analys- och planeringsfasen.
Lokala arbetsgivare – kommunernas egna organisationer och det privata näringslivet
Arbetsgivares medverkan i arbetslivs- och arbetsplatsrelaterade aktiviteter för projektdeltagarna är avgörande för att
projektdeltagarna ska få möjlighet att besöka arbetsplatser inom de branscher och med de yrkesområden som ses som
intressanta för var och en och att få möjlighet till praktik och utveckling av egna kontakter och nätverk.
Under förberedelserna inför ansökan har information om projektet getts i olika forum där kommunerna möter privata arbetsgivare.
Under analys- och planeringsfasen kommer kontakter att tas med privata arbetsgivare via etablerade arbetsmarknadsråd eller
kompetensråd som inrättats för att utveckla samarbetet eller via näringslivsutvecklare och strateger som har direktkontakt med
enskilda arbetsgivare.
De nio kommunerna som samverkar i projektet är också viktiga som arbetsgivare och kan delta i projektets arbetslivsinriktade
aktiviteter på samma sätt som de privata. I kommunerna finns redan en organisering för att erbjuda personer utanför
arbetsmarknaden anställning inom olika verksamhetsområden. Under analys- och planeringsfasen kommer möjligheter att
vidareutveckla detta arbeta att undersökas, så att projektdeltagarna ges möjligheter att få erfarenheter och kontakter inom
kommunernas olika verksamhetsområden.
Lokala civilsamhället
Det lokala civilsamhället med olika föreningar är viktiga för projektets genomförande. Här pågår redan många aktiviteter som
syftar till att stödja nyanländas språkutveckling och integration i samhället. Under analys- och planeringsfasen kommer kontakter
att tas med föreningar som driver verksamheter som bidra till projektdeltagarnas utveckling. Deras möjligheter att medverka i
utformning och genomförande av olika samhällsorienterande och hälsofrämjande aktiviteter för projektdeltagarna kommer också
att undersökas.
Samordningsförbunden i Örebro län
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I länet finns fyra samordningsförbund, Samordningsförbundet Sydnärke, Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga,
Samordningsförbundet i Norra Örebro län och FINSAM Örebro och Lekeberg.
Förbunden kan vara intressanta samarbetspartner i projektet om de har eller planerar insatser för nyanlända som av olika
anledningar inte tar del av etableringsinsatser eller insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin. Detta kommer att utredas under
analys- och planeringsfasen.
Region Örebro län/Hälso- och sjukvården
Samverkan med hälso- oh sjukvården kan bli aktuellt kring individer inom målgruppen som inte kan delta i projektets aktiviteter
av hälsoskäl. Här är det framförallt projektets medarbetare med beteendevetenskaplig kompetens som behöver etablera
kontakter utifrån behov av insatser för diagnosticering, vård och rehabilitering för vissa projektdeltagare. Detta kommer att ske
under projektets genomförandefas.
Folkbildningen i länet
Studieförbunden och folkhögskolorna i länet bedriver olika verksamheter som riktar sig till gruppen nyanlända. Under analys- och
planeringsfasen kommer vi att undersöka hur en eventuell samverkan kan se ur. Det kan preliminärt handla om att
projektdeltagare ges möjlighet att delta i pågående insatser eller att utbyta erfarenheter kring fungerande arbetsmetoder.
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INTRESSENTER
Projektets resultat är intressant för kommuner utanför länet och för nationella aktörer som t ex Sveriges Kommuner och
Landsting som har uppgifter att stödja sina medlemmar. Det är också och intressant för Arbetsförmedlingen och företag/
organisationer i näringslivet och civilsamhället. Projektets metoder och resultat kommer att dokumenteras och förpackas så att de
kan spridas till olika intressenter. Kommunerna själva har upparbetade kanaler till många aktörer. Dessutom kan projektet sprida
resultaten via kommunernas egna hemsidor och sociala medier.
Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?
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Riskanalys
Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk
Åtgärd
Det blir svårt att identifiera individerna i målgruppen så att de
Synliggörande av problemet och förbättrat samarbete mellan
kan ges möjligheter att delta i projektet.
enheter internt i kommunerna. Förbättrat samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna.
De tilltänkta deltagarna är ”praktiktrötta” och har liten tilltro att
Förtroendesdeskapande arbete som bygger på delaktighet och
den här insatsen skiljer sig från tidigare.
ägarskap i processen, deltagarna inkluderas i designen av
insatserna.
Deltagarna vill inte in på arbetsmarknaden – den egna
Ett pedagogiskt förhållningssätt som möter deltagarna där de
identiteten ”sätter stopp”, en negativ självbild som blir hindrande. är och anpassar de individuella utvecklingsplanerna så att
aktiviteterna blir meningsskapande.
Invanda könsroller försvårar för både kvinnor och män att delta Jämställdhetsintegrerat arbete och synliggörande av kulturella
fullt ut i projektet.
mönster.
Vi lyckas inte synliggöra deltagares funktionsnedsättningar,
Beteendevetenskaplig kompetens i det mobila teamet
vilket leder till utestängning från aktiviteter i projektet.
uppmärksammar problemet och bygger tillit och förtroende
med deltagaren.
Brister i språkförmåga begränsar deltagandet i olika
Projektet fokuserar på det funktionella språket och
projektaktiviteter.
projektmedarbetarna har ett språkutvecklande förhållningssätt.
Tolkinsatser vid särskilda behov.
Löpande rekrytering till projektet kan göra att det uppstår luckor Utveckla verktyg för att identifiera potentiella deltagare som
och deltagandet minskar.
ger god framförhållning.
Projektet blir isolerat och kan inte dra nytta av resurser inom
Ansvariga chefer i kommunerna som är projektets
kommunernas verksamheter. Detta gäller både befintliga
kontaktpersoner arbetar aktivt för projektets framgång.
insatser och den potential som finns i kommunens roll som
arbetsgivare.
Vi får inte tillgång till privata näringslivet i form av nätverk och
Aktivitetsledarna och assistenterna bearbetar de
enskilda arbetsplatser.
företagarnätverk och plattformar som finns lokalt. Närmare
samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare, strateger
och motsvarande.
Brist på kompetent personal gör det svårt att rekrytera
Rikstäckande annonsering och bearbetning av nätverk.
beteendevetare och SYV till projektet.
Samarbete med befintlig personal i kommunerna.
Svårt att integrera de horisontella principerna i arbetet.
Utbildningsinsatser, rutiner och uppföljningsverktyg håller
frågorna aktuella.
Pendlingsavstånd kan begränsa för individer att delta i
Projektet erbjuder busskort.
projektets aktiviteter.
Deltagandet i projektet fungerar bra, men valda insatser leder
Projektmedarbetarna träffas regelbundet för att ta del av
inte till önskade resultat.
varandras erfarenheter och vidareutveckla arbetssätt och
insatser.
Det kan bli svårt att kombinera valda insatser med övriga
God samverkan med övriga aktörer som Arbetsförmedling och
system inom etablering och försörjning, som t ex SFI.
med olika utförare av SFI och annan utbildning.
Projektet blir attraktivt och därmed ett tryggt sammanhang om
Ett utvecklingsorienterat förhållningssätt bland
deltagarna ogärna lämnar.
projektmedarbetarna och tydliga mål i de individuella planerna.
Kommunerna får svårt att rekrytera låpngtidsarbetslösa 55+ till Samverkan mellan kommunerna. Någon av kommunerna kan
tjänsterna som assistenter i projektet
ha mer än en lämplig person bland de långtidsarbetslösa.
Mål
Förväntande resultat och effekter av projektet.
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I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Projektet förväntas bidra till de effektmål som uttrycks i utlysningstexten, dvs en förbättrad arbetsmarknadssituation för
deltagarna, att effektiva metoder lever kvar, sprids och används i en vidare krets samt att diskriminering på arbetsmarknaden
minskas utifrån ett likabehandlingsperspektiv. De resultatmål som uttrycks i utlysningen är att kvinnor och män som står långt
ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden samt att metoder som tillämpas och/eller
utvecklas i projektet ska dokumenteras och sammanställas i t ex en handbok, för att säkerställa att kunskapen lever kvar och
underlättar spridning.
För att kunna bidra till ovan nämnda resultat och effekter kommer projektet att leda till resultat enligt nedan:
FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ
I varje kommun räknar vi med att projektet tar in 12 deltagare inledningsvis och sedan löpande i takt med att de antingen kommit
i arbete, utbildning, yrkesutbildning, deltar i kompetenshöjande aktivitet, deltar i andra arbetsmarknadsprogram eller har blivit
föremål för vidare utredning inom hälso- och sjukvården. Vi räknar med att den genomsnittliga tiden de deltar i projektet är 3-5
månader (max 6 mån). Av de deltagande individerna förväntas 60 % gjort stegförflyttningar mot utbildning eller arbete –
alternativt fått tillgång till vård och rehabilitering som på längre sikt ger dem möjligheter att delta utbildning eller olika
arbetslivsinriktade insatser.
Då insatserna inom de reguljära arbetsmarknadsprogrammen till största delen går till män, kommer projektet fokusera på att ha
minst 50 % kvinnor. Projektdeltagare med funktionsnedsättningar som deltar i projektet ska ges samma förutsättningar att delta
fullt ut och få tillgång till samma insatser som andra deltagare genom den individuellt framtagna utvecklingsplanen. Då
målgruppen per definition också kommer bestå av individer med diffusa diagnoser, är ett inkluderande och individcentrerat
arbetssätt avgörande för projektets framgång.
För att kunna bidra till kunskaper, kontakter och nätverk inom arbetsmarknadsområdet som ligger utöver de rent formella, så
kallad ”tyst kunskap”, kommer alla kommuner anställa en aktivitetsassistent ur gruppen långtidsarbetslösa + 55 år, vilket också
förväntas ge en positiv representation för deltagare ur denna grupp. Målet är att minst 20 % av deltagarna kommer vara äldre
arbetslösa (+55 år).
För att säkerställa kvaliteten i projektets insatser har vi även kvalitativa mått för att följa upp upplevelsen av deltagandet och vårt
mål är att 70 % av deltagarna ska uppleva att projektet har stärkt deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 80
% av deltagarna ska ha fått nya insikter om jämställdhetsfrågor i samhällsliv och arbetsliv, som vi ser som en nyckelfråga för att
nå ett positivt utfall i ökat arbetskraftsdeltagande.
FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ PROJEKTNIVÅ
Minst 20 regionalt förankrade arbetsgivare utöver de 9 deltagande kommunerna och Region Örebro Län ska ha medverkat aktivt
i projektet och samtliga 9 deltagande kommuner ska ha medverkat till skaffa praktikplatser och anställningar inom sina egna
verksamheter (30 arbetsgivare totalt).
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Av de samverkande utbildningsanordnarna, inklusive folkbildning, ska minst 4 nya eller anpassade utbildningsinsatser tagits fram
för den aktuella målgruppen inom projekttiden. I det övriga civilsamhället har vi målet att minst 2 föreningar, trossamfund,
idrottsklubbar eller liknande ska ha etablerat ett organiserat mottagande med målgruppen i varje kommun (totalt 18 st). Det kan
handla om anställningar, praktikplatser, återkommande nätverkande aktiviteter med lokalsamhället, eller riktade utbildnings/
informationsinsatser som kan fortsätta efter projekttidens slut.
FÖRVÄNTAT RESULTAT PÅ ORGANISATIONSNIVÅ
De medverkande kommunerna ska efter projekttidens slut ha utvecklat
*Nya metoder att tidigt kunna identifiera och stödja den aktuella målgruppen
*Fungerande sätt att möta och utforma riktade insatser för målgruppen
*Fungerande samverkansformer med omgivande aktörer för att möta målgruppens behov av vidare utbildning eller vägar in på
arbetsmarknaden
*Fungerande samverkansformer med hälso- och sjukvården för att utreda eventuella funktionsnedsättningar eller diagnoser,
samt sätta in rehabiliterande åtgärder
Arbetsförmedlingen och kommunerna ska ha hittat fungerande samverkansformer kring den aktuella målgruppen som gör att
identifiering och erbjudande av riktade insatser kan göras så tidigt som möjligt, oavsett om dessa erbjuds av kommun,
arbetsförmedling eller annan aktör.
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Region Örebro län ska ha fått nya kunskaper om aktuell målgrupp och tillsammans med kommunerna ha identifierat områden där
den regionala nivån kan stödja fortsatt metodutveckling på området och öka kontaktytorna mot arbetsgivare och
utbildningssamordnare för att tillgodose framtida arbetskraftsbehov genom den regionala kompetensplattformen.
Samordningsförbunden, Regionen och de medverkande kommunerna har utvecklat en samverkansmetod som kan bistå denna
målgrupp med vägledning, vårdstöd och stödjande insatser för att lättare komma in på arbetsmarknaden och därmed påskynda
etableringsprocessen.
Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare av
projektresultat? Ange metod och tidplan.
Genom att ha en ”bottom-up” approach och utgå från individens behov, kommer meningsskapande insatser att utvecklas i dialog
med projektdeltagarna och genom delaktighet, vilket ger en större chans till en positiv etableringsprocess. Kompetensen i
projektet, både hos de mobila teamen och de kommunlokaliserade teamen kommer tillsammans med målgruppens delaktighet
att ge goda möjligheter att gemensamt skapa en bild av nödvändiga verktyg för att underlätta inkludering i samhället. Istället för
att utgå från en abstrakt norm för hur etableringsprocessen går till, ska projektets insatser även kunna hantera sociala processer,
nätverksbyggande, diskursiv kulturell kompetens och annan ”tyst” kunskap som lätt förbises i ordinarie etableringsverksamhet.
Att nå grupper som inte tycks prioriteras i den ordinarie verksamheten – kvinnor, äldre och individer med fysisk eller psykisk
funktionsvariation, är inte bara viktigt utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, utan också en rättighetsfråga.
Effekterna vi strävar efter är därför inte bara på individnivå och för verksamhetsutveckling hos de nio deltagande kommunerna,
utan också på systemnivå, där etableringsinsatserna kan reformeras/kompletteras till att även inkludera dessa individer.
Projektet vänder sig till en målgrupp som vår analys indikerar troligtvis kommer att växa de närmsta åren, så att hitta fungerande
metoder och arbetssätt för att möta denna utmaning är relevant för fler än de nio deltagande kommunerna.
Den första linjens mottagare av resultatet den politiska och administrativa ledningen i de deltagande kommunerna. Genom
projektet kan de utveckla sina insatser och metoder för att nå den berörda gruppen på ett tidigare stadium och på ett mer
framgångsrikt sätt, samt ha det underlag som krävs för att permanenta verksamheten eller förändra den reguljära verksamheten i
enlighet med projektets resultat.
Nästa linje av mottagare är andra kommuner i landet som vill lära och ta del av projektets erfarenheter så att modellen kan
spridas och få nationella systemeffekter på etableringsinsatserna och jobb och utvecklingsgarantin. Samverkansaktörer i
projektet så som Arbetsförmedlingen, Folkbildningsanordnare och Näringslivsorganisationer, kan även ta lärdom av projektet för
att utveckla sina verksamheter i linje med erfarenheter, slutsatser och resultat av projektet.
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Genom det transnationella samarbetet kommer vi även kunna sprida resultatet till andra nordiska länder, då liknande problembild
troligtvis går att finna där. En engelsk kortversion av slutrapporten säkerställer också att andra intressenter i omvärlden kan ta del
av metoder, resultat och slutsatser från projektet.
Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Arbetet kommer ha utforskande och innovativa inslag, då vår princip är att utgå från individens behov snarare än systemets
receptorienterade lärande. Därför blir det extra viktigt att kunna följa utvecklingen av aktiviteterna och arbetssättet i realtid, för att
hela tiden kunna anpassa metodiken för bästa möjliga resultat. Nyckeln till detta är ett bra designat uppföljningssystem, som ger
projektet möjlighet att själva följa utfallet av verksamheten och en väl fungerande följeforskning/processutvärdering, som kan
”lyfta på locket” och peka på framgångsfaktorer i arbetsprocessen under projekttidens gång som är svåra att upptäcka för
projektmedarbetare och deltagare, samtidigt som värdefulla erfarenheter samlas upp systematiskt och kan spridas till andra
aktörer.
Resultat och effekter kommer rapporteras och följas upp i flera led:
*Upplevd kvalité på den bedrivna verksamheten (enkel NKI, Nöjd Kund Index))
*Upplevelser och effekter av aktiviteter hos externa aktörer (bedömning av metod och verktyg)
*Resultat och måluppfyllelse av verksamheten för den enskilde individens livssituation (effekter i förhållande till individuellt satta
mål)
*Genomströmning/utfall för deltagare i projektet (projekts ROI, Return On Investment)
En resultat- och uppföljningsplan för att fånga dessa fyra nivåer kommer att utvecklas gemensamt i projektledningsgruppen
under analys- och planeringsfasen, då det är viktigt att alla aktivitetsledare tillsammans med projektledaren känner ägarskap för
uppföljningsfrågan.
Den egna verksamheten och resultaten för deltagarna kommer att följas upp genom att varje deltagare får en individuell
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utvecklingsplan, där mål sätts gemensamt och följs upp regelbundet i dialog med aktivitetsledare. Även insatser hos externa
aktörer, så som praktik, arbetsplatsbesök och skuggning följs upp tillsammans med aktivitetsledaren, då dessa inte är mål i sig,
utan alternativa vägar för att nå det övergripande målet.
Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt sikta mot full etablering för individen och då är det viktigt att
resultatredovisningen inte stannar vid intermediära mål (som i strikt mening är att betrakta som medel). Resultatredovisning och
uppföljning stannar därför inte vid att ”räkna pinnar” utan sker i dialog genom månatlig avstämning mot de mål som satts
gemensamt i den individuella utvecklingsplanen.
Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Utvärderingen av projektet kommer löpa parallellt under hela projekttiden, då utfallen behöver reflekteras i både val av
arbetsverktyg såväl som arbetsmetod. Vi kommer därför att behöva både en följeforsknings/processutvärdering och en
utvärdering av projektets resultat. Processutvärderingen ska stödja projektledningen och deltagare i att bättre förstå utfallen
under projektets gång samt ge underlag för styrgruppens strategiska ställningstaganden och därmed ge samtliga aktörer en
chans till organisatoriskt lärande och korrigering av inslagen kurs.
Resultatutvärderingen ska ge kunskaper om bakomliggande mekanismer som kan förklara varför ett visst förväntat resultat har
uppnåtts eller uteblivit. En extern utvärderare kommer att upphandlas under analys- och planeringsfasen och medverka i
utformning av projektets utvärderingsplan.
Utvärderingen ska visa i vilken mån projektets arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har bidragit till
kvalitet i genomförandet och de uppnådda resultaten.
Då deltagare beräknas omsättas med 3 – 6 månaders intervaller och ett gediget uppföljningssystem kommer vara på plats, ska
det även i anslutning till projektets avslutande gå att säga någonting om generella effekter av det valda arbetssättet, inför en
eventuell spridning och implementering av projektets lärdomar.
Integrerat arbete
Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?
Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?

Transnationellt samarbete
Gemensamt ramverk
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Östersjösamarbete
Inget Östersjösamarbete kommer att ske i projektet.
Andra former för transnationellt samarbete
Som transnationellt inslag i projektet har vi valt att närmare studera Danmarks arbete mot den aktuella målgruppen. Sedan 10talet år har den danska flexicurity modellen vållat debatt och genererat en mängd studieresor till Danmark, då landet halverat sin
arbetslöshet sedan modellen infördes på 1990-talet, hållit en fortsatt låg ungdomsarbetslöshet och lyckats hyggligt med att
integrera nyanlända på arbetsmarknaden, utan att detta lett till undanträngningseffekter för danskar med svag anknytning till
arbetsmarknaden (SNS 2016). Enkelt uttryckt så består denna modell av ett relativt svagt anställningsskydd, men samtidigt ett
starkare skyddsnät för omställning, vilket antas gynna flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, utan att minska det
socioekonomiska skyddsnätet för arbetstagare. Det gör det lättare för arbetsgivare att anställa utan större risker för långvariga
ekonomiska åtaganden och lättare för arbetstagare att ta sig vidare från arbetsplatser där karriären stagnerat.
Modellen som sådan är bara av akademiskt intresse, då ett ESF-projekt varken har mandat eller möjlighet att införa en annan
arbetsmarknadsmodell än den rådande i Sverige. Däremot har den allmänna flexibiliteten också medfört att kommuner och
arbetsförmedling har kunnat utveckla nya samverkansformer kring så kallade Jobcenter, en sorts kommunala arbetsförmedlingar
som kan erbjuda ett stort batteri av insatser som spänner över hela arbetsmarknadsområdet och delar av det som kommunerna
står för i Sverige.
Vi planerar därför att besöka Århus i Danmark under 2018 för att med projektledningsgruppen besöka ett Jobcenter och se hur
de arbetar med att identifiera, söka upp och aktivera grupper som inte nås av de reguljära insatserna, särskilt när det gäller
nyanlända kvinnor, individer med kortare utbildning och äldre. Genom våra nätverk inom de deltagande kommunerna har vi
redan upparbetade kontakter med både lokala Jobcenter och den regionalt ansvariga arbetsförmedlingen på Jylland.
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Resursplanering
Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?
Inga aktiviteter ska finansieras enligt ERUF.
Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni
kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan.
PERSONELLA RESURSER
För att genomföra projektet behövs följande personella resurser:
*En projektledare som arbetar 100 % under hela projekttiden. Anställs av Hällefors kommun.
*En projektekonom och administratör som arbetar 25 % under hela projekttiden. Anställs av Hällefors kommun.
*En kommunikatör som arbetar 10 % under hela projekttiden. Anställs av Hällefors kommun eller utlånas till projekt av någon av
de samverkande kommunerna.
*Två projektmedarbetare med beteendevetarkompetens eller liknande (beteendevetare) som arbetar 100% under 25 månader (1
månad under analys- och planeringsfasen, 24 månader under genomförandefasen.) Anställs i två av de samverkande
kommunerna.
*Två projektmedarbetare med studie- och yrkesvägledarkompetens eller liknande (SYV) som arbetar 100 % under 25 månader
(1 månad under analys- och planeringsfasen, 24 månader under genomförandefasen.) Anställs i två av de samverkande
kommunerna.
*Nio aktivitetsledare som arbetar 100 % under 25 månader (1 månad under analys- och planeringsfasen, 24 månader under
genomförandefasen.) Anställs i samtliga nio kommuner.
*Nio assistenter till aktivitetsledarna under 24 månader (Genomförandefasen) Rekryteras bland långtidsarbetslösa 55 + och
anställs i samtliga nio kommuner.
*Nio ansvariga chefer i projektets kommuner som fungerar som kontaktpersoner för projektet och länkar till den reguljära
verksamheten. De kommer att medverka sammanlagt en månad var i projektets aktiviteter utslaget under hela projektperioden.
Tidplan:
Projektledare, ekonom/administratör och kommunikatör kommer att rekryteras inför projektstart den 1 september 2017.
Projektmedarbetare till de mobila teamen (beteendevetare och SYV) kommer att rekryteras under analys- och planeringsfasen
och påbörja sina anställningar den 1 februari 2018. Samma gäller för de nio aktivitetsledarna. Projektassistenterna kommer
också att rekryteras under analys- och planeringsfasen, men påbörjar sina anställningar först i genomförandefasen, dvs 1 mars
2018. De ansvariga cheferna i kommunerna finns redan på plats och kommer att involveras i projektets aktiviteter direkt i analysoch planeringsfasen.
Tidredovisning:
Samtliga ovan nämnda personella resurser i projektet kommer att tidsrapportera sin medverkan i projektet månatligen till
projektägaren. Rapporteringen sker i för ändamålet framtagna underlag som är gemensamma för alla projektmedarbetare för att
underlätta sammanställningen. Ansvariga chefer kommer att godkänna tidrapporterna innan de kickas till projektägaren.
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I projektet medverkar även personer som inte är projektmedarbetare, men som är viktiga resurser i metodutveckling och
genomförande. Handläggare vid Arbetsförmedlingen som arbetar med etableringsuppdraget respektive jobb- och
utvecklingsgarantin på lokal nivå i kommunerna är viktiga resurser i projektet.
Projektet kommer också att tillhandahålla tolkstöd vid behov i specifika situationer för att underlätta för projektdeltagarna, så att
ingen stängs ute från viktig information eller förhindras att förmedla sina åsikter i frågor som rör den egna utvecklingen och de
aktiviteter projektet tillhandahåller som stöd.
FYSISKA RESURSER
Lokaler:
Eftersom projektets verksamhet är nära knuten till kommunernas verksamheter, kommer huvudsakligen egna lokaler i de nio
kommunerna att användas. Dessa ska vara tillgänglighetsanpassade och funktionella utifrån projektets behov. För
projektdeltagare som bor på annan ort i kommunen, kommer transportfrågorna att lösas av respektive kommun, så att ingen
utestängs från projektet av geografiska skäl.
Projektmedarbetare i de mobila teamen behöver arbetsrum i de kommuner där de har sin anställning. Det handlar om två mobila
team med en beteendevetare och en studie- och yrkesvägledare i vardera.
Vi tre tillfällen kommer projektet att behöva hyra konferenslokaler för att samla projektpersonal och nyckelpersoner från
kommuner och andra samverkanspartner till gemensamma aktiviteter för planering, lärande och spridning. En ”kickoff”-konferens
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hålls i slutet av analys- och planeringsfasen och ytterligare två dagkonferenser hålls under genomförandefasen för bredare
grupper.
Utrustning och material:
Projektledaren, fyra medarbetare i de båda mobila teamen och de nio aktivitetsledarena kommer att behöva datorer och
telefoner. De nio assistenterna behöver mobiltelefoner.
Projektdeltagarna kommer att behöva tillgång till surfplattor för att kunna delta i projektets planerade aktiviteter. Vi räknar med i
genomsnitt tolv deltagare per kommun i projektet samtidigt, vilket innebär att 108 surfplattor behöver införskaffas.
Projektet behöver tillhandahålla olika typer av studiematerial inom projektets aktivitetsområden. Merparten av materialet kommer
att utvecklas och anpassas utifrån deltagarnas behov för att säkerställa att alla får samma möjligheter och stöd i sin utveckling,
men det kommer sannolikt att behöva införskaffas visst färdigproducerat material.
Vidare behöver det i varje lokal finnas förbrukningsmaterial och annan utrustning som krävs för genomförande av projektets
aktiviteter. Det kan till exempel handla om olika hjälpmedel som underlättar för personer med funktionsnedsättningar att delta på
lika villkor som andra deltagare.
Det kan också behövas kompletterande inköp av t ex mikrovågsugnar, vattenkokare och annan utrustning som krävs i projektets
lokaler för att möjliggöra för deltagarna att värma och inta medhavd lunch.
Transportmedel:
Transportfrågor behöver lösas på kostnadseffektiva sätt för både projektmedarbetare och projektdeltagare.
Transporter för deltagare handlar dels om att kunna ta sig till och från projektets lokaler, dels om att kunna delta i olika utåtriktade
aktiviteter som till exempel studiebesök och praktik. Behovet kommer att utredas för var och en av deltagarna, eftersom det styrs
av var de bor. Kollektiva transportmedel kommer att nyttjas och projektet kommer att tillhandahålla månadskort på buss för de
deltagare som behöver resa dagligen till och från aktiviteter i projektet. För de som inte behöver månadskort kommer projektet att
tillhandahålla busskort med reskassa för att möjliggöra arbetsplatsbesök och andra aktiviteter utanför projektets lokaler. I de fall
där särskilda lösningar krävs för individer med funktionsnedsättningar eller av annan orsak, kommer transporter med bil att
möjliggöras för att undvika att deltagare diskrimineras.
Projektledaren behöver ha tillgång till bil hela tiden under analys- och planeringsfasen, då det krävs flera möten på plats för olika
kartläggningar och planering av verksamheten tillsammans med ansvarig person i respektive kommun och annan berörd
personal i verksamheterna. Under genomförandefasen behöver projektledaren göra regelbundna besök i kommunerna för
uppföljning och konkret planering tillsammans med aktivitetsledare och mobila teamet. Projektet behöver säkerställa att
projektledaren kan disponera en bil så att transporterna kan ske på kostnadseffektivt sätt. Det kan handla om att leasa en bil eller
att nyttja kommunens bil-pool.
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Projektmedarbetarna kommer att behöva resa mycket. De mobila teamen kommer att fördela sin tid mellan de nio kommunerna
och behöver därför kunna transportera sig på tidseffektiva sätt. Vi räknar med att den mest kostnadseffektiva lösningen är att
leasa eldrivna bilar, vilket också är ett miljövänligt alternativ. Aktivitetsledarna i de nio kommunerna och i vissa fall assistenterna
kommer att behöva resa till gemensamma projektträffar för erfarenhetsutbyte och lärande och deras resor kan sannolikt lösas
genom att nyttja kommunernas bil-pooler.
Det transnationella utbytet innebär transporter till och från Danmark för studiebesök för projektledare och projektmedarbetare.
Här räknar vi med att nyttja de bilar som leasas i projektet samt bilar från bilpooler i kommunerna, vilket sannolikt är den mest
kostnadseffektiva lösningen.
FINANSIELLA RESURSER
Den ekonomiska ställningen hos projektägare och samverkande kommuner är stark och stabil, vilket innebär att projektet
kommer att kunna genomföras utan större risker.
Projektets medverkande kommuner är väl medvetna om att utbetalningarna sker i efterskott och att detta innebär att
kommunerna själva måste finansiera projektets utgifter i avvaktan på utbetalning av stöd.
Övriga kostnader som medfinansiering:
Alla deltagande kommuner (förutom Hällefors, som bidrar med kontant medfinansiering) bidrar med ”offentligt bidrag i annat än
pengar”.
Medfinansieringen består av arbetstid genomförd av:
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-

8 st (av totalt 9 st) assistenter till aktivitetsledarna, anställd 100% under 24 månader,
8 st (av totalt 9 st) ansvariga chefer - totalt 1 mån under projekttiden 100%, totalt

Kommunernas medfinansiering utgörs också av lokalkostnader för deltagarna.
Offentlig finansierad ersättning till deltagare:
Offentlig finansierad ersättning till deltagare består av ekonomiskt bistånd till personer fördelade mellan tre grupper (18-24 år,
25-29 år och 30-64 år).
Kontanta medel:
Offentliga kontanta medel tillförda projektet består av medel från
A) Projektägaren Hällefors kommun:
1 st (av totalt 9 st) assistenter till aktivitetsledarna, anställd 100% under 24 månader
1 st (av totalt 9 st) ansvariga chefer - totalt 1 mån under projekttid 100%
Lokalkostnader för deltagarna
B) Region Örebro län:
Processtöd till projektägaren i analysfasen, totalt 100 000 kr
Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
Hällefors kommun kommer att rekrytera en projektledare med erfarenhet av att leda större samverkansprojekt och med
kompetens inom projektets verksamhetsområde. Eftersträvansvärt är också att personen har erfarenhet av att leda ESF-projekt.
Projektmedarbetarna med beteendevetarkompetens som ingår i de mobila teamen ska ha högskoleutbildning och erfarenheter
av att arbeta med individer med funktionsvariationer eller diffus problematik. En viktig uppgift är att kartlägga projektdeltagarnas
behov och säkerställa att projektet kan tillhandahålla det stöd som krävs alternativt att kunna lotsa dem vidare till rätt instans
inom hälso- och sjukvården i regionen. De kommer att ha återkommande samtal med projektdeltagarna utifrån behov och blir på
så sätt viktiga i uppföljningen av projektet. De ska också vara ett stöd till aktivitetsledarna i utformningen av individanpassade
aktiviteter.
Projektmedarbetarna med studie- och yrkesvägledningskompetens ingår också i de mobila teamen. De ska ha en god kännedom
om den regionala arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns till vidare studier och befintliga yrkesutbildningar. De ska
också ha kanaler till det lokala näringslivet och kunna medverka i upplägget av arbetslivsinriktade aktiviteter i projektet. En viktig
uppgift blir att kartlägga projektdeltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter och att medverka i utformning av individuella
planer.
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Ytterligare projektmedarbetare är kommunernas aktivitetsledare. De kommer att rekryteras under analys- och planeringsfasen
och finnas med då projektplanen för genomförandefasen utarbetas. Aktivitetsledarna är nyckelpersoner för metodutvecklingen i
projektet, då de ska vara med och utforma rollen under projektets gång. De kommer att vara den fasta punkten för deltagarna när
det gäller att skräddarsy aktiviteter, följa upp hur det fungerar och finnas till hands för att ge råd och stöd. De ska ha kunskap om
målgruppen, vara väl förtrogna med kommunens verksamhet och ha intresse av innovativt arbete. Samtliga kommer att få
kontinuerligt stöd i projektgenomförandet av det mobila teamet.
Assistenterna till aktivitetsledarna rekryteras bland långtidsarbetslösa 55 + i kommunerna. Deras uppgift blir att löpande förmedla
kunskaper om svenskt samhälle och arbetsliv och att stödja projektdeltagarna i utåtriktade aktiviteter som lotsar in dem i det
lokala arbetslivet och de sociala strukturerna, t ex föreningsliv och facklig verksamhet. Deras uppgifter blir att löpande förmedla
den ”tysta” kunskap som normalt är svår att informera om eller göra tillgänglig genom undervisning. Assistenterna kan ha olika
arbetslivserfarenhet, men behöver vara väl förankrade i det lokala arbetslivet och övriga sociala nätverk.
Projektekonomin kommer att skötas av en utbildad ekonom på 50 %, vilket bedöms som tillräckligt. Ekonomen har erfarenhet av
att redovisa projekt. Ekonomen skall stödja projektet och projektledaren i administrativa såväl som ekonomiska uppgifter.
Personen ska leverera underlag direkt till projektledaren, ekonomiavdelningen samt ESF-rådet, och vidareutveckla administrativa
rutiner i projektet i stort.
Kommunikatören som kommer att kopplas till projektet ska ha relevant utbildning och erfarenhet av att analysera behov och
planera kommunikationsinsatser. Då omfattningen av tjänsten är liten, undersöks om någon av de samverkande kommunerna
kan tillhandahålla lämplig person för tjänsten.
Vid rekrytering av projektmedarbetare eftersträvas en jämn könsfördelning. Alla medarbetare ska bidra till att stimulera och stödja
projektdeltagarnas språkutveckling och se det som en viktig uppgift att förmedla sociala koder och roller och svenskt samhälle
och arbetsliv, som t ex synen på balans mellan arbetsliv och hemarbete, delat föräldraansvar, inställning till pendling. Det har
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framkommit i våra förberedelser inför ansökan att detta kan vara en utmaning då det gäller deltagande i arbetslivsinriktade
aktiviteter som vi inte alltid adresserar. Här har projektmedarbetarna en viktig uppgift.
Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
Följande kompetenser/tjänster kommer att upphandlas externt:
-

Utvärderare upphandlas genom avrop från ESF-rådets ramavtal
Socioekonomisk analys
Specialistkompetens i jämställdhet, tillgänglighet och interkultur
Utbildningsinsatser till deltagarna
Tolkinsatser för projektdeltagarna
Processtöd till projektägaren vid projektstart

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och
samverkanspartner?
Vid rekrytering av projektmedarbetare kommer jämställdhets- och tillgänglighetskompetens att lyftas fram som värdefull för
projektet och vara meriterande.
Hos projektägaren och samverkanspartner finns viss kompetens inom dessa områden i respektive organisation. Under analysoch planeringsfasen kommer det att utredas i vilken mån dessa resurser kan användas som stöd i projektet. Vidare kommer
konsultstöd att upphandlas tidigt under analys- och planeringsfasen för medverkan i utformning av projektets arbete med
jämställdhetsintegrering och tillgänglighet enligt framtagna standarder.
Projektet kommer också att använda ESF-rådets processtöd ESI Support under både analys- och planeringsfasen och
genomförandefasen.
Projektmedarbetare som arbetar direkt med projektdeltagarna kommer att få speciellt utformad utbildning under en heldag eller
två halvdagar kring de horisontella principerna och hur de kan bidra till kvalitet och resultat i projektet.
En detaljerad plan för detta arbete kommer att utformas i analys- och planeringsfasen. Jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering kommer att genomsyra metodutvecklingsarbetet i projektet.
Arbetet med att integrera de horisontella principerna i projektet kommer att ske löpande, vilket bidrar till att successivt öka
kunskapsnivån bland projektmedarbetare och samverkanspartner. Frågorna kommer att finnas på agendan vid både på
arbetsmöten för projektgruppen och i styrgruppen.
Projektet kommer att arbeta med 4 R-metoden eller annan likvärdig metod i jämställdhetsarbetet för att löpande kartlägga hur
könsfördelningen ser ut i projektverksamheten och hur projektets resurser fördelas mellan könen. I analysen ingår också att
synliggöra orsakerna till att könsfördelningen ser ut som den gör och att utforma förslag till åtgärder som ger en mer jämställd
verksamhet.
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Beträffande kompetens kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, kommer projektets verksamhet under analysoch planeringsfasen att analyseras ur ett tillgänglighetsperspektiv som innefattar hur projektets verksamhet ska göras tillgänglig,
hur den information som ges ska kunna förstås av alla och hur de lokaler som projektdeltagarna ska vistas i ska kunna fungera
som arbetsplats för alla. Analysen ska resultera i en policy för projektgenomförandet. Policyn kommer att omfatta tillgänglighet i
relation till verksamhet, lokaler, samt information och kommunikation.
Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering?
Uppföljningen av projektet kommer att genomföras löpande av projektledaren och avrapporteras till projektets styrgrupp.
Projektet har budgeterat 700 000 kr för en extern utvärderare, vilket bedöms som en relevant nivå med tanke på projektets
karaktär och volym. Utvärderaren kommer att bidra i arbetet redan under analys- och planeringsfasen och medverka i
utformningen av projektets utvärderingsplan inklusive framtagande av indikatorer för att mäta kvalitativa och kvantitativa
resultatmål för projektets aktiviteter och för arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. Utvärderaren kommer även att ge stöd till
projektledningen i utformning av rutiner och verktyg för den löpande uppföljningen av utfall av projektets olika processer och
aktiviteter.
Projektet kommer även att upphandla en extern resurs för att genomföra en socioekonomisk analys, som synliggör ekonomiska
mervärden för kommunerna. För detta har vi anslagit 200 000 kr.
Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv
finns med i utvärderingens alla delar?
Genom att vi avropar utvärderare från ESF-rådets ramavtal har kompetens inom dessa områden redan kvalitetssäkrats.
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Gällande socioekonomiska analysen kommer ett krav att vara att jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i
analysen.
Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska
Regionalfonden
Inga resurser är kopplade till verksamhet som finansieras inom ERUF.
Statsstöd
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.
Ja
Typ av stöd

Nej

Nej, Vi är en myndighet

Finansiär

Summa

Annan finansiering
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?
Ja
Typ av stöd

Nej
Finansiär

Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja
Nej
Beskriv vilken typ av intäkter som projektet att generera:
Varje kommun kommer att anställa 1 Assistent till Aktivitetsledaren med anställningsbidrag, typ Nystartsjobb.
Upphandling och kostnadseffektivitet
Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU
Beskriv

Annat

Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås?
Kommunerna lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling) och de upphandlingar som ska göras kommer att ske inom
respektive kommun och tillämpa denna lag inom projektverksamheten.
Inom varje kommun finns det också olika redan upphandlade avtal, typ ramavtal och där de är tillämpbara kommer de att
användas.
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Om inget ramavtal finns kommer alla inköp präglas av enligt ESF-råddets krav på kostnadseffektivitet, vilket innebär att projekten
ska iaktta sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.
Följande kommer att upphandlas:
EXTERNA TJÄNSTER
Utvärderare upphandlas genom avrop från ESF-rådets ramavtal.
Specialistkompetens i jämställdhet, tillgänglighet och interkultur
Processtöd till projektägaren vid projektstart
Tolkinsatser
INKÖP AV UTRUSTNING OCH MATERIAL
Mobiltelefoner med abonnemang till projektledare, mobila team, aktivitetsledare, assistenter till aktivitetsledare.
Datorer till projektledare, mobila team, aktivitetsledare
Surfplattor till deltagarna
Kursmaterial och förbrukningsmaterial till deltagare
HYRA AV LOKALER
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Kick-off-konferens med övernattning och endagkonferenser för uppföljning, lärande och spridning av resultat (ej övernattning).
Om ramavtal inte finns, kommer offerter att tas in från minst tre konferensanordnare.
Arbetsrum till personal kommer att i första hand hyras internt inom varje kommun.
HYRA AV BILAR
Hyra av bilar kommer antingen att ske externt eller i bästa fall internt hos kommunerna om exempelvis bil-pool finns. Vi extern
upphandling tas offerter in från minst tre leverantörer.
RESOR
Kommunala/regionala resor för deltagarna
Studiebesök till och från Danmark
Moms i projektet
Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja

Nej

Diversifierad

Medfinansiering
Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges.
ÖVRIGA KOSTNADER SOM MEDFINANSIERING
Alla deltagande kommuner (förutom Hällefors, som bidrar med kontant medfinansiering) bidrar med ”offentligt bidrag i annat än
pengar”.
Medfinansieringen består av arbetstid genomförd av:
8 st (av totalt 9 st) Assistenter till Aktivitetsledarna, anställd 100% under 24 månader
8 st (av totalt 9 st) Kontaktpersoner till PL - totalt 1 mån under projekttid 100%,
samt av
Lokalkostnader för deltagarna, totalt 1 232 000 kr
(154 000 kr/kommun)

OFFENTLIG FINANSIERAD ERSÄTTNING TILL DELTAGARE
Offentlig finansierad ersättning till deltagare består av Ekonomiskt bistånd till personer indelade i tre grupper. (18-24 år, 25-29 år
och 30-64 år).
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KONTANTA MEDEL
Offentliga kontanta medel tillförda projektet består av medel från
PROJEKTÄGAREN HÄLLEFORS KOMMUN
1 st (av totalt 9 st) Assistenter till Aktivitetsledarna, anställd 100% under 24 månader,
1 st (av totalt 9 st) Kontaktpersoner till PL - totalt 1 mån under projekttid 100%
samt
Lokalkostnader för deltagarna, totalt 154 000 kr.
REGION ÖREBRO LÄN
Processtöd till projektägaren i analysfasen, totalt 100 000 kr
All medfinansiering är förankrat hos alla medfinansiärer.
Lista över medfinansiärer
Organisationsnamn

Askersunds kommun

Kontaktperson för projektet

Kersti Beck Larsson

Telefon

0583-81330
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Organisationsnamn

Degerfors kommun

Kontaktperson för projektet

Fredrik Rakar

Telefon

0586 – 48 114

Organisationsnamn

Lindesbergs kommun

Kontaktperson för projektet

Emil Chandorkar

Telefon

0581-81650

Organisationsnamn

Ljusnarsbergs kommun

Kontaktperson för projektet

Bo Wallströmer

Telefon

0580-805 21

Organisationsnamn

Karlskoga kommun

Kontaktperson för projektet

Nils Varg

Telefon

0737-655222

Organisationsnamn

Kumla kommun

Kontaktperson för projektet

Marie Eriksson

Telefon

019-588082

Organisationsnamn

Nora kommun

Kontaktperson för projektet

Klas Brynte

Telefon

0587-81143

Organisationsnamn

Hallsbergs kommun

Kontaktperson för projektet

Anna Gustafsson

Telefon

070-2474626

Organisationsnamn

Region Örebro län

Kontaktperson för projektet

Maria Svensson Hallberg

Telefon

019-6026375

Organisations 212000-1934
nummer
CFAR19467000
nummer
Organisations 212000-2015
nummer
CFAR19192921
nummer
Organisations 212000-1959
nummer
CFAR19562826
nummer
Organisations 212000-1991
nummer
CFAR24368201
nummer
Organisations 212000-1975
nummer
CFAR27013234
nummer
Organisations 212000-2007
nummer
CFAR1278326
nummer
Organisations 212000-1926
nummer
CFAR19509215
nummer
Organisations 232100-0164
nummer
CFAR19273242
nummer

Kompetensutveckling
Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser
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Samverkansaktörer
Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.
Organisationsnamn

Arbetsförmedlingen

Kontaktperson för projektet

Maria Haglund

Telefon

010-4863762

Organisationsnamn

Arbetsförmedlingen

Kontaktperson för projektet

Sari Harju

Telefon

010-4864004

Organisationsnamn

Region Örebro län

Kontaktperson för projektet

Maria Svensson Hallberg
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Telefon

019-6026375

Sammanfattning av projektet på svenska
Med All in ska 9 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom
etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin. Genom att använda alternativa aktivitetsmetoder och ett dialogbaserat
arbetssätt, kommer vi utveckla verktyg för att identifiera, involvera och etablera individer på arbetsmarknaden, alternativt hitta nya
vägar till utbildning och kompetensutveckling för att lättare ta sig till sysselsättning och egenförsörjning. Vår utgångspunkt är att
dagens insatser i hög grad kan vara utformade av, riktade till och designade för män som står relativt nära arbetsmarknaden och
därmed riskerar förstärka det strukturella utanförskap som nyanlända kvinnor, äldre och individer med kortare utbildning
upplever.
Sammanfattning av projektet på engelska
Through the project All in, nine municipalities in the Örebro County will cooperate in order to reach individuals that are not
participating in regular activities towards newly arrived immigrants, and long-term unemployment, especially women, elderly
(+55) and those with limited education. By using alternative methods in the design and delivery of targeted activities, we will
develop new tools to faster identify, involve and help introduce individuals at risk to the labour market or to further studies. Our
assumption being that today’s regular labour market activities are designed by and for men as a norm and therefore may be
reinforcing structural differences between male and female labour force participation, rather than the opposite. This could also be
true for elderly and individuals with lower education.

Budgetöversikt
Resurser i projektet

26 032 732 kr

Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF)

0 kr

Summa kostnader
Avgår kontant medfinansiering
ESF-stöd

ESF Ansökan om stöd 20141027 ver 1.042

Belopp

Kostnader socialfonden

26 032 732 kr
1 402 333 kr
24 630 399 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar

10 414 792 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare

15 975 954 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet

100 000 kr

Offentliga kontanta medel från projektägaren

1 302 333 kr

Privata bidrag i annat än pengar

0 kr

Privata kontanta medel tillförda projektet

0 kr

Privata kontanta medel från projektägaren

0 kr

Summa offentlig och privat medfinansiering

27 793 079 kr

Summa total finansiering

52 423 478 kr

ESF-stöd

46,98 %

Budgeterad medfinansiering från projektet

53,02 %

Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen:

53,00 %

Kostnader
Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas)
Personal

2 139 520 kr
1 265 322 kr
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Externa tjänster

200 000 kr

Resor och logi

174 000 kr

Ungas mobilitet

0 kr

Utrustning och materiel

310 400 kr

Indirekta kostnader

189 798 kr

Intäkter

0 kr

Kostnader socialfonden (Genomförandefas)

23 893 212 kr

Personal

17 885 739 kr

Externa tjänster

2 324 000 kr

Resor och logi

2 264 500 kr

Ungas mobilitet

0 kr

Utrustning och materiel

1 450 800 kr

Indirekta kostnader

2 682 861 kr

Intäkter

2 714 688 kr

Kostnader regionalfondskaraktär

0 kr

Personal

0 kr

Externa tjänster

0 kr

Lokaler och administration

0 kr

Resor och logi

0 kr

Investeringar och utrustning

0 kr

Indirekta kostnader

0 kr

Intäkter

0 kr

Offentlig medfinansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar
Personal

9 182 792 kr

Externa tjänster

0 kr

Resor och logi

0 kr

Utrustning och materiel

1 232 000 kr

Ungas mobilitet

0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare
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10 414 792 kr

15 975 954 kr

Deltagarersättning

15 975 954 kr

Etableringsersättning

0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet
Kontanta offentliga medel
Offentliga kontanta medel från projektägaren
Egeninsats

100 000 kr
100 000 kr
1 302 333 kr
1 302 333 kr

Privat medfinansiering
Privata bidrag i annat än pengar

0 kr

Personal

0 kr

Externa tjänster

0 kr

Resor och logi

0 kr

Utrustning och materiel

0 kr
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Ungas mobilitet
Privata kontanta medel tillförda projektet
Kontanta privata medel
Privata kontanta medel från projektägaren

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Egeninsats enligt gruppundantagsförordning

0 kr
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Egeninsats
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Datum

2017-02-17

Projekt boendeanskaffare, norra länsdelen,
dnr KS 16/00311
Beslutsunderlag
Projektansökan: Boendeanskaffning. Stärkande mottagandekapacitet av
nyanlända genom ökat samarbete med privata hyresvärdar (bilaga 1)
Beslut: Ersättning till insatser som syftar till att underlätta bosättning och
väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapaciteten
(Bilaga 2)
Ärendet
En stor grupp människor bor idag kvar i Migrationsverkets
anläggningsboende efter beviljat uppehållstillstånd och behovet av bostäder
för kommunplacerade är mycket stort. För att möta behoven har
Lindesbergs kommun i samverkan med Nora, Lindesberg och Hällefors
kommun ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen. En boendeanskaffare
har anställts under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31.
Kommunerna i KNÖL- området ser positivt till samverkan, målsättningen är
att kommunerna skall uppnå de anvisningstal på nyanlända som kommunerna
tilldelas, samt kommer att tilldelas genom stärkt kommunikation och bättre
relationer mellan kommuner, hyresbolag och nyanlända.
Hällefors kommun har inte någon tilldelning på nyanlända 2017, däremot
finns behovet av träningslägenheter till ensamkommande barn/unga som fyllt
18 år och beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT).
Ekonomi

Arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun har i samverkan med övriga
kommuner i Norra länsdelen sökt och tilldelats § 37-medel av Länsstyrelsen,
totalt 803 000 kr, vilket finansierar projektet boendeanskaffare i sin helhet.
Folkhälsa

Att finna bostäder till nyanlända främjar folkhälsan.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950
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Miljö

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

Ärendet har samverkats.

Förvaltningens förslag till beslut
Att omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Hällefors kommun skall
medverka i projektet för gemensam boendeanskaffare i Norra länsdelen.
--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga hur arbetet med projektet
kommer att gå till, får Hällefors kommun vara delaktiga vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer en fråga när i framtiden kommer
kommunen att få nytta av projektet vilket besvaras av socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en attsats till:
Att omsorgutskottet föreslår kommunstyrelsen att en återrapportering lämnas
efter ett halvår ur Hällefors perspektiv per den 31/5-2017.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer förvaltningens förslag mot det egna
yrkandet och finner att det egna yrkandet vinner bifall.

Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen
att Hällefors kommun skall medverka i projektet för gemensam
boendeanskaffare i Norra länsdelen.
att en återrapportering lämnas efter ett halvår ur Hällefors perspektiv per den
31/5 2017.
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Ansökan om aktivitetsbidrag, Idrottsalliansen
Hurtigtorpet och Hällefors BK drag, dnr KS 16/00280
Ansökan om aktivitetsbidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan om aktivitetsbidrag från Alliansen och Hällefors BK drag 16/00280.
Ärendet
Ansökan om bidrag 2017 för underhåll av banorna vid Hurtigtorpet. Banorna
är slitna och behöver renoveras och förstärkas, detta för att säkerställa att
verksamheten kan fortsätta med träningar och tävlingar. Denna renovering
kommer draghundssektionen, löparklubben och skidklubben till gagn. De
kommer även att bidra med ideella krafter för genomförande.
Ekonomi

Ansökan avser en finansiering på 90000 kr till material och maskinkostnad.
Bidraget administreras av Hällefors kommun, förvaltningen.
Folkhälsa

Verksamheten på folkhälsan är positiv då underhållet av dessa banor
kommer alla användare till nytta. Denna åtgärd säkerställer även säkerheten
för banorna en tid framåt.
Miljö

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

Avstämning och genomgång av banorna har gjort före och kommer att
följas upp efter insats.
Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja ansökan om bidrag till renovering av banorna.
---
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Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen.
Under ärendets behandling yttrar sig ett flertal ledamöter kring olika typer av
bidrag.
Ewa Stålberg (M), ordförande i bildningsutskottet, informerar om att ett
ärende om föreningsbidrag bereds i bildningsutskottet nästa månad.
Ekonomichef Jessica Jansson informerar kring kommunstyrelsens
bidragskonto.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och
yrkar att ”och säkerställande” tillförs beslutsförslaget samt att ansökan
finansieras av kommunstyrelsens bidragskonto, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Bevilja ansökan om bidrag till renovering och säkerställande av banorna.

-

Ansökan finansieras av kommunstyrelsens bidragskonto.
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Byggnation av tillagningskök Björkhaga, dnr KS
15/00400
Informationsunderlag
KS 2016-05-24 § 170
Bygglov Hällefors kommun nybyggda skärmtak, Dnr S-2016-938:3.
Ärendet
Kommunförvaltningen fick i maj 2016 uppdrag av kommunstyrelsen att
projektera och bygga om Björkhagas kök. Kommunförvaltningen vill här
informera kommunstyrelsen kring hur processen fortlöper.
I tidigare tidschema var byggstart satt till vecka 4 och byggnationen skulle
färdigställas vecka 16. Denna tidsplan var såväl konsuler (el, vvs, storkök och
arkitekt), Hällefors Bostads AB (BoAB) och projektledare (måltidschef)
överens om på möte i september 2016.
Men fördröjningar har skett i projektet av flera olika anledningar. För det
första handlar det om yttre påverkande faktorer som varit svåra att styra. Den
konsult som hade fått i uppdrag att säkerställa lokalernas brandskydd i
enlighet med plan- och bygglagen återkopplade aldrig. Därför blev det
nödvändigt att ta in en annan konsult, med mycket kort varsel. Fördröjningen
med brandskyddet fick konsekvenser för såväl el-konsult som VVS-konsult,
som inte kunde slutföra sina rapporter med tillhörande planritningar.
Konsekvensen blev att projektet i detta läge försköts med cirka två veckor.
Fördröjningen fick också ekonomiska konsekvenser, eftersom konsulterna
fick justera om i planritningarna.
I rollen som fastighetsägare blev BoAB tillfrågad, och antog uppdraget, att
arbeta fram administrativa föreskrifter. Dessa administrativa föreskrifter
ligger till grund för upphandling av byggentreprenör. De administrativa
föreskrifterna skulle sedan utannonseras i Visma OPIC, som är en
upphandlingsdatabas. Detta skulle ske en till två veckor innan jul, med en
eventuell förskjutning på två veckor. Men i skrivande stund har de
administrativa föreskrifterna inte utannonserats av BoAB. En upphandling av
byggentreprenör bör ligga ute i minst fyra veckor. Därefter tillkommer tid för
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tilldelning, avtalsspärr och avtalsskrivande samt en eller ett par veckors
inställelsetid.
Sammanfattningsvis rör det sig om fördröjningar på minst 8-11 veckor.
Konsekvensen är att ombyggnationen skulle hamna mitt under
semesterperioden. Det är inte acceptabelt varken ur personal- eller
brukarsynpunkt. Därför kan en byggstart tidigast ske i mitten av augusti 2017.
Ekonomi

Det merarbete som uppstod när den tillfrågade brandkonsulten inte
slutförde sitt arbete innebar en extra kostnad på cirka 40 000 kronor.
Det fanns föraning om att det var fukt i vägg, golv, trösklar, diskrum, två
kylrum och soprum. Därför beslutades att göra en fuktutredning och
provborra i väggar samt golv. Det medförde en extra kostnad på 17 129
kronor, men denna kostnad kan ses som en bra investering, eftersom syftet
var att ha rätt förutsättningar vid byggstart.
Resultatet från fuktutredningen visade på förhöjda till kraftigt förhöjda
fuktvärden i ovan nämnda ytor. Några av vägarna hade även mycket stor
mikrobiell påväxt. En konsekvens av det är att inga innerväggar bör sparas
vid renovering. Det finns även en risk att träsyllarna är behandlade med
träskyddsmedel. I sådant fall måste dessa bytas ut samt att delar mot
yttervägg måste rivas och bytas ut.
I den beräknade kostnaden finns inte alla kostnader som uppstår på grund
av fuktproblematiken med. Det är dock svårt att bedöma exakt hur hög
extrakostnaden kommer att bli. De kostnader som uppstår vad gäller
service och underhåll på fastigheten kommer fastighetsägaren att bekosta,
d v s BoAB, då dessa delar ingår i hyressättningen.
Folkhälsa

Ett ombyggt kök på Björkhaga bedöms ha stora positiva effekter på
folkhälsan.
Miljö

Ombyggnationen bedöms ha positiva effekter på såväl arbetsmiljön för
personal som miljön för de boende. Men med tanke på arbetsmiljön under
ombyggnation är det viktigt att byggnationen planeras noggrant
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar ordförande
Christina Johansson (M) om att kommunstyrelsen hade ett extra möte den
30/1 där information om ärendet gavs till ledamöterna.
Måltidschef Stefan Lahti föredrar ärendet utförligt.
Ewa Stålberg (M) ställer fråga kring förfrågningsunderlaget och
kvalitetsäkring av det, vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti.
Ritha Sörling (V) ställer fråga kring byggnation innan och under sommar
vilket besvaras av Stefan Lahti. Christina Johansson (M) och Ewa Stålberg
(M) kompletterar.
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Tf kommunchef Tommy Henningsson ställer fråga om aktuell tidsplan, vilket
besvaras av måltidschef Stefan Lahti.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om ansvarsfördelningen
mellan verksamheten och bostadsbolaget, vilket besvaras av måltidschef
Stefan Lahti.
Med anledning av frågan yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), i rollen som
styrelseledamot i bostadsbolaget. Det leder till yttranden från Ritha Sörling
(V) och ordförande Christina Johansson (M) samt kompletterande information
från måltidschef Stefan Lahti och tf kommunchef Tommy Henningsson.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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Medborgarundersökningen 2016, dnr KS 16/00293
Informationsunderlag
Medborgarundersökning hösten 2016
Ärendet
Hällefors kommun deltog hösten 2016 i Statistiska Centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning. Undersökningen är en attitydundersökning bland
kommunens medborgare, med ett brett anslag. Undersökningen och dess
resultat är uppdelade i tre delar: del A som berör hur medborgarna bedömer
Hällefors som en plats att bo och leva på; del B om kommunens verksamheter
samt del C om medborgarnas inflytande.
Av SCB:s urval av 600 personer i åldrarna 18-84 år svarade 42 % på enkäten.
Senast kommunen deltog i undersökningen, 2012, var svarsfrekvensen 51 %.
Frågorna besvaras på en 10-gradig skala, medan frågeområdenas resultat
redovisas som betygsindex 0-100. SCB bedömer resultat under 40 som ”inte
godkänt”, från 55 som ”nöjd” och 75 eller högre som ”mycket nöjd”.
SCB betonar att undersökningen ska användas som ett av flera verktyg för att
få en bild av hur medborgarna ser på kommunen. I de resultat som redovisas i
undersökningen finns också rekommendationer från SCB om vilka områden
som bör prioriteras, liksom vilka som bör ges en lägre prioritet.
Kommunförvaltningen vill särskilt betona att dessa rekommendationer bara
utgår från vad som ger störst effekt på utfallet av undersökningen. Det finns
däremot ingen koppling till kommunens egna mål eller prioriterade områden.
Det är också viktigt att notera att även områden som medborgarna ger låga
värden, kan bedömas vara lågt prioriterade att utveckla eftersom de förväntas
ge låg total ”nöjdhetseffekt”. Omvänt kan områden som medborgarna i stort
är nöjda med ibland ha hög förväntad effekt på resultatet vid utveckling.
Del A – Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och
leva på?

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950
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Hällefors kommuns sammanlagda betygsindex för området är 44 vilket är
lägre än undersökningens genomsnitt (60) och kommuner i jämförbar storlek
(59). Resultaten är också lägre än dessa i samtliga frågeområden i del A, med
undantag för utbildningsmöjligheter. Då kommunen senast deltog i
medborgarundersökningen 2012, blev indexet 43.
SCB:s bedömning är att bostäder, fritidsmöjligheter och trygghet om möjligt
bör prioriteras av de undersökta områdena i del A, medan det kommersiella
utbudet bör bevaras.
Jämfört med 2012 har kommunikationer fått högre betygsindex, medan
bostäder har fått lägre, vilket kan vara en signal om medborgarnas uppfattning
av utfallet på de politiska prioriteringarna sedan 2012. Kommunförvaltningen
vill också påtala att kvinnor generellt sett förefaller vara mera nöjda än män
och äldre mer nöjda än yngre då det gäller frågeområdena i del A.
Del B – Hur ser medborgarna i Hällefors kommun på kommunens
verksamheter?

Hällefors kommuns sammanlagda betygsindex för området är 40 vilket är
lägre än undersökningens genomsnitt (54) och kommuner i jämförbar storlek
(52). Resultaten är lägre än dessa i samtliga frågeområden i del B med
undantag för gymnasieskolan, räddningstjänsten och VA.
Värt att notera i del B är att Räddningstjänsten och VA har betygsindex 76
vilket är över SCB:s gränsvärde för ”mycket nöjd”, medan stöd för utsatta
personer, gator och vägar samt gång- och cykelvägar samtliga hamnar under
40 vilket är SCB:s gräns för ”inte godkänt”. Flera andra verksamheter ligger
runt 50 i index. Vid undersökningen 2012 blev kommunens betygsindex 38.
SCB:s bedömning är att områden som bör prioriteras inom del B är gator och
vägar, kultur, miljöarbete, stöd för utsatta personer samt äldreomsorgen,
medan idrotts- och motionsanläggningar samt räddningstjänsten bör bevaras.
Jämfört med 2012 har räddningstjänstens betygsindex förbättrats.
Del C – Hur ser medborgarna i Hällefors kommun på sitt inflytande i
kommunen?

Hällefors kommuns sammanlagda betygsindex för området är 31 vilket är
lägre än undersökningens genomsnitt (40) och kommuner i jämförbar storlek
(42). Resultaten är lägre än dessa i samtliga frågeområden i del C. Index 2012
var 27.
Delarna förtroende (33) och påverkan (30) hamnar båda under SCB:s gräns
för ”icke godkänt” (40), medan kontakt (45) och information (44) hamnar
något över.
SCB:s bedömning är att förtroende och påverkan bör prioriteras medan
kontakt och information bör bevaras.
Noteras bör att de yngre tillfrågade (18-34) sticker ut med mycket låga siffror
i områdena förtroende och påverkan, medan siffrorna inom områdena kontakt
och information fluktuerar mellan åldersgrupperna
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Ekonomi

Undersökningen och dess resultat har i sig inte någon effekt på kommunens
ekonomi. Eventuella uppdrag och prioriteringar utifrån resultaten
behandlas som separata ärenden.
Folkhälsa

Flera av de frågor och frågeområden som undersökningen berör, har
betydelse för folkhälsan. Eventuella uppdrag och prioriteringar utifrån
resultaten behandlas som separata ärenden.
Miljö

Flera av de frågor och frågeområden som undersökningen berör, har
betydelse för miljön. Eventuella uppdrag och prioriteringar utifrån
resultaten behandlas som separata ärenden.
--Under ärendets behandling föredrar tf kommunchef Tommy Henningsson och
handläggare Malin Bergkvist kortfattat.
Under ärendets behandling yttrar sig Ritha Sörling (V), Per Karlsson (M),
Ewa Stålberg (M) och Allan Myrtenkvist (S).
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att hon och tf kommunchef får i
uppdrag att kalla till ett arbetsmöte där medborgarundersökningen gås igenom
vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
-

Allmänna utskottets ordförande och tf kommunchef får i uppdrag att kalla
till ett arbetsmöte där medborgarundersökningen gås igenom.

--Ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för information.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016

Hällefors kommun
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SCB:s medborgarundersökning
hösten 2016

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges
kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.
Sammanlagt deltog 81 kommuner hösten 2016. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 265 av
landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en
gång. Kommunernas resultat är tillgängliga
via www.scb.se/medborgarundersokningen.
I denna rapport redovisas resultatet för Hällefors kommun.
Undersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8
november 2016. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år
tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten.
Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 136
kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2016.

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

•

Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om
kommunen som en plats att bo och leva på.

•

Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om
kommunens olika verksamheter.

•

Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om
medborgarnas inflytande på kommunala beslut och
verksamheter.

•

Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.

•

Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg
och 10 är högsta betyg.

•

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka
kan variera mellan 0 och 100.

•

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket
nöjd”.

För att avgöra om skillnader i betygsindex är statistiskt säkerställda
används följande förfarande: om intervallen (indexvärdet ±
felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är
skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om
intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden
vara statistiskt säkerställd. Alla kommenterade skillnader mellan
kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten är statistiskt
säkerställda om inget annat anges.

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland
kommunens medborgare.

En utförligare beskrivning av analysmodellen finns i rapportbilagan.
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Del A.

Nöjd-Region-Index

Hur ser medborgarna på Hällefors
kommun som en plats att bo och leva på?
(Nöjd-Region-Index)

•

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur
medborgarna bedömer Hällefors kommun som en plats att bo och
leva på blev 44.

•

För Hällefors kommun är det främst förbättringar av betygsindexen
för frågeområdena Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Trygghet som
kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

•

17 procent av medborgarna i Hällefors kommun kan starkt
rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 810 på den 10-gradiga skalan) medan 52 procent vill avråda från det
(betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt frågeområdena
efter sina betygsindex för Hällefors kommun. Hösten 2016.

Hällefors kommun
NRI
Rekommendation
Fritidsmöjligheter
Kommersiellt utbud
Bostäder
Trygghet
Utbildningsmöjligheter
Kommunikationer
Arbetsmöjligheter

Betygsindex

Felmarginaler

44
37
51
50
47
47
44
42
29

±3,6
±4,2
±2,2
±3,1
±3,5
±4,9
±3,5
±2,3
±3,4
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Skiljer sig Hällefors kommun från samtliga
deltagande kommuner?

NRI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten
eller våren 2016 blev 60. NRI för Hällefors kommun är lägre jämfört med
genomsnittsresultatet.
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet …

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex för Hällefors kommun samt för samtliga 136 kommuner i
undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.

… Rekommendation lägre.
… Arbetsmöjligheter lägre.

Hällefors kommun
Samtliga kommuner

NRI

… Utbildningsmöjligheter lägre.

Rekommendation
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Skiljer sig Hällefors kommun från
deltagande kommuner i samma
storleksklass?

NRI för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare)
blev 59. NRI för Hällefors kommun är lägre jämfört med
genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass.
Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma
storleksklass är betygsindexet för frågeområdet …
… Rekommendation lägre.

Tabell A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas
betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.
Kommunens storlek. Antal invånare
Färre 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
än
–
–
–
–
eller
10 000 14 999 19 999 29 999 49 999
fler

… Arbetsmöjligheter lägre.

Samtliga
136
kommuner

Kommunresultat

… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Bostäder lägre.

NRI

59

58

56

60

62

63

60

44

Rekommendation

61

61

58

64

67

69

64

37

Arbetsmöjligheter

46

50

49

54

56

58

53

29

… Kommersiellt utbud lägre.

Utbildningsmöjligheter

47

52

55

59

63

72

60

44

… Fritidsmöjligheter lägre.

Bostäder

53

50

52

53

53

51

52

47

… Trygghet lägre.

Kommunikationer

52

54

58

61

64

66

60

42

Kommersiellt
utbud

60

59

61

62

64

70

64

50

Fritidsmöjligheter

56

56

57

60

62

67

61

51

Trygghet

61

59

53

55

55

55

56

47

4 655

8 842

7 216

11 425

12 718

18 098

62 954

247

17

24

14

22

25

34

136

ANTAL
SVARANDE
ANTAL
KOMMUNER

… Kommunikationer lägre.
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas
för att få nöjdare medborgare i Hällefors
kommun?

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor
påverkan på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex
och har förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på
helhetsbetyget NRI.
I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar
uppe till höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har
förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras.

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) – Prioriteringsmatris för Hällefors kommun.
Hösten 2016.

Hällefors kommun

Betygsindex

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga
betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NRI.

100
Bevara

Förbättra
om möjligt

90

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan
Bevaras. En minskning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av
matrisen.

80
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50
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40
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Kommunikationer, Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter

Arb.möjl.

30
Lägre
prioritet

Frågeområden som bör bevaras

Prioritera

20
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Kommersiellt utbud

Effektmått
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Jämförelser med tidigare år

Hällefors kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2011
och hösten 2012.
NRI för Hällefors kommun blev 44 i årets undersökning. Det är inte en
säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då NRI var 43.

Diagram A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex för Hällefors kommun. De tre senaste omgångarna
kommunen deltagit.

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Hällefors kommun
hösten 2012 har frågeområdet Kommunikationer fått högre betygsindex
och frågeområdet Bostäder fått lägre betygsindex.

2016

NRI

2012
2011

Rekommendation

Indexet Rekommendation blev 37 för Hällefors kommun i årets
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten
2012 då indexet Rekommendation var 36.
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Frågeområdenas betygsindex efter kön och ålder
Tabell A3. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation samt frågeområdenas betygsindex efter kön för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Kön
Man

Samtliga

Kvinna

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

NRI

41

±6,2

46

±6,4

44

±3,6

Rekommendation

36

±7,1

39

±7,2

37

±4,2

Arbetsmöjligheter

25

±5,4

33

±6,6

29

±3,4

Utbildningsmöjligheter

40

±5,9

48

±6,4

44

±3,5

Bostäder

45

±6,2

49

±6,1

47

±3,5

Kommunikationer

42

±4,6

42

±4,1

42

±2,3

Kommersiellt utbud

48

±5,9

51

±5,2

50

±3,1

Fritidsmöjligheter

50

±4,3

52

±4,3

51

±2,2

Trygghet

45

±8,8

48

±7,3

47

±4,9

ANTAL SVARANDE

112

135

247

Tabell A4. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex efter ålder för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Ålder
18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

Samtliga

75-84 år

BetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelindex marginal index marginal index marginal index marginal index marginal index marginal index marginal

Betygsindex

Felmarginal

NRI

23

±8,9

36

±16,4

46

±10,9

47

±11,4

46

±7,8

50

±6,8

50

±8,4

44

±3,6

Rekommendation

11

±9,2

25

±18,0

44

±15,7

41

±12,7

41

±9,2

42

±8,3

47

±8,9

37

±4,2

Arbetsmöjligheter

13

±13,1

22

±9,3

43

±18,4

34

±9,6

28

±7,4

31

±5,7

30

±7,1

29

±3,4

Utbildningsmöjligheter

30

±13,6

37

±12,3

49

±16,4

43

±9,9

47

±7,3

52

±6,1

43

±7,0

44

±3,5

Bostäder

37

±8,5

44

±18,2

49

±11,9

49

±8,8

43

±7,6

54

±6,6

49

±8,0

47

±3,5

Kommunikationer

31

±6,1

31

±6,3

39

±6,8

47

±8,6

41

±6,2

48

±5,2

49

±6,6

42

±2,3

Kommersiellt utbud

35

±9,9

45

±9,1

49

±9,3

49

±12,3

49

±7,4

55

±6,2

61

±6,8

50

±3,1

Fritidsmöjligheter

34

±8,5

47

±5,2

48

±8,8

55

±8,4

56

±5,4

56

±4,5

54

±6,2

51

±2,2

Trygghet

35

±15,0

37

±23,9

53

±17,0

54

±14,4

49

±8,4

49

±7,4

44

±9,3

47

±4,9

ANTAL SVARANDE

13

10

17

23

58

7

78

48
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Del B.

Nöjd-Medborgar-Index

Hur ser medborgarna i Hällefors kommun
på kommunens verksamheter?
(Nöjd-Medborgar-Index)

•

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Hällefors
kommun blev 40.

•

För Hällefors kommun är det främst förbättringar av betygsindexen
för verksamheterna Gator och vägar, Kultur, Miljöarbete, Stöd för
utsatta personer samt Äldreomsorgen som kan höja helhetsbetyget
Nöjd-Medborgar-Index.

•

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det
bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 48 i Hällefors
kommun.

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt
verksamheterna efter sina betygsindex för Hällefors kommun. Hösten 2016.

Hällefors kommun
NMI
Bemötande och tillgänglighet
Räddningstjänsten
Vatten och avlopp
Renhållning och sophämtning
Förskolan
Gymnasieskolan
Idrotts- och motionsanläggningar
Kultur
Grundskolan
Miljöarbete
Äldreomsorgen
Stöd för utsatta personer
Gator och vägar
Gång- och cykelvägar

Betygsindex

Felmarginaler

40
48
76
76
56
53
53
53
51
49
47
41
38
37
35

±6,5
±4,3
±3,9
±4,1
±3,6
±3,5
±5,6
±3,1
±3,1
±3,5
±3,7
±4,8
±4,8
±3,9
±5,4

8

Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Skiljer sig Hällefors kommun från samtliga
deltagande kommuner?

NMI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten
eller våren 2016 blev 54. NMI för Hällefors kommun är lägre jämfört med
genomsnittsresultatet.
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten …

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet
samt verksamheternas betygsindex för Hällefors kommun samt för samtliga 136
kommuner i undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.
NMI

… Bemötande och tillgänglighet lägre.
… Förskolan lägre.

Hällefors kommun
Samtliga kommuner

Bemötande och tillgänglighet

… Grundskolan lägre.

Förskolan

… Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre.

Grundskolan
Gymnasieskolan

… Äldreomsorgen lägre.

Äldreomsorgen
Stöd för utsatta personer

… Stöd för utsatta personer lägre.

Räddningstjänsten

… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre.

Gång- och cykelvägar
Gator och vägar

… Gång- och cykelvägar lägre.

Idrotts- och motionsanläggningar
Kultur

… Gator och vägar lägre.

Miljöarbete

… Idrotts- och motionsanläggningar lägre.

Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp
0

10

20

30

40

50

60

70

80

… Kultur lägre.

90
100
Betygsindex

… Miljöarbete lägre.
… Renhållning och sophämtning lägre.
… Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre.
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Skiljer sig Hällefors kommun från
deltagande kommuner i samma
storleksklass?

NMI för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare)
blev 52. NMI för Hällefors kommun är lägre jämfört med
genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass.

Tabell B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt
verksamheternas betygsindex efter kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i
undersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.

… Bemötande och tillgänglighet lägre.

NMI
Bemötande och
tillgänglighet
Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan
Äldreomsorgen
Stöd för utsatta
personer
Räddningstjänsten
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar
Idrotts- och
motionsanläggningar
Kultur
Miljöarbete
Renhållning och
sophämtning
Vatten och avlopp
ANTAL SVARANDE
ANTAL KOMMUNER

Färre
än
10 000
52

Kommunens storlek. Antal invånare
10 000 15 000 20 000 30 000
14 999 19 999 29 999 49 999
52
51
55
56

50 000
eller
fler
57

Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma
storleksklass är betygsindexet för verksamheten …
… Förskolan lägre.

Samtliga
Kommun136
resultat
kommuner

54

40

… Grundskolan lägre.
… Gymnasieskolan inte säkerställt högre eller lägre.
… Äldreomsorgen lägre.

60

56

54

56

56

55

56

48

66
56
53
54

64
58
57
52

62
54
52
51

64
56
59
49

64
59
60
51

62
57
62
47

64
57
58
50

53
49
53
41

50

49

47

48

49

49

49

38

74
53
52

74
52
52

73
52
52

76
56
56

75
56
56

77
57
57

75
55
55

76
35
37

… Idrotts- och motionsanläggningar lägre.

58

57

56

61

61

63

60

53

… Kultur lägre.

59
55

58
53

59
55

63
58

62
58

67
60

62
57

51
47

… Miljöarbete lägre.

66

65

65

67

67

67

66

56

… Renhållning och sophämtning lägre.

80
4 655
17

77
8 842
24

76
7 216
14

78
11 425
22

79
12 718
25

79
18 098
34

79
62 954
136

76
247

… Vatten och avlopp inte säkerställt högre eller lägre.

… Stöd för utsatta personer lägre.
… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre.
… Gång- och cykelvägar lägre.
… Gator och vägar lägre.
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

Vilka verksamheter bör uppmärksammas
för att få nöjdare medborgare i Hällefors
kommun?
Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – Prioriteringsmatris för Hällefors
kommun. Hösten 2016.

Hällefors kommun

Betygsindex
100
Bevara

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Verksamheter som bör prioriteras
Gator och vägar, Kultur, Miljöarbete, Stöd för utsatta personer,
Äldreomsorgen

Verksamheter som bör förbättras om möjligt
Förskolan, Gymnasieskolan, Renhållning och sophämtning, Vatten och
avlopp

Verksamheter som kan ges lägre prioritet
Grundskolan, Gång- och cykelvägar

Förbättra
om möjligt

90

Verksamheter som bör bevaras
Idrotts- och motionsanläggningar, Räddningstjänsten

80

RÄ

V&A

I&M

R&S
GY

70

60

50

GR

MI

FÖ
KU

ÄL
ST

40

G&V

G&C
30
Lägre
prioritet

Prioritera

20
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Effektmått

FÖ = Förskolan
GR = Grundskolan
GY = Gymnasieskolan
ÄL = Äldreomsorgen
ST = Stöd för utsatta personer

RÄ = Räddningstjänsten
G&C = Gång- och cykelvägar
G&V = Gator och vägar
I&M = Idrotts- och motionsanläggningar

KU = Kultur
MI = Miljöarbete
R&S = Renhållning och sophämtning
V&A = Vatten och avlopp
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Jämförelser med tidigare år

Hällefors kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2011
och hösten 2012.

Diagram B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Hällefors kommun.
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.
NMI

2016

Bemötande och tillgänglighet

2012

Förskolan

2011

NMI för Hällefors kommun blev 40 i årets undersökning. Det är inte en
säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då NMI var 38.
Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Hällefors kommun
hösten 2012 har verksamheten Räddningstjänsten fått högre
betygsindex.

Grundskolan
Gymnasieskolan
Äldreomsorgen

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 48 för Hällefors kommun i
årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med
hösten 2012. Då var indexet Bemötande och tillgänglighet 49.

Stöd för utsatta personer
Räddningstjänsten
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar
Idrotts- och motionsanläggningar
Kultur
Miljöarbete
Renhållning och sophämtning
Vatten och avlopp
0
Hällefors kommun

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
Betygsindex
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Verksamheternas betygsindex efter kön
Tabell B3. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt
verksamheternas betygsindex efter kön för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Kön
Man

Samtliga

Kvinna

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

NMI

40

±12,6

41

±7,1

40

±6,5

Bemötande och
tillgänglighet

47

±7,2

48

±7,5

48

±4,3

Förskolan

52

±5,7

54

±6,8

53

±3,5

Grundskolan

48

±6,5

50

±5,7

49

±3,5

Gymnasieskolan

51

±9,1

55

±9,2

53

±5,6

Äldreomsorgen

37

±7,5

46

±8,4

41

±4,8

Stöd för utsatta
personer

36

±5,6

40

±10,3

38

±4,8

Räddningstjänsten

77

±7,5

76

±5,8

76

±3,9

Gång- och cykelvägar

39

±10,0

31

±7,3

35

±5,4

Gator och vägar

41

±7,3

33

±5,9

37

±3,9

Idrotts- och
motionsanläggningar

56

±5,6

50

±5,6

53

±3,1

Kultur

52

±5,2

50

±6,0

51

±3,1

Miljöarbete

51

±6,5

43

±6,2

47

±3,7

Renhållning och
sophämtning

57

±6,4

54

±6,0

56

±3,6

Vatten och avlopp

75

±6,3

77

±7,8

76

±4,1

ANTAL SVARANDE

112

135

247
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Resultat Del B – Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Verksamheternas betygsindex efter ålder
Tabell B4. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex efter ålder för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Ålder
18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75-84 år

BetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelindex marginal index marginal index marginal index marginal index marginal index marginal index marginal

Samtliga
Betygsindex

Felmarginal

NMI

25

±24,5

24

±38,5

38

±12,1

50

±13,0

38

±10,2

45

±8,7

51

±13,0

40

±6,5

Bemötande och
tillgänglighet

38

±10,3

42

±13,8

37

±20,3

55

±11,4

49

±9,4

47

±8,9

60

±13,0

48

±4,3

Förskolan

44

±10,2

26

±15,0

53

±12,7

60

±9,8

58

±8,7

61

±7,0

61

±8,5

53

±3,5

Grundskolan

48

±16,2

15

±6,1

59

±11,5

57

±9,8

48

±10,6

58

±6,5

52

±9,8

49

±3,5

Gymnasieskolan

56

±31,3

54

±25,3

46

±14,5

49

±12,4

47

±8,6

60

±7,2

60

±9,2

53

±5,6

Äldreomsorgen

36

±15,3

23

±13,7

40

±24,3

50

±10,9

38

±10,0

47

±9,4

49

±14,4

41

±4,8

Stöd för utsatta
personer

27

±10,6

21

±29,3

31

±12,9

49

±10,4

43

±9,2

41

±8,0

43

±8,6

38

±4,8

Räddningstjänsten

68

±24,5

82

±10,4

71

±7,5

78

±10,8

73

±9,2

77

±6,3

81

±7,9

76

±3,9

Gång- och cykelvägar

30

±13,2

13

±25,1

39

±18,6

45

±18,3

27

±8,6

43

±8,1

44

±11,2

35

±5,4

Gator och vägar

31

±8,1

20

±5,6

33

±9,4

52

±16,2

30

±9,0

42

±8,8

45

±12,1

37

±3,9

Idrotts- och
motionsanläggningar

40

±13,4

43

±7,3

46

±11,5

63

±9,2

53

±8,0

57

±6,0

64

±9,5

53

±3,1

Kultur

30

±13,2

40

±3,4

53

±17,5

60

±9,0

54

±6,9

57

±5,8

54

±6,6

51

±3,1

Miljöarbete

27

±8,8

46

±6,1

39

±13,3

59

±12,2

45

±10,0

51

±8,3

53

±12,0

47

±3,7

Renhållning och
sophämtning

46

±11,0

31

±10,5

60

±13,9

64

±11,0

57

±8,4

65

±6,3

61

±12,1

56

±3,6

Vatten och avlopp

78

±8,6

69

±20,0

81

±11,4

73

±10,5

75

±10,4

81

±6,8

76

±11,9

76

±4,1

ANTAL SVARANDE

13

10

17

23

58

14

78

48
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Del C.
Hur ser medborgarna i Hällefors kommun
på sitt inflytande i kommunen?
(Nöjd-Inflytande-Index)

Nöjd-Inflytande-Index

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina betygsindex för
Hällefors kommun. Hösten 2016.

Hällefors kommun
NII
Kontakt
Information
Förtroende
Påverkan

Betygsindex

Felmarginaler

31
45
44
33
30

±4,1
±3,2
±3,5
±4,1
±3,8

15

•

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för
hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Hällefors
kommun blev 31.

•

För Hällefors kommun är det främst förbättringar av betygsindexen
för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Skiljer sig Hällefors kommun från samtliga
deltagande kommuner?

NII för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen våren eller
hösten 2016 blev 40. NII för Hällefors kommun är lägre jämfört med
genomsnittsresultatet.
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet …

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för
Hällefors kommun samt för samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna
våren eller hösten 2016.

… Kontakt lägre.
… Information lägre.

Hällefors kommun
Samtliga kommuner

NII

… Påverkan lägre.
… Förtroende lägre.

Kontakt

Information

Påverkan

Förtroende
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
Betygsindex
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Skiljer sig Hällefors kommun från
deltagande kommuner i samma
storleksklass?

NII för kommunerna i samma storleksklass (färre än 10 000 invånare) blev
42. NII för Hällefors kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet
för kommunerna i samma storleksklass.

Tabell C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter
kommunstorlek. Samtliga 136 kommuner i undersökningsomgångarna våren eller
hösten 2016.

… Kontakt lägre.

Kommunens storlek. Antal invånare

Jämfört med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma
storleksklass är betygsindexet för frågeområdet …

Samtliga
136
kommuner

Kommunresultat

39

40

31

48

45

49

45

54

56

55

54

44

37

39

41

39

39

30

42

41

45

46

44

44

33

4 655

8 842

7 216

11 425

12 718

18 098

62 954

247

17

24

14

22

25

34

136

Färre
än
10 000

10 000
14 999

15 000
19 999

20 000
29 999

30 000
49 999

50 000
eller
fler

NII

42

38

37

40

41

Kontakt

55

51

46

49

Information

54

52

52

Påverkan

41

37

Förtroende
ANTAL
SVARANDE
ANTAL
KOMMUNER

47

… Information lägre.
… Påverkan lägre.
… Förtroende lägre.

17

Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Vilka frågeområden bör uppmärksammas
för att få nöjdare medborgare i Hällefors
kommun?

Frågeområden som bör prioriteras

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Hällefors kommun.
Hösten 2016.

Frågeområden som kan ges lägre prioritet

Förtroende, Påverkan

Frågeområden som bör förbättras om möjligt
Inget frågeområde har hamnat här.

Hällefors kommun

Betygsindex

Inget frågeområde har hamnat här.

Frågeområden som kan bevaras

100
Bevara

Förbättra
om möjligt

Information, Kontakt

90

80

70

60

50

Kontakt

Information

40

Förtroende
Påverkan

30
Lägre
prioritet

Prioritera

20
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Effektmått
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Resultat Del C – Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Jämförelser med tidigare år

Hällefors kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2011
och hösten 2012.

Diagram C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för
Hällefors kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

NII för Hällefors kommun blev 31 i årets undersökning. Det är inte en
säkerställd förändring jämfört med hösten 2012 då NII var 27.
2016
2012

NII

2011

För Hällefors kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade
betygsindex jämfört med hösten 2012.
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Frågeområdenas betygsindex efter kön och ålder
Tabell C3. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter kön för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Kön
Man

Samtliga

Kvinna

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

Betygsindex

Felmarginal

NII

33

±7,6

28

±6,1

31

±4,1

Kontakt

43

±5,9

47

±5,6

45

±3,2

Information

46

±6,4

43

±5,9

44

±3,5

Påverkan

29

±6,8

31

±6,2

30

±3,8

Förtroende
ANTAL
SVARANDE

33

±7,1

33

±7,1

33

±4,1

112

135

247

Tabell C4. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex efter ålder för Hällefors kommun. Hösten 2016.
Ålder
18-24 år

25-34 år

BetygsFelBetygsFelindex marginal index marginal

35-44 år
Betygsindex

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75-84 år

FelBetygsFelBetygsFelBetygsFelBetygsFelmarginal index marginal index marginal index marginal index marginal

Samtliga
Betygsindex

Felmarginal

NII

19

±19,7

19

±5,6

28

±14,0

43

±14,5

29

±7,4

37

±7,8

31

±10,2

31

±4,1

Kontakt

45

±6,6

44

±3,5

39

±12,5

53

±12,6

38

±7,3

48

±7,1

44

±10,5

45

±3,2

Information

27

±11,2

33

±11,0

44

±11,8

55

±12,7

46

±7,4

50

±6,6

46

±10,2

44

±3,5

Påverkan

14

±9,7

22

±11,2

34

±16,1

38

±14,1

27

±6,7

36

±7,4

33

±8,9

30

±3,8

Förtroende

19

±11,6

19

±11,9

30

±15,7

44

±15,7

29

±7,6

41

±8,1

39

±10,6

33

±4,1

ANTAL
SVARANDE

13

10

17

23

58

20

78

48
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Tabell D. Svarsfrekvens och nettourval per kommun. Hösten 2016.
Kommun
Alingsås kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Askersunds kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Borlänge kommun
Burlövs kommun
Dals-Eds kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Hallstahammars kommun
Helsingborgs stad
Hofors kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höörs kommun
Kalmar kommun
Karlskrona kommun
Katrineholms kommun
Kristinehamns kommun
Kungsbacka kommun
Köpings kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusdals kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Mora kommun
Nacka kommun

Netto- Svarande
Netto- Svarande
Kommun
urval Andel (%)
urval Andel (%)
1 192
42
Nora kommun
592
48
594
54
Norbergs kommun
589
41
592
46
Norsjö kommun
591
43
594
47
Nykvarns kommun
594
40
1 182
38
Nyköpings kommun
1 189
45
1 189
40
Region Gotland
1 187
49
1 188
42
Ronneby kommun
1 181
42
1 173
40
Sala kommun
1 188
40
594
43
Salems kommun
1 182
38
1 186
40
Sandvikens kommun
1 191
44
1 191
38
Sigtuna kommun
1 173
34
1 183
43
Simrishamns kommun
1 184
49
1 187
44
Sjöbo kommun
1 190
41
1 187
43
Skara kommun
1 183
46
1 191
44
Skinnskattebergs kommun
592
41
1 176
45
Smedjebackens kommun
592
48
1 191
39
Sollentuna kommun
1 181
40
1 185
37
Solna stad
1 165
36
1 188
40
Strömstads kommun
592
44
1 188
36
Strömsunds kommun
589
47
593
41
Sundsvalls kommun
2 469
38
583
42
Säffle kommun
1 180
43
593
46
Tomelilla kommun
1 185
44
1 188
41
Trelleborgs kommun
1 191
40
1 177
46
Trollhättans kommun
1 187
38
1 194
40
Tyresö kommun
1 189
40
1 183
42
Täby kommun
1 186
44
1 185
42
Ulricehamns kommun
1 182
47
1 191
39
Upplands Väsby kommun
1 189
39
1 183
41
Uppsala kommun
1 193
37
1 191
42
Varbergs kommun
1 189
41
1 193
46
Vimmerby kommun
1 190
48
1 187
40
Vindelns kommun
590
49
594
49
Vänersborgs kommun
1 193
42
1 184
40
Västerviks kommun
1 180
43
1 195
39
Västerås stad
1 183
35
1 192
52
Åre kommun
1 184
44
1 193
40
Åtvidabergs kommun
598
46
1 190
39
Örebro kommun
1 187
40
1 193
46
Östersunds kommun
1 181
41
1 478
39

Om undersökningen
Population och urval
Populationen är Hällefors kommuns invånare i åldrarna 18–84 år.
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett
urval på 600 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i
åldrarna 18–84 år och 1 200 personer i kommuner med 10 000 eller fler
invånare.

Insamling
Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggningsuppgifter
som gjorde det möjligt att besvara enkäten via Internet, på webben fanns
enkäten även tillgänglig på engelska, finska och spanska. Därefter
skickades enkät, informationsbrev och svarskuvert ut. Pappersenkäten
fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Två påminnelser
skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert.
Insamlingen startade den 5 september och avslutades den 8 november
2016.

Svarsandel
Svarsandelen för Hällefors kommun blev 42 procent. Hällefors kommun
deltog även i medborgarundersökningen hösten 2012. Svarsandelen blev
då 51 procent.
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Inför eget arbete med resultaten
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens
medborgare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta
kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.
Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de
helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun.

Rapportbilaga
Till denna resultatrapport finns en bilaga. Bilagan innehåller samtliga
tabeller och diagram för Hällefors kommun som använts till analysen
i denna rapport. Där finns även mer ingående information om
undersökningen, analysmodellen med NKI samt riktlinjer för att tolka
och arbeta vidare med resultaten.

Jämförelser med andra kommuner och
undersökningsomgångar
Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är
tillgängliga via www.scb.se/medborgarundersokningen.
Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet,
då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner.
Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur
förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen.
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Vad tycker du om din kommun?
Du får det här brevet eftersom ledningen i din kommun vill ta reda på vad
invånarna tycker om kommunen. Några av frågorna de vill ha svar på är:
- Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
- Vad tycker du om vägarna, skolan och äldreomsorgen?
- Vilket förtroende har du för kommunens politiker?
Har du redan svarat på undersökningen ber vi dig bortse från detta brev.
Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Har du ingen direkt
erfarenhet räcker det med din uppfattning utifrån vad du hört eller läst.
Dina svar bidrar till kunskap om vad invånarna tycker om kommunen.
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av
din kommun.
På nästa sida finns mer information om undersökningen. Du kan även läsa mer om
den på www.scb.se/medborgarundersokningen. Please
visit www.scb.se/medborgarundersokningen-eng for information in English.
 او ﻗم ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ،اذا ﻛﻧت ﺗرﯾد اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم ادﻧﺎه
:ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
www.scb.se/medborgarundersokningen-arabisk

Dina svar är viktiga
Du är en av flera invånare i din kommun i åldern 18–84 år som har blivit
slumpmässigt utvald från befolkningsregistret. Det är frivilligt att delta i
Medborgarundersökningen men din medverkan är mycket betydelsefull.
Du gör så här
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna.
Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn:
Lösenord:

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. På webbsidan finns frågorna
även på engelska, finska och spanska. Om du i stället väljer att besvara
pappersenkäten skickar du in den i det portofria svarskuvertet.
Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.
Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Cecilia Berglund
Undersökningsledare, SCB
Mer information finns på nästa sida
Kontakta oss gärna:
019-17 69 30, medborgarundersokning@scb.se
SCB, DIH/ENK, 701 89 Örebro
www.scb.se/medborgarundersokningen
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Så används de lämnade uppgifterna
SCB sammanställer uppgifterna i tabeller och diagram som ger en bild av hur
kommunens invånare ser på sin kommun. För att inte fråga mer än nödvändigt
kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det
är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, medborgarskap och inkomst.
Resultaten kan även komma att redovisas per delområden i kommunen.
Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen, i form av en
avidentifierad svarsfil, komma att användas av forskare och andra som tar fram
statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess (se
nedan). Utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning.

De lämnade uppgifterna skyddas
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat
redovisas.
Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av
reglerna om sekretess och tystnadsplikt.
Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204)
samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB
utför.
Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat
registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av
personuppgiftsansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och
undertecknad av den person som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har
behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har
du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.
Numret ovanför brevets första rubrik och på enkätens baksida är bland annat till för
att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat.

Resultat
Resultaten från undersökningen kommer att finnas tillgängliga hos din kommun och
på www.scb.se/medborgarundersokningen i december 2016.
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Vad tycker du om
Hällefors kommun?
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1

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:
• Använda bläckpenna
• Markera dina svar med kryss, så här:
• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och
leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. Vissa frågor kan
kanske vara svåra att svara på om du inte har så stor erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller läst. Det räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta.
Försök svara på alla frågor.
Frågorna har svarsalternativ graderade från 1 till 10, där 1 betyder lägsta betyg och 10 betyder högsta
betyg. Sätt ett kryss i den ruta på skalan som stämmer bäst med vad du tror eller tycker.

ARBETSMÖJLIGHETER
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…möjligheterna att få arbete inom rimligt
avstånd?
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd?

…tillgången till övriga utbildningar inom
rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)

BOSTÄDER
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

2

…möjligheterna att hitta bra boende?
…utbudet av olika typer av boendeformer
(hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)?

…hur trivsam bebyggelsen är?
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I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen
åsikt

2

KOMMUNIKATIONER
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…tillgången till gång- och cykelvägar?
…möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik
menas lokal och regional trafik med
buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/
eller båt/färja.)

…tillgången till förbindelser för längre
resor? (Resor med tåg, buss, båt och/
eller flyg.)

…möjligheterna till att enkelt kunna
transportera sig med bil?
Hur ofta åker du med kollektivtrafiken?
Minst 4 gånger i veckan
1 - 3 gånger i veckan
1 - 4 gånger i månaden
Mer sällan än 1 gång i månaden
Aldrig

KOMMERSIELLT UTBUD
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

2

…utbudet av livsmedelsaffärer inom
rimligt avstånd?

…utbudet av andra affärer och service
inom rimligt avstånd?

…utbudet av kaféer/barer/restauranger
inom rimligt avstånd?
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I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen
åsikt

3

FRITIDSMÖJLIGHETER
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

I allra
högsta
grad
bra

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…tillgången till parker, grönområden
och natur?
…möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen t.ex. sport, kultur,
friluftsliv, föreningsliv?

…tillgången till idrottsevenemang?
…tillgången till kulturevenemang?
…nöjesutbudet?
TRYGGHET
Hur ser du på…

Inte alls
bra

1

I allra
högsta
grad
bra

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…hur tryggt och säkert du kan vistas
utomhus på kvällar och nätter?
…hur trygg och säker du kan känna dig
mot hot, rån och misshandel?

…hur trygg och säker du kan känna dig
mot inbrott i hemmet?

HELHETSBEDÖMNING AV DIN KOMMUN SOM EN PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ
Inte alls
nöjd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I allra
högsta
grad
nöjd
10

9

I allra
högsta
grad
10

9

Mycket
nära
10

Hur nöjd är du med din kommun i
dess helhet som en plats att bo och
leva på?
Inte
alls
1

2

3

4

5

6

7

8

Hur väl uppfyller din kommun dina
förväntningar på en plats att bo och
leva på?
Långt
ifrån
1

Föreställ dig en plats som är perfekt
att bo och leva på. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att din kommun kommer?
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2

3

4

5

6

7

8

4

REKOMMENDATION
Nej,
absolut
inte
1
2

Ja,
absolut
3

4

5

6

7

8

9

10

Kan du rekommendera vänner och
bekanta att flytta till din kommun?

Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
I denna del ställs frågor om din kommun och de verksamheter som kommunen ansvarar för. Frågorna
handlar bl. a. om skolan, omsorg och gator och vägar. Vissa frågor kan vara svåra att besvara om du
inte har så mycket erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller läst. Det
räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta. Försök svara på alla frågor.

FÖRSKOLAN
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

Vad tror eller tycker du om
förskolan i din kommun?
Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av förskolan genom…
Flera alternativ kan markeras.
…eget/egna barn eller barnbarn?
…vänner/bekanta?

…att du själv arbetar/arbetat inom förskolan?
Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från förskolan under de senaste två åren.

GRUNDSKOLAN
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Vad tror eller tycker du om
grundskolan i din kommun?
Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av grundskolan genom…
Flera alternativ kan markeras.
…eget/egna barn eller barnbarn?
…vänner/bekanta?

…att du själv arbetar/arbetat inom grundskolan?
Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från grundskolan under de senaste två åren.
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10

Ingen
åsikt

5

GYMNASIESKOLAN
(Om din kommun saknar egen gymnasieskola avser frågan den gymnasieutbildning som kommunens
ungdomar erbjuds i annan kommun.)
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

Vad tror eller tycker du om
gymnasieskolan i din kommun?
Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av gymnasieskolan genom…
Flera alternativ kan markeras.
…att du själv går/gått i gymnasieskolan?
…eget/egna barn eller barnbarn?
…vänner/bekanta?
…att du själv arbetar/arbetat inom gymnasieskolan?
Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från gymnasiekolan under de senaste två åren.

ÄLDREOMSORGEN
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Vad tror eller tycker du om
äldreomsorgen i din kommun?
Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av äldreomsorgen genom…
Flera alternativ kan markeras.
…att du själv får/fått hjälp från äldreomsorgen?
…nära anhörig?
…vänner/bekanta?
…att du själv arbetar/arbetat inom äldreomsorgen?
Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från äldreomsorgen under de senaste två åren.
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10

Ingen
åsikt

6

STÖD FÖR UTSATTA PERSONER (Hjälp från socialtjänsten)
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

Vad tror eller tycker du om det
stöd och den hjälp som utsatta
personer får i din kommun?
Har du under de senaste två åren fått erfarenhet av socialtjänsten genom…
Flera alternativ kan markeras.
…att du själv får/fått hjälp från socialtjänsten?
…nära anhörig?
…vänner/bekanta?
…att du själv arbetar/arbetat inom socialtjänsten?
Nej, jag har ingen sådan erfarenhet från socialtjänsten under de senaste två åren.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

Vad tror eller tycker du om
räddningstjänsten (brandkåren)
i din kommun?

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

…belysningen av gång- och cykelvägar
i din kommun?
…underhåll och skötsel av gång- och
cykelvägar i din kommun?
…snöröjning av gång- och cykelvägar i
din kommun?
…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?
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I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen
åsikt

7

GATOR OCH VÄGAR
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…belysningen av gator och vägar i din
kommun?
…underhåll och skötsel av gator och
vägar i din kommun?
…snöröjning av gator och vägar i din
kommun?
…trafiksäkerheten på gator och vägar i
din kommun?

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (Idrottshall, ishall, simhall, motionsspår etc.)
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…öppettiderna vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar?
…utrustning och skötsel av kommunens
idrotts- och motionsanläggningar?
…belysningen i kommunens motionsspår?

KULTUR
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…biblioteksverksamheten?
…utställnings- och konstverksamheter?
…teaterföreställningar och konserter?

MILJÖARBETE
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

…kommunens insatser för att
kommuninvånarna ska kunna
leva miljövänligt?
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I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen
åsikt

8

RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

I allra
högsta
grad
bra

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…sophämtningen i din kommun?
…tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du
t.ex. kan lämna in farligt avfall,
grovavfall och elektronikavfall.)
…kommunens åtgärder mot klotter
och annan skadegörelse?
…renhållningen av parker och
allmänna platser i din kommun?

VATTEN OCH AVLOPP
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

I allra
högsta
grad
bra

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…dricksvattnet i din kommun?
…din kommuns vattenförsörjning?
…din kommuns avloppssystem?

HELHETSBEDÖMNING AV DIN KOMMUNS VERKSAMHETER
Inte alls
nöjd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I allra
högsta
grad
nöjd
10

9

I allra
högsta
grad
10

9

Mycket
nära
10

Hur nöjd är du med hur din kommun sköter
sina olika verksamheter?
Inte
alls
1

2

3

4

5

6

7

8

Hur väl uppfyller din kommuns
verksamheter dina förväntningar?
Långt
ifrån
1

Föreställ dig en kommun som sköter
sina olika verksamheter på ett perfekt sätt.
Hur nära ett sådant ideal anser
du att din kommun kommer?
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2

3

4

5

6

7

8

9

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET
Hur nöjd är du med…

Inte alls
nöjd

1

2

I allra
högsta
grad
nöjd
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…hur lätt det är att komma i kontakt med
tjänstemän eller annan personal i din
kommun?
…hur du blir bemött när du har kontakt
med tjänstemän eller annan personal
i din kommun?
…den servicen du får när du har kontakt med
tjänstemän eller annan personal
i din kommun?
…möjligheter att komma i kontakt med
kommunens högre chefer?
Har du under de senaste två åren haft kontakt med tjänstemän eller annan personal i
kommunen?
Flera alternativ kan markeras.
Ja
Nej
Är själv/har varit anställd av kommunen
Minns inte

Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?
Nu följer ett antal frågor om invånarnas inflytande i kommunen på kommunens verksamheter och beslut.
Frågorna handlar bl. a. om vilka möjligheter du har att komma i kontakt med kommunens politiker och
vilket förtroende du har för dem. Vissa frågor kan vara svåra att besvara om du inte har någon
erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning utifrån vad man hört eller läst. Det räcker. Det är din
uppfattning som vi vill veta. Försök svara på alla frågor.

KONTAKT
Hur nöjd är du med…

Inte alls
nöjd

1

2

I allra
högsta
grad
nöjd
3

4

5

6

7

8

9

…möjligheter att komma i kontakt med
kommunens politiker?
Har du under de senaste två åren haft kontakt med någon politiker i kommunen?
Flera alternativ kan markeras.
Ja
Nej
Är själv/har varit politiker
Minns inte
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10

Ingen
åsikt

10

INFORMATION
Hur nöjd är du med…

Inte alls
nöjd

1

2

I allra
högsta
grad
nöjd
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…tillgången till information om
kommunen och dess verksamheter?
…tydligheten i kommunens information?
…i hur god tid kommunen informerar
om viktiga frågor?
…kommunens webbplats?

PÅVERKAN
Hur nöjd är du med…

Inte alls
nöjd

1

2

I allra
högsta
grad
nöjd
3

4

5

6

7

8

9

Ingen
åsikt

10

…hur kommunens politiker lyssnar till
invånarnas synpunkter?
…invånarnas möjligheter att påverka
politiska beslut?
…invånarnas möjligheter att påverka
inom de kommunala verksamheterna?
…i vilken utsträckning dina åsikter i
stort finns representerade bland
kommunens partier?

FÖRTROENDE
Vad tror eller tycker du om…

Inte alls
bra

1

2

…hur kommunens politiker arbetar
för kommunens bästa?
…hur ansvarstagande kommunens
politiker är?
…hur kommunens högre tjänstemän
arbetar för kommunens bästa?
…hur väl politiska beslut genomförs?
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I allra
högsta
grad
bra
3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen
åsikt

11

HELHETSBEDÖMNING AV INVÅNARNAS MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE PÅ BESLUT
INOM KOMMUNEN
Inte alls
nöjd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I allra
högsta
grad
nöjd
10

9

I allra
högsta
grad
10

9

Mycket
nära
10

Hur nöjd är du med den insyn och
det inflytande invånarna har över
kommunens beslut och verksamheter?
Inte
alls
1

2

3

4

5

6

7

8

Hur väl uppfyller din kommun dina
förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?
Långt
ifrån
1

Försök föreställa dig en ideal situation
för invånarnas insyn och inflytande
över kommunens verksamheter och
beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker
du att invånarnas insyn och inflytande
kommer i din kommun?

NÅGRA FRÅGOR OM DIG
Var bor du?
I kommunens centralort
I annan tätort i kommunen
Utanför tätort
Hur länge har du bott i din kommun?
2 år eller kortare tid
3–5 år
6–10 år
11 år eller längre tid
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2

3

4

5

6

7

8

12
SYNPUNKTER TILL DIN KOMMUN
Om det finns något avsnitt i enkäten som du särskilt vill kommentera kan du göra det här.
Observera att det du skriver nedan blir en allmän handling hos din kommun. Detta innebär att
uppgifterna blir tillgängliga för allmänheten.
Du ska inte skriva ditt namn eller telefonnummer här.

Tack för din medverkan
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13

39

3041 0359

Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita Bobergs AB

SCB16068_27_1863 September 2016
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Datum

2017-02-13

Revisorernas granskning av underhåll inom VAverksamheten, dnr KS 17/00042
Allmänna utskottet har tillställts revisorernas granskning av underhåll inom
VA-verksamheten.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950
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Datum

2017-02-15

Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004
Informationsunderlag
Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (SFS
2016:937).
Ärendet
Regeringen har förändrat förutsättningarna för att bedriva yrkesvuxutbildning
med en ny förordning (SFS 2016:937). De huvudsakliga förändringarna är att
utbildningen ska sökas i samverkan med minst 3 kommuner, att insatserna ska
egenfinansieras till 50 %, och att bidragsbeloppet per utbildningsplats uppgår
till 25 tkr. Tidigare var beloppet 50 tkr.
Åtgärderna omfattar YrkesVux med och utan SFI, LärlingsVux med och utan
SFI och vissa förarutbildningar.
Förutsättningar
Efter inledande diskussioner i Region Örebros försorg, kommer regionens
kommuner i det inledande skedet inte att bilda ett gemensamt
samverkansområde för YrkesVuxansökningar. Regionens kommuner kommer
att delas upp i tre samverkansområden, Norr (KNÖL-kommunerna), Mitt
(Örebro, Karlskoga, Lekeberg, Degerfors och Kumla) samt syd (motsvarande
Sydnärkes utbildningsförbund).
Skolverket har efter behovsinventering tilldelat kommunerna volymer av
platser att söka för respektive kommun och samverkansområde inom
YrkesVux och YrkesVux med SFI. Antalet lärlingsplatser och
yrkesförarplatser är upp till varje samverkansområde/kommun att ansöka om.
Trots uppdelningen i tre samverkansområden har kommunen fört goda
diskussioner kring samverkan med kommunerna i Mitt. Kring bland annat
kompletteringsköp eller byta av utbildningar.
Eftersom den politiska viljan i regionen är att kommunerna ska samverka
mera i frågan, kommer ett avtal kring vuxenutbildning att tas fram på regional
nivå, för att senare beslutas i regionrådet.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

712 83 Hällefors
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0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950
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Rapport
Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora kommuner har beslutat sig för
att i frågan om YrkesVux bilda en samverkansregion, för att söka och till viss
del administrera verksamheten gemensamt. Administrationen kommer att
skötas genom samverkan mellan respektive kommunal enhet. Hällefors
kommun kommer till en början att vara mottagare av utbetalningar från
Skolverket, och senare fördela medlen efter överenskommelse i
samverkansgruppen.
Kommunföreträdarna har i samverkan gjort bedömningen att platserna på
Yrkesförarutbildningen ska lämnas till Mitt, eller till hela regionssamverkan,
för att på så sätt få upp volymer i en tänkbar insats. Platserna kommer senare
att vara sökbara för samtliga kommuner.
Bedömningen har också gjorts att samverkansområdet ska söka det antal
platser som kommunerna har rätt till. Kommuntalet kommer senare att vara
vägledande vid tilldelning och redovisning.
Hällefors kommun
Hällefors kommer för första halvåret 2017 att för yrkesvux söka 25
helårsplatser fördelade mellan kurser motsvarande 800–1 300 poäng per
årsplats. Eftersom andra halvåret troligen kommer att fördelas på samma sätt,
har kommunen ungefär 50 årsplatser i YrkesVux att fördela under året. Förra
året tilldelades kommunen omkring 20 platser.
3 lärlingsplatser kommer att sökas i ett inledande skede. Volymen kan utökas
om insatsen faller väl ut.
Förvaltningen ser svårigheter med att hitta sökande motsvarande det antal
elever som kan tas emot. Pihlskolan överväger att starta orienteringskurser,
främst för nyanlända, inför en eventuellt senare antagning till
gymnasieskolan. Orienteringskurser ingår i ovan nämnda volymer.
I övrigt har vuxenutbildningen planer på en utbildning inom Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet (10-12 platser), Industriprogrammet (8-10 platser)
och Vård- och omsorgsprogrammet (Löpande antagning).
Redan idag finns också elever i utbildning som uppbär en plats.
Utbildningarna kommer att vara öppna för elever från andra kommuner.
Även enstaka kurser i andra kommuner kan sökas. Eleven kommer då att
beviljas plats efter hur prioritering görs.
Förvaltningen förutsätter liksom tidigare att YrkesVux fortsätter 2018.
Information kommer att lämnas som stående punkt tills vidare.
Ekonomi

Antalet platser har visserligen dubblerats, men finansieringen per plats har
enkelt uttryckt halverats. Skolverket kommer vid redovisning att kräva att
kommunen presterat de antal poäng kommunen sökt medel för. I Hällefors
fall kommer detta att vara omkring 1 250 tkr. Förvaltningen bedömer att
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vuxenutbildningen klarar detta inom befintlig ram. Anledningen är att vi
genom avtal och genom att tillhandahålla egna lärare kan bedriva en stor
del av den undervisning som behövs. Resterande kostnader kan täckas av
reguljär budget, och i den mån undervisningen innefattar nyanlända, de
medel som avsatts för denna grupp.
En fungerande vuxenutbildning bedöms ha stor inverkan på den
kommunala ekonomin genom att förutsättningarna för egenförsörjning och
näringsliv förbättras. Ökad volym i kvalitativ vuxenutbildning kommer att
förbättra samhällsekonomin i kommunen
Folkhälsa

En fungerande vuxenutbildning bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.
Folkhälsa och utbildningsnivå samvarierar, och en ökad volym utbildning
kommer att öka hälsan, både på individ- och samhällsnivå.
Miljö

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

Samverkan har skett
Härmed har information i ärendet lämnats.
--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen för information.

Sida
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Datum

2017-02-15

Tillbud och olycksfall i verksamheten - rapport 2016,
dnr KS 17/00048
Ärendet
En sammanställning har på förvaltningsnivå upprättats gällande tillbuds- och
olycksfall för elever i förskola och skola för 2016.
I förskolan har kränkningar inte sär skiljts från tillbud. Alla ärenden
rapporteras således här som tillbud. Samma individ kan också stå för många
av tillbuden i förskolan.
Flertalet av tillbuden och olycksfallen inträffar under lek och liknande.
Tillbuden och olycksfallen åtgärdas enligt handlingsplan beroende på karaktär
av fall.
Tillbud
Olycksfall
Förskolan
139
15
Klockarhagsskolan
5
18
Grythyttans skola tillbud 5
9
Gymnasieskolan
3
Kulturskolan
3
Ekonomi

Åtgärder efter vissa tillbud eller olycksfall kan i någon mån ha påverkat
förvaltningens ekonomi.
Folkhälsa

Genom förebyggande arbete, uppföljningar och goda insatser minskas
antalet tillbud och olycksfall, vilket har positiv inverkan på folkhälsan.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet ur detta perspektiv.
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet.
---
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Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2017-02-15

Kränkningar i verksamheten – rapport 2016,
dnr KS 17/00047
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under 2016.
Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i de
respektive planer som används av verksamheten. Respektive verksamhet
rapporterar kränkningar till förvaltningen, som sedan sammanställer och
analyserar utfallet.
Antalet kränkningar i verksamheten är relativt konstant. 2014 märktes en
uppgång i antalet kränkningar, beroende på att rutinerna för att
uppmärksamma händelser förändrades.
Upprepade kränkningar från samma individ redovisas som ett
kränkningsärende. För förskolan rapporteras kränkningar som tillbud.
Till förvaltningen redovisas vilken typ av ärenden som hanterats och hur de
slutligen bedömts och åtgärdats.
Från kulturskolan och gymnasieskolan rapporteras ett fåtal kränkningar.
Grundskolan rapporterar ett 50-tal anmälningar som hanterats enligt riktlinjen
för kränkningar. Förvaltningen bedömer eller redogör inte för om ärendet är
en faktiskt kränkning eller inte.
Folkhälsa

Arbete mot kränkningar i verksamheten förväntas ha positiv inverkan på
folkhälsan.
Härmed har utskottet informerats i ärendet.
--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
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Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2017-02-15

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4,
dnr KS 17/00045
Beslutsunderlag
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader.
Ärendet
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
Rapporterna sker per kvartal.
Finns ingen brukare att rapportera som under fjärde kvartalet 2016, som sökt
särskilt boende mer än 3 månader.
Ekonomi

Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens utfall, vid
utdömande av sanktionsavgift.
Folkhälsa

I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. Behovet ska
tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att beslut verkställs
inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att upprätthålla god hälsa.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger Kommunstyrelsen.

--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
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till
Kommunstyrelsen.
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Datum

2017-02-15

Information om ärendehantering från slutenvården tom
januari 2017, dnr KS 17/00014
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Fram till och med januarimånad 2017 har kommunen hanterat 31 ärenden från
slutenvården. Alla medicinskt färdigbehandlade ärenden är åtgärdade, 8
ärende är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till nästkommande
månad.
Betalningsansvarslagen (1990:1404)
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller
geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en
patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. Betalningsansvarslagen
reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus.
Ekonomi

I omsorgens budget finns 150,0 tkr gällande köp av vårdplats till
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. Kostnad
för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. Kostnad
för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn.
Kommunen har under januarimånad betalningsansvar på 1 vårddygn till en
kostnad på 4 816 kronor, kvar i budget finns 145 184 kronor.
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Rutinförändring kring
ärendehantering gjordes under föregående år, för att förbättra kontrollen av
medicinskt färdigbehandlade patienter. Trots att en ny rutin införts
hanterades ärenden från slutenvården bristfälligt utifrån interna brister.
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Det är av stor vikt att flödet mellan kommunens interna fokusmöten
fungerar optimalt för att inga onödiga kostnader ska uppstå. Det vill säga
att, utifrån boråd där fördelning av särskilt boende (säbo) platser hanteras
kopplat till kortbomöten där omsorgstagare kan ligga kvar i väntan på ett
erbjudande om säbo. Under december - januari månad fanns ett flertal
lediga säbo platser samtidigt som omsorgstagare fanns på kommuns
korttidsboende med ett bifall gällande säbo.
Utifrån bristfällig hantering konstateras att inga kortboplatser fanns
tillgängliga för medicinskt färdigbehandlad i tid, vilket resulterade i en
betalningsdag.
Under 2017 kommer stort fokus att ligga på det interna planeringsteamet.
Folkhälsa

En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information kommer att ske innan KS.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) Ann-Louise Eriksson kortfattat.
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen för information.

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2016
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Datum

2017-02-15

Behov av vård- och omsorgsboende januari 2017,
dnr KS 17/00015
Beslutsunderlag
Dnr KS 15/00379
Sammanfattning
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.
Informationsunderlag
Se bilaga
Ärendet
Under januari månad hade 17 personer behov av vård och omsorgsboende, av
dessa har:
13 person erbjudits plats på VoB, av dessa har:
- 7 personer tackat ja, till erbjuden plats
- 6 personer tackat nej, till erbjuden
4

personer inte blivit erbjuden plats, i avvaktan på verkställighet har:
1 person korttidsvård
1 personer växelvård
2 personer bor i ordinärt boende med hemtjänst

Kommunstyrelsen tog beslut om ny rutin för erbjudande om plats i vård- och
omsorgsboende den 2016-01-26.
Förvaltningen har identifierat förbättringsområden av handläggningen kring
erbjudande av plats på något av kommunens vård och omsorgboende. För att få
bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av boendeplatser
kommer omsorgens boendesamordnare ansvara för erbjudandet av plats på VoB
enligt framtagen rutin från och med januari 2017.
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Den nya rutinen skapar också bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte
ska användas under för lång tid utan vara ändamålsenliga.
Under februari 2017 kommer 4 korttidsplatser kunna erbjudas på Nya
Björkhaga.

Ekonomi

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för
sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ”ej verkställda beslut” till
Socialstyrelsen.
Under september riskerar kommunen sanktionsavgifter på 2 personer.
Folkhälsa

Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren kortfattat.
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen för information.
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Information om understödjande av AME verksamhet för
Bergslagens Kommunalteknik, dnr KS 15/00325
Informationsunderlag
Begäran av understödjande av arbetsmarknadsenhet (AME) verksamhet för
Bergslagens Kommunalteknik (BKT), 2015-10-02, Kommunstyrelsens beslut
2015-11-24 § 254. Bergslagens Kommunalteknik budgeterades med 78 tkr
under 2016 avseende understödjande av AME
Ärendet
BKT har under 2016 inte tilldelats den tilltänkta budgeten på 78 tkr relaterat
till att understödjande av AME verksamhet med praktikplatser uteblivit.
Ekonomi

Utifrån beslut att bistå BKT med 78 tkr årligen ökas möjligheten till fler
praktikplatser för kommunens AME
Folkhälsa

Genom att skapa fler praktikplatser och få individer ut i arbetslivet främjas
folkhälsan.
Miljö

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

Information ges i central samverkan.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren kortfattat.
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen för information.
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Slutredovisning av projekt Satsa Hällefors,
dnr KS 15/00274
Informationsunderlag
Projekt Satsa Hällefors, 2015-09-02
Delrapport 1 och 2, avtal mellan INDA support och Hällefors kommun
Ärendet
Hällefors kommun har haft ett avtal med INDA support under 2016, arbetet
har utförts enligt SATSA modellen. Modellen bygger på att erbjuda
individuellt anpassat stöd till personer med långvarigt försörjningsstöd i
Hällefors kommun.
Arbetet har bedrivits i samarbete med handläggare inom individ och familj.
Totalt har 10 deltagare varit aktiva i projektet, av dessa har 4 deltagare
avslutats innan projektets utgång.
Inför insatsen avslut är sex deltagare aktiva, varav:
- 1 deltagare har fått 100 % tillsvidareanställning
- 1 deltagare har påbörjat distansutbildning till undersköterska och arbetar
samtidigt som timvikarie i hemtjänst
- 1 deltagare har varit på kortare praktik och har erbjudits att arbeta som
timvikarie
- 3 deltagare är ute på praktik, varav 2 övergår inom kort till en OSA
anställning
Projektet avslutades 2016-12-31, efter avslut får fem deltagare fortsatt stöd,
fyra via samverkansteamet SOFINT och en via AME.
Ekonomi

Samordningsförbundet SOFINT har finansierat projekt SATSA,
totalt 400 tkr.
Folkhälsa
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Deltagarna har påvisat ett större driv, motivation och målvetenhet under
processens gång. Självkänsla och självförtroende har stärkts genom en
större självkännedom, vilket främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information ges i central samverkan.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren kortfattat.
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen för information.
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Överenskommelse om mottagningsteam i Norra
länsdelen, dnr KS 17/00049
Informationsunderlag
Överenskommelse om inrättande av mottagningsteam i Norra Örebro län,
2016
Ärendet
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, nedan kallat SOFINT, inrättades år
2006 med stöd av lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets
ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Medlemmarna utgörs av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs
och Nora kommuner.
SOFINTs uppdrag är att hitta modeller för samverkan som leder till att resurser
används effektivt. Medlemmar i SOFINT har identifierat ett behov av en insats, där
parterna samverkar långsiktigt och i gemensamma lokaler. Istället för att individen
skall behöva besöka flera olika instanser vid behov av stöd, blir Mottagningsteamet
en möjlighet för individen, med en väg in till hjälp och stöd mot egen försörjning.
Mottagningsteamet är öppet för medborgare mellan 16 och 64 år som är
folkbokförda i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner och som
är i behov av samordnade insatser för att klara egen försörjning.
Mottagningsteamets uppdrag är att hjälpa individen till rätt insats vid rätt tidpunkt.
Teamet skall arbeta med kartläggning för att få kunskap om och förståelse för,
deltagarens aktuella situation. Kartläggningen skall syfta till att identifiera nästa
bästa steg för vägen ut i arbete eller studier. Därefter slussas deltagaren vidare till
rätt insats vid rätt tidpunkt.
I teamet ingår handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen,
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten i respektive kommun i norra
länsdelen. Region Örebro Län deltar på konsultbasis. SOFINTs
beredningsgrupp utgör styrgrupp för verksamheten och ansvarar för att
samverkan kring verksamheten sker.
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Överenskommelsen gäller till 2018-06-30.
Ekonomi

Handläggare på försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten i Hällefors
kommer att samverka med övrig personal i mottagningsteamet, ingen
resursförstärkning krävs.
Mottagningsteamet träffas regelbundet och kommer ibland använda sig av
IFOs lokaler på orten.
Folkhälsa

Att genom samverkan i mottagningsteamet hjälpa individer som har behov
av ett samordnat stöd, till nästa bästa steg för vägen ut i arbete eller studie
så att egen försörjning kan nås främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information ges i central samverkan.
--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren kortfattat.
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet och ärendet skickas vidare
till kommunstyrelsen för information.
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Arbetsgrupp för utdelning av Kultur-, Ledar- och
Idrottsstipendium, dnr KS 17/00037
Beslutsunderlag
Budget för 2017.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till
idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att
föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är 5000 kronor per
kategori. Stipendierna har delats ut sedan 1988.
Idrottsstipendium 5 000 kr
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i
utvecklingsskedet av sitt idrottsliga utövande, där inte bara den individuella
prestationen är avgörande, utan där även egenskaper såsom god förebild och
kamrat ska väga tungt.
Kulturstipendium 5 000 kr
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i ett
utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande.
Ledarstipendium 5 000 kr
Stipendiet är avsett för ledare verksam inom föreningsliv/fritidsverksamhet i
kommunen och som genom sitt arbete visar dokumenterad skicklighet och
lämplighet att leda och fostra ungdomar.
Att utskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att delta vid
förslagställande av stipendiater 2017. Handläggande och sammankallande är
en tjänsteperson från Bildning kultur och fritid.
Nominering av stipendiater görs via Hällefors kommuns hemsida eller genom
att fylla i en ansökan på Medborgarplatsen. Stipendierna annonseras via
annons i NA, nyhet på hellefors.se, Facebook och affischering v 5.
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Inkomna förslag tas emot och handläggs av kultur- och fritidssekreteraren,
med ett sista datum för nominering den 6 mars.
Beslut om stipendiater tas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.
Utdelning sker i samband med arrangemanget Vårskrik den 19 maj.
Ekonomi

2017 års budget för stipendier.
Folkhälsa

Ett engagemang inom kultur och idrott är positivt för folkhälsan.
Miljö

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

Information och samverkan har inte skett.
Förvaltningens förslag till beslut
Att bildningsutskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att delta
vid förslagsställande till stipendiater 2017.
--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Ewa
Stålberg (M).
Bildningsutskottet beslutar
Bildningsutskottet beslutar att välja dessa tre representanter till arbetsgruppen:
Ewa Stålberg (M)
Vivianne Pettersson (M)
Marjo Pruuki (S)

