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Datum  
2017-07-19  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2017-08-29 kl. 13.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid: 
Kl 13.00-13.45 Rickard Johansson, VD BoAB och socialchef Ingrid 
Holmgren informerar kring boende för ensamkommande barn och unga. 
13.45-14.00 Kommunchefen informerar. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Yttrande över valkretsindelning i Region Örebro län 
 
6 Upphävande av rehabpolicy, dnr KS 17/00186 
 
7 Boende för ensamkommande barn och unga, dnr KS 15/00403 
 
8 Säkerställande av utomhusmiljö Klockarhagsskolan, dnr KS 17/00179 
 
9 Förlängning av befintligt folkhälsoavtal, dnr KS 17/00187 
 
10 Medborgarförslag om upprustning av Storsand, dnr KS 17/00155 
 
11 Medborgarförslag om övergångsställe på Schillingvägen, dnr KS 

17/00156 
 
12 Demokratiberedningens initiativ om medborgardialog, dnr KS 17/00174 
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13 Allan Myrtenkvists (S) motion om medborgarförslag, återremiss, dnr KS 
16/00330 

 
14 Ansökan om föreningsbidrag, reumatikerföreningen Hällefors-Grythyttan, 

dnr KS 17/00061 
 
15 Revidering av dokumenthanteringsplan, HSL-delen, dnr KS 17/00170 
 
16 Kvalitet i särskilt boende – en rekommendation från SKL, dnr KS 

17/00171 
 
17 Ny kemisal, Pihlskolan 
 
18 Valärenden (strategigrupp) 
 
Informationsärenden 
 
19 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, 

dnr KS 15/00357 
 

20 Inkomna remisser, dnr KS 15/00187. Kända vid utskick: Nästa steg? – 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik; Meddelarskyddslagen – fler 
verksamheter med stärkt meddelarskydd; Entreprenad, fjärrundervisning 
och distansundervisning 

 
21 Information om ärendehantering från slutenvården, dnr KS 17/00014 
 
22 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 17/00015 
 
23 Uppföljning av projekt boendeanskaffare i norra länsdelen, dnr KS 

16/00311 
 
24 Yttrande gällande samråd LIS för Hällefors kommun, dnr KS 16/00134 
 
25 Ej verkställda beslut, dnr KS 17/00045 
 
26 Skolverkets erbjudande av stöd till skolutveckling för nyanlända elever 
 
Beslutsärende 
 
27 Förlängning av kommunchefens anställning, dnr KS 16/00333 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
28 A) Länsstyrelsen Västmanland: Förvaltningsplan 2016-2021 Norra 

Östersjöns vattendistrikt 
B) Länsstyrelsen Västra Götaland: Förvaltningsplan 2016-2021 
Västerhavets vattendistrikt 
C) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Investeringsuppföljning tom 
2017-05-31; Prognos med uppföljning tom 2017-05-31; Protokoll 2017-
06-16; Yttrande till MMD i flera mål om avlopp 
D) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2017-04-12 § 20, 
reviderad förbundsordning för SOFINT; protokollsutdrag KF 2017-04-12 
§ 21, Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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E) Länsstyrelsen Örebro län: Beslut samråd enligt miljöbalken, 
vattenledning; beslut om ny fördelning av anvisningar till kommuner i 
Örebro län; Samråd om planerat naturreservat Nittälven; Beslut om 
bildande av naturreservatet Holmstorp i Örebro kommun; Beslut om 
avslag på begäran om tillfälliga lokala trafikföreskrifter väg 716 
Grythyttan 
F) Kommunförvaltningen: Förhandlingsprotokoll, reviderat 
samverkansavtal; Minnesanteckningar BRÅ 2017-05-16 
G) Protokoll förbundsstämma Arbogaåns vattenförbund 
H) Stockholms läns landsting: utställning av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen 
I) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2017-06-13; Nyhetsblad 
maj 2017 
J) SKL: Cirkulär 17:32-17:40 
K) BRT: Protokoll 2017-05-24; Protokoll 2017-06-14 
L) Europeiska socialfonden: Beslut om stöd för projektet All In 
M) Migrationsverket: Reviderad årsplanering för mottagande av 
nyanlända och information om avbrutna anvisningar 
N) Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening: Protokoll ordinarie 
föreningsstämma; verksamhetsberättelse 
O) Polisen: Tillståndsbevis, Rotary Hällefors-Grythyttan för 
sommarmarknader i Grythyttan 
P) Länsstyrelsen Västernorrland: Tillstånd till kameraövervakning, 
PEMA; Tillstånd till kameraövervakning, Teracom AB 
Q) BoAB: Protokoll 2017-06-19 
R) Lindesbergs kommun: Protokoll KF 2017-06-19, Styrdokument och 
taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
S) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2017-06-15 
T) Örebro läns socialnämndsordföranden: Skrivelse till statsminister 
Stefan Löfven om förutsättningarna för arbetet med ensamkommande barn 
och ungdomar 
U) Länsstyrelsen Södermanlands län: Tillstånd till kameraövervakning, 
Diagona AB 
V) New Boliden: Information om arbetsplan för undersökningsarbete, 
Limmingen 1001 
 

Delegeringsbeslut 
 
29 A) Tf kommunchef Tommy Henningsson: Undertecknande av 

överenskommelse för utveckling av samordnad beredskapsplanering för 
dammbrott i Svartälven; Enligt bilaga anmäld 2017-06-20 
B) Rektor Greta Hidén: Enligt bilaga anmäld 2017-06-16 
C) KSO Annahelena Jernberg: Enligt bilaga anmäld 2017-06-20; Enligt 
bilaga 2017-08-09 
D) Områdeschef Päivi Saxin: Enligt bilaga anmäld 2017-07-21 
E) Ekonomichef Jessica Jansson: Enligt bilaga anmäld 2017-06-30 
F) KS vice ordförande Christina Johansson: Enligt bilaga anmäld 2016-
08-09 
G) Bildningschef Tina Lanefjord: Enligt bilaga anmäld 2017-08-09 
H) Socialchef Ingrid Holmgren: Enligt bilaga anmäld 2017-08-09 
I) Personalchef Pia Berg: Tillsvidareanställning av HR-konsult Sofia 
Skoglund 
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J) Kanslichef Mathias Brandt: Tillsvidareanställning av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist 

 
 
 
 
Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 
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Upphävande av rehabpolicy, dnr KS 17/00186 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2003-02-11 Rehabiliteringspolicy och 
handlingsplan vid sjukskrivning för anställda i Hällefors kommun, dnr 
7.03/026 
Arbetsmiljöpolicy för Hällefors kommun, antagen 1992-10-06 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har en rehabiliteringspolicy och handlingsplan vid 
sjukskrivning som togs fram 2003. Vissa delar av detta dokument är idag 
inaktuella. Därmed behöver en uppdatering göras.  
 
Då rehabilitering redan idag omnämns som en viktig fråga i Hällefors 
kommuns arbetsmiljöpolicy anser kommunförvaltningen att det inte behövs 
någon separat rehabiliteringspolicy. Kommunförvaltningens förslag är att det 
istället tas fram nya riktlinjer för sjukfrånvaro och rehabilitering som 
tydliggör hur Hällefors kommun ska arbeta med dessa frågor. Dessa riktlinjer 
ska samverkas med de fackliga organisationerna och sedan beslutas i 
kommunchefens ledningsgrupp.  
 

Ekonomi 
Att Hällefors kommun arbetar effektivt med rehabilitering och sjukfrånvaro 
kan förebygga och förkorta sjukskrivningar vilket påverkar ekonomin 
positivt. 
 
Folkhälsa 
Att Hällefors kommun arbetar effektivt med rehabilitering och sjukfrånvaro 
kan förebygga och förkorta sjukskrivningar vilket kan påverka både den 
enskildes hälsa men också arbetsmiljön och därmed hälsan för övriga i 
verksamheten. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Samverkan 
När ett förslag på nya riktlinjer har tagits fram kommer dessa att samverkas 
med de fackliga organisationerna.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
rehabiliteringspolicy och handlingsplan vid sjukskrivning för anställda i 
Hällefors kommun. Kommunförvaltningen föreslår vidare att ingen ny policy 
för rehabilitering och sjukfrånvaro tas fram utan att dessa områden i 
fortsättning ingår i arbetsmiljöpolicyn.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Pia Berg. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga kring vad som gäller i väntan på att nya 
riktlinjer för rehabilitering ska tas fram samt när dessa är klara, vilket delvis 
besvaras av HR-chef Pia Berg och kompletteras av kanslichef Mathias Brandt, 
Ritha Sörling (V), Christina Johansson (M) samt tf kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att upphäva rehabiliteringspolicy och handlingsplan vid sjukskrivning för 

anställda i Hällefors kommun. Kommunförvaltningen föreslår vidare att 
ingen ny policy för rehabilitering och sjukfrånvaro tas fram utan att dessa 
områden i fortsättningen ingår i arbetsmiljöpolicyn. 
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Boende för ensamkommande barn och unga,  
dnr KS 15/00403 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, 2016-01-26 
Rapport, Boende för ensamkommande och unga 2017-06-29 
Brandskyddsbeskrivning, Prästbacken 4:2 Hällefors 2017-05-15 
 
Ärendet 
När ensamkommande barn ansökt om asyl skall Migrationsverket anvisa till en kommun som då 
får ansvaret för barnets boende och omsorg, s.k. anvisningskommun. Anvisningskommunen 
ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp den behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär 
att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och se 
till att barnet får tillgång till skolundervisning. En kommun kan inte överklaga ett beslut om 
anvisning.  

Förändringarna i ersättningssystemet 1 juli 2017 ställer stora krav på kommunen vid 
anpassning till systemet. Förändringen innebär att det inte längre är möjligt att placera anvisad 
individ till en annan kommun, förändringen innebär också en kraftig reducering av 
ersättningsnivåerna för asylsökande barn. Hemtagande av ensamkommande barn som 
placerats i annan kommun pågår, vilket kommer att frilägga tid för handläggare som har 
uppföljningsansvar för individen. Regeringens förslag är att kommunerna skall omvandla fler 
HVB-boenden till stödboenden, vilket är ett billigare alternativ. 
 
Hällefors kommun bedriver idag ett HVB boende för ensamkommande barn/unga i 
Länsgårdens lokaler, totalt 23 platser. Avtalet är uppsagt och sträcker sig fram till 2018-12-
31. På kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-26 beslutade KS att ge förvaltningen i 
uppdrag att:  
 

- presentera en projektering av nya lokaler för ensamkommande barn och ungdomar i Hällefors 
tätort med tillhörande kalkyl 

- fortsätta arbeta fram olika alternativ för en långsiktig lösning där kommunala 
stödboendeplatser är en del av lösningen 

- i den mån det är möjligt ”ta hem” de barn som finns utanför kommunen 
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Förvaltningen har tillsammans med Hällefors bostads AB, Boab tagit fram förslag på boende 
för ensamkommande barn. Förslaget möjliggör ett flexibelt boendealternativ som tar hänsyn 
till ensamkommande barnens behov, de nya ersättningsnivåerna samt statens intentioner att 
omvandla HVB platser till stödboende. Totalt 27 platser 
 
Förslag på boendealternativ: 
 

- Prästbacken 4:2 HVB/stödboende 
Antal platser: totalt 22 platser, fördelat enligt följande:  
  

 BV:  HVB boende, 10 platser. 
 Plan 1:  Stödboende alt. HVB, 12 platser fördelade på 2  
   trappuppgångar med vardera 6 platser i varje del. 
- Prästbacken 4:1 Stödboende  

 Antal platser:  3 lägenheter, totalt 5 platser 
 
Ekonomi 
 
Nuläge 2017 
Lokalhyra, Länsgården Fastigheter AB:  2 059 tkr 
Lägenhetshyror, Hällefors Bostads AB     276 tkr 
Total nuvarande årshyra  2 335 tkr 
 
Framtid 

 Lokalhyra Prästbacken 4:2 (22 pl.), Prästbacken 4:1 (5 pl.) 
 inkl. cykelrum    1 420 tkr 

 
Hyreskostnaden är preliminärt beräknad enligt byggkalkyl, kan förändras vid verklig 
upphandling. Hyresnivån förutsätter en kontraktslängd på 20 år. Om behovet förändras kan 
Prästbacken 4:2 övre plan samt Prästbacken 4:1 ställas om till vanliga lägenheter. Prästbacken 
4:2 nedre plan kan användas till boende för ex. psykiatri/LSS. 
 
Minskad årshyreskostnad enligt nytt förslag        915 tkr 
 

Folkhälsa 
Att ha bra flexibla boendealternativ som är individanpassade utifrån ensamkommande 
barns behov främjar folkhälsan. Att handlägga ärende i den egna kommunen gynnar 
arbetsmiljön för handläggarna. 
 
Miljö 
Om ensamkommande barn/unga placeras i den egna kommunen minskar resor för 
handläggarna när uppföljning på placering skall ske, vilket främjar miljön. 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan kommunstyrelsens möte. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens omsorgsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag om 
boendealternativ avseende Prästbacken för ensamkommande barn och unga. 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
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Emil Gustavsson (GL) ställer en fråga kring antalet anvisningar vad syftar siffran på och är de 
gamla avtalen borta i dagsläget vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Emil Gustavsson (GL) ställer en fråga om cykelförråd, är det ett fristående förråd på gården 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga vad kriterierna är för att ungdomen ska 
klara sig i ett stödboende vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.  
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga kring ekonomin och om platserna kommer att räcka till 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig att utredningen är bra gjord. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om det finns farhågor att det kommer en lika stor 
anhopning den här hösten som vi hade år 2015 vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.  
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring ärendet, detta ingår ju i en rockad med fler delar som 
ska klaffa, finns det någon projektledare och när byggnationen vara klar vilket besvaras av 
ordförande Christina Johansson (M) och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Emil Gustavsson (GL) yttrar sig att det är bra att samla alla ungdomar på samma ställe ur ett 
arbetsperspektiv. 
 
Emil Gustavsson (GL) ställer en fråga om avtalets längd, att kommunen binder upp sig på lång 
tid vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig, ett bra underlag att ta ställning till. 
 
Allan Myrtenkvist (S) deltar inte i beslutet, är med i BOAB´s styrelse. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket 
bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
att anta förslag om boendealternativ avseende Prästbacken för ensamkommande barn och unga. 
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Ann-Louise Eriksson 
ann-louise.eriksson@hellefors.se 
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1 Inledning 

Hällefors kommuns nuvarande avtal med Länsgården Fastigheter AB, för 
HVB boende ensamkommande barn är uppsagt och löper ut 2018-12-31. 
Kommunstyrelsen har den 26 januari 2016 gett Kommunförvaltningen i 
uppdrag: 

 
- att presentera en projektering av nya lokaler för ensamkommande barn och 

ungdomar i Hällefors tätort med tillhörande kalkyl 
- att fortsätta arbeta fram olika alternativ för en långsiktig lösning där 

kommunala stödboendeplatser är en del av lösningen 
- att i den mån det är möjligt ”ta hem” de barn som finns utanför kommunen 

 
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder 
eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så 
kallade ensamkommande barn. Flyktingströmmarna hösten 2015 medförde 
att Hällefors kommun fick ta emot många ensamkommande barn, som mest 
hade kommunen ansvar för 104 barn, vissa av dessa barn blev placerade i 
andra kommuner.  
 
Förändringarna i ersättningssystemet som trädde i kraft 1 juli 2017 ställer 
stora krav och en anpassning till systemet måste ske i kommunen.  
Förändringen innebär att det i princip inte längre är möjligt att placera 
anvisad individ till en annan kommun. Förändringarna innebär också en 
kraftig reducering av ersättningsnivåerna för asylsökande barn. Från tidigare 
1 600 kr per tomplats och 1 900 kr för belagd plats till 1 350 kr för belagd 
plats. Detta innebär att ingen ersättning kommer att betalas ut för tomma 
platser.   
 
För personer 18 år med asyl, inskrivna i någon vårdform kommer 750 kr utgå 
mot tidigare 1 900 kr. Ensamkommande barn som fyller 18 år utan att deras 
asylansökan prövats ska återföras till anläggningsboende som 
Migrationsverket ansvarar för, om inget annat särskilt skäl föreligger.  
 
Arbete med en strategisk planering för hemtagande av ensamkommande barn 
som placerats i annan kommun pågår. Att ha ensamkommande barn i 
kommunen frilägger även tid för handläggare som har uppföljningsansvaret. 
Regeringens förslag är att kommunerna omvandlar fler HVB-boenden till 
stödboenden, som är ett billigare alternativ. 
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2 Målsättning 

Att upprätta lämpliga boendealternativ för ensamkommande barn i Hällefors 
kommun.  
 
 
3 Syfte 

Att få en flexibel lösning av olika boendealternativ som är anpassade till 
ensamkommande barns behov och de nya ersättningsnivåerna från staten.  
 
 
4 Bakgrund 

4.1 Kommunernas ansvar för mottagande 
 
Kommunerna ansvarar för mottagande, omsorg och boende för 
ensamkommande barn och ungdomar under 18 år, upp till 21 års ålder. 
Migrationsverket anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. 
Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och 
kommunens tidigare mottagande. För mottagandet av ensamkommande barn 
får kommunen statlig ersättning.  

Den 1 januari 2014 ändrades lagen och gav Migrationsverket utökade 
möjligheter att anvisa ensamkommande barn till kommunerna. Genom 
lagändringen ska alla kommuner kunna ta emot ensamkommande barn, hur 
många som blir anvisade fastställs varje år via fördelningstal.   

 
4.2 Ersättningssystem 

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn trädde i 
kraft den 1 juli 2017. För att underlätta en övergång till det nya systemet har 
regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att säga upp samtliga 
överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn med 
kommunerna. Överenskommelsen för Hällefors kommun löpte ut 2017-03-31. 

4.3 Ankomstboende 

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds 
barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt 
med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan 
bli ankomstkommun. En ankomstkommun ansvarar för att ordna boende för 
barnet i avvaktan på att Migrationsverket så snart som möjligt efter det att 
barnet ansökt om asyl, anvisar en kommun som får det långsiktiga ansvaret 
för barnets boende och omsorg, en så kallad anvisningskommun. 

4.4 Anvisningskommun 

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp han 
eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska 
utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och 
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se till att barnet får tillgång till skolundervisning. En kommun kan inte 
överklaga ett beslut om anvisning. 

Sedan 2016 används en anvisningsmodell som innebär att varje kommun 
tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som kommit 
till Sverige under året (fördelningstal). Antalet kommunanvisningar ställs 
kontinuerligt i relation till samtliga anvisningar som skett i landet, och på så 
sätt räknas kommunernas så kallade måluppfyllnad ut. 

Anvisningsmodellen ska leda till att de ensamkommande barnen fördelas jämt 
över hela landet. Andelen är uträknad utifrån kommunens:  

• folkmängd, 
• mottagande av nyanlända, 
• mottagande av ensamkommande barn, 
• antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i 

Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser, 
• antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som 

ankomstkommun 

Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari 
varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars.  

 

5 Nuläge 

5.1 Placeringar 
 
Idag har Hällefors kommun ansvar för 61 ensamkommande barn, dessa 
barn/ungdomar är till dags dato placerade enligt följande: 
 
Hällefors kommun   38 
 
HVB Solrosen 22 
Stödboende  6 
Familjehem  5 
Nätverkshem  5 
 
Extern kommun  23 
 
Familjehem  20 
Stödboende  2 
HVB (LVU) 1 
 
Hemtagningar av ensamkommande barn/ungdomar till den egna kommunen pågår, 
totalt planeras 5 barn/ungdomar hem under sommaren/hösten 2017 och ytterligare 
6 under 2018. Vidare finns flera asylsökande ungdomar som fyller 18 under 
sommaren/hösten 2017. Ungdomar som fortfarande är asylsökande på sin 18 
årsdag kommer att överföras till Migrationsverket. Ungdomar som fått TUT/PUT 
kommer att erbjudas stödboende i Hällefors. Om ungdomen tackar nej till 
stödboende/fortsatt vård kommer ärendet att avslutas. 
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Efter genomförda hemtagningar under inledningen av 2018 bedöms bara 2-3 
placeringar i extern kommun kvarstå utifrån detta. 
 
Det är dock mycket svårt att göra prognoser av hur pågående vård kommer 
att utvecklas i varje enskilt ärende, varför prognoser och planer måste ses 
som just prognoser och planer. I varje enskilt ärende kan en rad 
omständigheter komma att omkullkasta nuvarande planering som t ex ändrat 
vårdbehov, den enskilde skriver ut sig själv, biologiska föräldrar kommer till 
Sverige, juridiska ställningstagande av förvaltningen kan bedömas felaktiga 
av förvaltningsrätt etcetera.   
 
Exakt hur många barn som kan tas hem är omöjligt att säga eftersom 
åldersbedömningar görs fortlöpande. Om en ungdom bedöms äldre än 18 år 
och inte har fått uppehållstillstånd tar Migrationsverket över ansvaret för 
ungdomen.  Nya avtal med egna och konsultstödda familjehem är gjorda, 
dessa är anpassade efter de nya ersättningsnivåerna.   
 
5.2 Boendeformer  
 
Kommunens HVB-hem Solrosen, boende för ensamkommande barn finns 
idag i Länsgårdens lokaler, ovanför vårdcentralen. Avtalet som finns med 
Länsgården sträcker sig till årsskiftet 2018-2019. HVB ligger på två 
våningsplan, vilket möjliggör en flexibilitet, exempelvis kan ett av 
våningsplanen omvandlas till stödboende 2017 – 2018.  
 
Under 2017 kommer 8 ungdomar som är placerade på HVB Solrosen, 
Hällefors kommun att fylla 18 år, vilket kommer att öka behovet av 
stödboende i kommunen. Hällefors kommun har tecknat hyreskontrakt med 
Bostadsbolaget, totalt 5 lägenheter, med plats för 9 ungdomar i stödboende. 
 
 
 
6 Framtiden 

6.1 EU-kommissionen 
 
EU-kommissionen meddelade den 2 maj 2017 att de rekommenderar de 
medlemsländer som infört inre gränskontroller att dessa skall fasas ut inom 
den närmaste sexmånadersperioden. Detta innebär att medlemsländerna 
uppmanats av EU-kommissionen att upprätthålla Schengenavtalet och att de 
inre gränskontrollerna inom EU måste upphöra senast november 2017. 
Genom EU-fördragen har medlemsländerna gett EU-kommissionen makt att 
övervaka att länderna faktiskt genomför och följer de EU-regler som beslutas. 
Om ett land bryter mot EU-lagstiftningen kan kommissionen dra landet inför 
EU-domstolen. 
 
Om de inre gränskontrollerna inom EU upphör är det sannolikt att rörligheten 
inom EU, för asylsökande, kommer att öka och antalet asylsökande i Sverige 
kommer att stiga. Regeringen har tidigare meddelat att det inte är möjligt att 
klara nivåer motsvarande rekordåret 2015 varför dessa nivåer inte kommer att 
tillåtas uppstå igen. Det är dock sannolikt att mottagandet av 
ensamkommande kommer att öka under slutet av 2017 och första delen av 
2018 utifrån att de inre gränskontrollerna inom EU uppmanats att hävas.  
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6.2 Framtida placeringar 
 
Ett pågående arbete för att anordna vården för ensamkommande barn och unga helt 
i den egna kommunen pågår. Vården kommer att bedrivas av kommunens enhet för 
anordnande av vård för ensamkommande barn, Solrosen. Vården bedrivs vid 
Solrosen i två former där HVB-vård är avsett för unga under 18 år och 
boendeformen stödboende är avsedd för ungdomar från 18 år och upp till 21 år. 
Huruvida de unga är mogna för att klara ett eget boende med stöd som vårdformen 
stödboende utgör är en bedömning som görs i varje enskilt fall av handläggare vid 
socialtjänsten tillsammans med HVB Solrosen. I varje enskilt ärende kan en rad 
omständigheter komma att omkullkasta nuvarande planering! 
 
Om mottagandet ligger på samma nivå som idag kommer kommunen få ta emot 3-
5 anvisningar per år förutsatt att kommunens fördelningstal ligger fast.  
 
6.2.1 Prognos 
 
Följande prognos är ett försök att beskriva kommande behov av vårdplatser utifrån 
dagens kända förutsättningar och planering i respektive ärende. 
 
 
 
Ensamkommande vårdplaceringar i Hällefors kommun 
 

 
 
 
 
 
Behov av HVB platser i kommunen 
 

 
Gällande nya anvisningar under året har förvaltningen räknat på fyra per år.  
 
 
 
 
 
 
 

År ANVISNINGAR HVB TILL STÖDBOENDE STÖDBOENDE
EJ VERKSTÄLLD 
HEMTAGNING

UTSKRIVNINGAR 
FRÅN SOLROSEN (21 

ÅR ELLER ANNAT 
SKÄL)

TOTALT ANTAL I 
VERKSAMHETEN 

UNDER ÅRET

2017 22 12 6 5 45
2018 3-5 12 10 21 4 2 51
2019 3-5 8 5 31 2 48
2020 3-5 7 2 34 17 47
2021 3-5 11 2 19 10 36
2022 3-5 13 1 11 3 29

År INGÅENDE ANTAL
NYA ANVISNINGAR 

UNDER ÅRET
NYA FRÅN HEMTAGNING 

UNDER ÅRET
TILL STÖDBOENDE 

UNDER ÅRET
ANTAL TOTALT UNDER 

ÅRET

2017 22 2 12 24
2018 12 3-5 2 10 18
2019 8 3-5 5 12
2020 7 3-5 2 11
2021 11 3-5 2 15
2022 13 3-5 1 17
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Behov av stödboendeplatser i kommunen:  
 

 
 
 

6.3 Framtida boendeformer 
 
Hällefors kommun måste anpassa boendeformer för att kunna matcha framtida 
behov genom flexibla lösningar. I Hällefors Bostads AB´s fastighet på 
Klockarvägen 20 finns möjligheter till ett flexibelt boende för ensamkommande 
barn, se bilaga Prästbacken. Fastigheten består av två våningsplan. På 
bottenvåningen kan ett boende för ensamkommande barn inrättas och på övre plan 
kan ett stödboende inrättas. I nära anslutning på Klockarvägen 18 kan 
träningslägenheter iordningställas. 
 
Skulle behovet av boendeplatser för ensamkommande barn minska kan övre plan 
på Klockarvägen 20 samt Klockarvägen 18 omvandlas till traditionella lägenheter. 
Klockarvägen 20 nedre plan kan omvandlas till gruppbostad för psykiatri.  
 
Förslag till flexibelt boende enligt följande: 
 

- Prästbacken 4:2 Nuvarande Stora Ensos lokaler på 
Klockarvägen 20. Stora Enso avser att flytta in på 
Klockarvägen 18 i nuvarande Boabs administrationslokal, 
Boab flyttar till Terrassen på Sikforsvägen.  
 

- Prästbacken 4:1 Övre plan på Klockarvägen 20 
iordningställs som ett stödboende. 
 

 
Prästbacken 4:2 HVB/stödboende 
Antal platser: totalt 22 platser, fördelat enligt följande:  
  

- Bottenvåning: 10 HVB platser. (bilaga 1) 
 

- Plan 1 trappa: Flexibelt boende, totalt 12 platser fördelade på 2 
trappuppgångar med vardera 6 platser i varje del. Kan användas som 
HVB alt. stödboende beroende på behovet. (bilaga 2) 

 
- Plan källarvåning: Tvättstuga, förråd, aktivitetsrum. (bilaga 3) 

 
 
 
 
 

År INGÅENDE ANTAL
NYA FRÅN HVB 

UNDER ÅRET
NYA FRÅN HEMTAGNING 

UNDER ÅRET
21 ÅR - SKRIVS UT

ANTAL TOTALT UNDER 
ÅRET

2017 6 12 3 21
2018 21 10 2 2 33
2019 31 5 2 36
2020 34 2 17 36
2021 19 2 10 21
2022 11 1 3 12
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Prästbacken 4:1 Stödboende/träningslägenhet  
 

- Plan 1 trappa: 3 lägenheter, totalt 5 platser (bilaga 4). I varje lägenhet finns 
WC/D och kök. Lägenheterna är fördelade enligt följande: 
 
Lägenhet 1:   2 platser. (rum 1,2) 
Lägenhet 2:   1 plats (rum3) 
Lägenhet 3:   2 platser (rum 4,5) 

 
Fristående cykelrum   
Cykelrum 30 platser (Bilaga 5) 
 
 
 
7 Hyreskostnader för boende 

Nuläge 2017 
Lokalhyra, Länsgården Fastigheter AB:  2 059 tkr 
Lägenhetshyror, Hällefors Bostads AB     276 tkr 
Total nuvarande årshyra  2 335 tkr 
 
Framtid 

 Lokalhyra Prästbacken 4:2 (22 pl.), Prästbacken 4:1 (5 pl) 
 inkl. cykelrum    1 420 tkr 

 
Hyreskostnaden är preliminärt beräknad enligt byggkalkyl och kan ändras vid en 
eventuell verklig upphandling. Hyresnivån förutsätter också en kontraktslängd på 
20 år. 
 
Minskad årshyreskostnad enligt nytt förslag        915 tkr 
 
 
 
8 Bilagor 

8.1 Prästbacken 4:2, BV.  
8.2 Prästbacken 4:2, 1 TR. 
8.3 Prästbacken 4:2, KV.  
   
8.4 Prästbacken 4:1, 1 TR.  
8.5 Cykelrum 
 
8.6 Brandskyddsbeskrivning, Prästbacken 4:2 
 
 

 
 
 
    

Ingrid Holmgren  Ann-Louise Eriksson 
Socialchef   Verksamhetsutvecklare  
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors  

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

 





















































 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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1(2) 

Datum  
2017-08-15  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Säkerställande av utomhusmiljö Klockarhagsskolan, dnr 
KS 17/00179 
 
Beslutsunderlag 
Projektering Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat för ett säkerställande av skolmiljön runt 
Klockarhagsskolan, där kommunen gör en enhetlig skolgård. Detta får till 
följd att gång- och cykelvägen (Hemgårdsvägen) kräver ny förläggning. 
Projektering av detta har skett via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
och har finansierats i budgeten för säkra skolvägar under år 2016.  
 
Ny sträckning av Hemgårdsvägen förklaras via bilaga 1. (karta ny sträckning). 
Med detta får kommunen en homogen skolgård och kommunen förstärker 
säkerheten för gång- och cykeltrafiken. 
 

Ekonomi 
Enligt projekteringen ligger kostnaden för ny sträckning i markarbeten på 
500 tkr. Tillägg till det är offentlig belysning som är beräknat till 120 tkr. 
Utifrån att budgeterade investeringsmedel år 2016 inte förbrukas föreslår 
kommunförvaltningen att åtgärderna som framkommit av projekteringen 
genomförs inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018. Ansökan har 
gjorts till Region Örebro län för medfinansiering om 50 %. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

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

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av 
åtgärder enligt projektering under 2018. 

 
- Finansiering sker genom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om medel för säkra skolvägar 2016, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (Y) yttrar sig utan att yrka, vilket leder till en diskussion 
där samtliga närvarande ledamöter samt tf kommunchef Tommy Henningsson 
och ekonomichef Jessica Jansson deltar. 
 
Allan Myrtenkvist (S) önskar till protokollet att han saknar ett 
helhetsperspektiv i ärendet utifrån att förslaget innebär förändringar i 
samhällsmiljön samtidigt som vissa skollokaler byggts för att kunna ställas 
om till tillgängliga bostädet för äldre. Tf kommunchef Tommy Henningsson 
tar med frågeställningen till kommunstyrelsen.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av 

åtgärder enligt projektering under 2018. 
 
- Finansiering sker genom kommunstyrelsens investeringsbudget 2018. 
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Förlängning av befintligt folkhälsoavtal, dnr KS 17/00187 
 
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-29 att erbjuda länets kommuner, Örebro 
läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt Örebro läns 
bildningsförbund ett års förlängning av länets folkhälsoavtal, till och med 
april 2018.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningsson.  
 
Christina Johansson (M) yrkar att folkhälsoavtalet förlängs till april 2018, 
vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att förlänga folkhälsoavtalet till april 2018. 
 



Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen 2017-03-29

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 65   Förlängning av befintliga folkhälsoavtal med länets 
kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns 
idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna.

Diarienummer: 16RS2685

Sammanfattning
Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan 
mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från 
hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa 
och livskvalitet.

Nu gällande avtal löper, efter tidigare beslut och överenskommelse om förlängning, fram till 
och med april 2017. Utvärdering har skett av avtalen, och bland annat den ska ligga till 
grund för nya avtal. Avtalsparterna har diskuterat frågan om hur och i vilka former detta ska 
ske. Nu föreligger ett förslag om att erbjuda förlängning av avtalen med ytterligare ett år. 
Under tiden fram till dess kan nya avtal arbetas fram.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2017-03-29, förlängning av befintliga folkhälsoavtal
 Samtliga folkhälsoavtal

Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar 

att   erbjuda länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt 
Örebro läns bildningsförbund ett års förlängning av länets folkhälsoavtal, till och med april 
2018.

Skickas till
Länets kommuner
Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna
Örebro läns bildningsförbund
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Till 
Kommunfullmäktige i Hällefors kommun 
 
 
  
  
Initiativ från demokratiberedningen 
  
  
  
Medborgardialog 
Demokratiberedningen har under våren diskuterat betydelsen av att medborgardialog blir ett 
naturligt inslag i beredningen av ett ärende inför beslut. Därför föreslår vi att rubriken 
”medborgardialog” läggs till i mallen för tjänsteskrivelser, på samma sätt som rubrikerna 
“ekonomi”, “folkhälsa” och “miljö” finns med där idag.   
 
 
Hällefors den 23 maj 2017 
  
  
  
Demokratiberedningen  
  
 

 







































           Dokumenthanteringsplan HSL 
 

Handling Sortering/förvaring Gallring Anmärkning Till kommunarkiv 
Avvikelserapporter, 
sammanställning och analys 

Viva    

Delegering av medicinska 
arbetsuppgifter 

Viva  Även beslut om ändring och 
återkallande av delegering 

 

Förtroendefrågor, 
korrespondens mellan 
vårdgivare och 
patientnämnd och/eller 
mellan vårdgivare och 
patient 

360  Diarieförs.  

Granskningsloggar i 
journalsystem 

Viva    

Hälso-och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN), 
beslut som rör den egna 
vårdgivaren 

360  Diarieförs.  

Ledningssystem för hälso- 
och sjukvård 

QPR    

Lex Maria anmälan 360 Bevaras Diarieförs.   
Läkemedelshantering, 
instruktioner för 

QPR  Diarieförs.  

Medicintekniskaprodukter, 
register 

Viva    

Medicintekniskaprodukter, 
kvalitetskontroller 

360  Bruksanvisning och 
besiktningar 

 

Patientjournaler HSL Viva Bevaras 5,15,25  Se ”Instruktion för hantering 
av patientjournaler” 

5,15,25  

Rutiner, riktlinjer och 
processer HSL 

QPR    

 



 

 
 
Instruktion för hanteringen av patientjournaler 
 
Patientjournalen utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Handlingar som 
upprättas i ärenden som rör en enskild person ska förvaras i en personakt. Instruktionen rör 
journaler från både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
 
Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en patientjournal regleras av föreskrifterna i 
patientdatalagen 3 kap 17§ och patientjournalens innehåll i patientdatalagen 3 kap 5-10§§.  
 
Observera att en patientjournal kan bestå av en digital akt och/eller en pappersakt. Reglerna om 
bevarande och gallring gäller för båda dessa. 
 
 

Praktisk hantering av journaler 
 
Patientjournalerna gallras efter 10 år, undantaget journaler på patienter födda dag 5, 15 eller 25 
samt journaler med Lex Maria-ärenden ska bevaras enligt PDL.  
 
Journaler från sjuksköterska och arbetsterapeut ska vid slutarkivering sammanföras och finnas i 
sin helhet på papper. Detta innebär att även de digitala uppgifterna ska tas ut på papper. Tänk på 
vikten av att föra in alla uppgifter i den digitala journalen. Hela den elektroniska journalen skrivs 
ut från verksamhetssystemet och bifogas pappersjournalen gällande patienter födda dag 5, 15 
eller 25. Elektronisk journal raderas efter 10 år och även journalerna för (5,15,25) som ska 
bevaras, relaterat till att de finns redan utskrivna och arkiverade i kommunarkivet.  
MAS ansvarar för att kontrollera att den digitala journalen finns utskriven innan journalen i sin 
helhet sänds till kommunarkivet. 
 
Vissa typer av handlingar som eventuellt förvaras på annat ställe än i journalen omfattas också 
av reglerna för gallring och bevarande. Dessa skall sändas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) för att sammanföras till respektive journal innan leverans till kommunarkivet för 
slutarkivering. 
 
Förvaring av journaler ute på verksamheterna 
 
Alla omvårdnadsjournaler ska hållas inlåsta så att obehöriga inte kommer åt dem. De ska 
förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp eller i ett godkänt närarkiv. Journalerna ska förvaras hos 
MAS i ett år innan de levereras till kommunarkivet i början av årsskiftet. 

 

Dokumenttitel 

Instruktion för hantering av patientjournaler 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården 

 
Sida 
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 Typ av styrdokument 

 
Ansvarig utgivare 

Hällefors kommun 
Kommunförvaltningen 
 

Ansvarig författare 

 
Giltighetsdatum 

2017-10-01 

Dokumentförteckning 

 
Organisation 

Omsorgen 
Enhet 

Äldreomsorgen  
Område FH 

Datum nästa revision 

2019-01-31 
 



 
 
Rensning av journaler 
 
Innan sändning till MAS ska journalen vara rensad. Ansvaret för att rensa journalen ligger på 
den som är journalförare. Rensning innebär att allt som inte tillhör journalen eller är av tillfällig  
betydelse tas bort, d v s gallringsbara handlingar enligt dokumenthanteringsplanen, 
dubbletter/kopior samt post-it, gem, plastfickor och gummisnoddar. 
 
 
 
Journalen sorteras iordning enligt följande: 
 

1. Digitala journalen 
2. Äldre pappersjournal 
3. Samtycke 
4. Bedömningar 
5. Intyg 
6. Checklistor, temp, vätskelistor 
7. Avvikelser 
8. Läkemedelslistor 
9. Signeringslistor 
10. Remisser med svar 
11. Kopior från dokumentation hos annan vårdgivare 

 
Leverans till kommunarkivet 
 
Aktomslag 
 
Varje journal ska ligga i ett aktomslag. Bevarandeakterna läggs över i särskilda arkivbeständiga 
omslag efter att de levererats till kommunarkivet. Detta ombesörjs av arkivpersonalen. 
Aktomslagen ska vara märkta med patientens namn, personnummer och avställningsår, d v s det 
år journalen avslutas. Detta skrivs på omslaget högst uppe i högra hörnet. Ange alltid fullständigt 
årtal i personnumret (alltså om det är 19- eller 2000-tal som avses). 
 
Sorteringsordning 
 
Vid överlämnandet till kommunarkivet ska journalerna vara sorterade efter avslutandeår (oavsett 
orsak) och i personnummerordning. 
 
Överlämning 
 
Journalerna förvaras ett år hos MAS, och lämnas till kommunarkivet i början av årsskiftet.  
 
 
 
 
 
 



Handlingar som kan ingå i patientjournalen 
Handlingar ska bevaras i patientjournalen tills den gallras om inte annat anges under anmärkning 

 
Handling 

 

 
Anmärkning 

ADL-status (Activities of Daily living)  
Analyser  
Anamneser  
Avföringslista, sammanfattas i patientjournal Gallras vid in aktualitet 

 
Avvikelserapporter hälso- och sjukvård  

 
Bedömningsinstrument /Funktionsmätningar   
Behandlingsmeddelande från läkare  
Bilder/fotografier av betydelse för journalens syfte och 
innehåll 

 

Blodgrupperingar  
Blodtransfusioner, uppgift om  
Blodtryckslista  
Bostadsanpassning bedömning och åtgärdsförslag  
Brev/meddelande angående patient, av betydelse för 
vården 

 

Checklistor, till grund för behandling, bedömningar, 
beslut och diagnoser och/eller för uppföljning av 
vårdprocessen 

 

Checklistor, av kortvarig betydelse Gallras vid in aktualitet 
 

Daganteckningar/rapportblad  
Epikris/preliminär epikris/slutanteckningar  
Förbrukningsjournal narkotika (individuell)  
Förbrukningsjournal, narkotika (förrådsadministration)  
Habiliteringsplaner  
Hjälpmedelsordinationer  
Infusions-/injektionslistor  

 
Intyg  
Journalblad (äldre pappersjournal)  
Journalkopior inkomna från annan vårdgivare  

 
Laboratorielistor och svar  
Laboratoriesvar som överförts till journal genom 
fullständig avskrift 

3 år 

Läkemedelslistor/ordinationshandlingar/dosrecept  

Meddelande från sjukhus/ vårdcentral om erhållen tid Gallras vid in aktualitet 
 

Miktionslistor  

Nutritionslista   

Pacemaker, info om  

Rehabplan  

Remisser med svar  

Rådgivning/hänvisningar, sjukvårdande behandling 3 år 
 

Röntgenutlåtanden  



 
Handling 

 

 
Anmärkning 

Samtycke, ex för nödsändare  

Signeringslistor för läkemedel  

Signeringslistor, övriga åtgärder 3 år 
 

Sondmatningsschema  

Sårvårdsjournal  

Templistor  

Träningsprogram/behandlingsprogram, individuella  

Vårdplaner, individuella  

Vätskelista  

 

 





















































ÄRENDE- NYA SOC. EJ UTSKR. OMRÅDE ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA INGA HTJ/ KORT- BJÖRK- FYR- PSYK KLARA INOM FUNKTION  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN INSATSER AVLIDNA HSV HTJ HSV BO HAGA KLÖVERN BOSTÖD SPEC.MÅN STÖD BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 23 8 31 2 10 1 8 2 8 1 4816

FEB 31 8 39 1 4 14 4 6 2 2 2 2 2

MARS 17 2 19 3 8 5 1 2 1

APRIL 24 1 29 2 9 2 7 1 2 5 1

MAJ 30 5 33 2 2 10 5 2 2 3 3 3 1

JUNI 3

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

TOTALT 4 816

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2017







ÄRENDE- NYA SOC. EJ UTSKR. OMRÅDE ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA INGA HTJ/ KORT- BJÖRK- FYR- PSYK KLARA INOM FUNKTION  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN INSATSER AVLIDNA HSV HTJ HSV BO HAGA KLÖVERN BOSTÖD SPEC.MÅN STÖD BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 23 8 31 2 10 1 8 2 8 1 4816

FEB 31 8 39 1 4 14 4 6 2 2 2 2 2

MARS 17 2 19 3 8 5 1 2 1

APRIL 24 1 29 2 9 2 7 1 2 5 1

MAJ 30 5 33 2 2 10 5 2 2 3 3 3 1

JUNI 29 3 32 11 1 3 7 1 3 1 5

JULI 26 5 31 5 13 2 3 3 2 3 1 4816

AUG 3

SEP

OKT

NOV

DEC

TOTALT 9 632

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2017







2017-06-14

2017 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 17 11 8 7 5

Åtgärd
Avliden
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 7 5 4 4
Erbjuden plats i VoB, tackat nej till erbjuden p 6 1
Tar bort ansökan                                
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 2 1 2
Växelvård 1
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 2 3 3 2 3
Avliden 1
Ansökan från annan kommun

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2017
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2017-08-07

2017 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 17 11 8 7 5 5 6

Åtgärd
Avliden
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 7 5 4 4 2 4
Erbjuden plats i VoB, tackat nej till erbjuden p 6 1 1
Tar bort ansökan                                
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 2 1 2
Växelvård 1
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 2 3 3 2 3 3 1
Avliden 1
Ansökan från annan kommun

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2017
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2017-08-15  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Yttrande gällande samråd LIS för Hällefors kommun, dnr 
KS 16/00134 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge är en strategisk viktig möjlighet att 
förbättra förutsättningarna att bo och verka inom Hällefors kommun. Vi kan 
genom landsbygdsutveckling i strandnära läge med kommunens stora tillgång 
på sjöar och vattendrag erbjuda attraktiva områden för byggnation av 
permanent- och fritidsboende och för utveckling av befintlig och ny 
verksamhet inom besöksnäring.  
 
I vår skrivelse har vi vägt in de förslag och synpunkter som lämnats på 
Medborgardialogmöte ÖP med tema ” Fiske och vatten som näringsliv och 
rekreation” 20160203 och medborgardialog LIS-områden med markägare och 
representanter för vattennära verksamheter 2060911.  
 
Vi ser en stor potential i att vi inom Hällefors kommun har vildmark som är 
helt oexploaterad och samtidigt närhet till service i våra båda tätorter och 
pendlingsavstånd till staden Örebro.  
 
Potentialen finns i nybyggnation av permanent - och fritidsboende, om- och 
tillbyggnation av befintliga fastigheter, möjligheter till utveckling av 
vattennära verksamheter inom besöksnäring. Turism med vattennära service, 
raststugor, Naturen hus/Vildmarkens hus toaletter, bryggor för fiske för 
funktionshindrade. 
 
Argumenten för att utöka antalet utökade LIS-områden är flera och 
möjligheter att marknadsföra och sälja strandnära byggnation är stora:  
 
• Hällefors fiskevårdsförening och Hällefors jaktskytteklubb har ett stort 

antal medlemmar och många är bosatta utanför kommunen.  
 

• Vi har redan idag en omfattande besöksnäring genom kommunens stora 
aktörer inom konferensverksamhet och gastronomi. Antalet besökare i 
förhållande till kommunens invånarantal är mycket stort och utgör idag 
en outnyttjad potential av intressenter inom byggnation av fritidshus och 
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permanentboende samt även etablering av verksamheter.  
 

• Restaurang – och Hotell Högskolan, Campus Grythyttan vid Örebro 
Universitetet med 300 studenter, personal och besökare är en målgrupp 
för t ex byggnation framtida fritidsbostäder och rekreation,  
 

• Kommunens läge med 2.5 timma från Stockholm och närheten till 
Örebro.  

 
Vi investerar i LIS processen för att förbättra möjligheteran i att bo och verka 
i Hällefors kommun och det finns en stor möjlighet i att utöka nuvarande 
planförslag med ytterligare LIS områden både för bostäder och/eller 
verksamheter. Det finns områden som idag inte har bebyggelsetryck för att 
möjligheten att bygga i strandnära inte har funnits som alternativ.  
 
Genom att erbjuda strandnära byggnation vid fler sjöar så kommer det att 
finnas intressenter även om det idag inte finns ett bebyggelsetryck vid just den 
sjön. 
  
Förslag till ytterligare LIS områden för bostäder och/eller verksamheter 
  
1. Norra och nordöstra delen av Norr Älgen.  
2. Norra delen av Lundsfjärden  
3. Nordöstra delen av Halvarsnoren  
4. Grängens södra del  
5. Bredsjö  
6. Hjulsjön, norra delen  
 
Förslag till ytterligare LIS områden för verksamheter 
  
1. Sävsjön  
2. Sävenfors  
3. Malen  
4. Lilla Sandsjön  
5. Björskogsnäs  
 
Se bifogad karta. 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningson utförligt. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga om vilka områden förslaget avser, vilket 
besvaras av tf kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Christina 
Johansson (M). 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga om utskottets roll i hanteringen av 
ärendet, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. I samband med frågan 
yttrar sig ett flertal av ledamöterna. 
 
Utifrån utskottets diskussioner ställer Allan Myrtenkvist (S) fråga om 
möjlighet att behandla ärendet som ett informationsärende istället för ett 
beslutsärende, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt.  
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Ordförande Christina Johansson ställer därefter fråga om ärendet kan 
behandlas som ett informationsärende samt vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information, vilket godkänns av samtliga ledamöter. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
- Förvaltningens yttrande vidarebefordras till kommunstyrelsen för 

information.  
 







Rapporterade insatser som ej verkställts inom tre månader

Namn Lagrum/område Besluts datum Nuvarande boende Ansökan till tackat nej Verkställt/avslutat datum

RAPPORT TILL  UTSKOTT 2:a kvartalet 2017





























 

 
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 
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Datum  
2017-06-27  

Kommunförvaltningen 
   
Pia Berg   
pia.berg@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Förlängning av tillförordnad kommunchef tommy 
Henningsson, dnr KS 16/00333 
 
Beslutsunderlag 
KS 2016-12-15 § 356 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-15 att anställa tf Tommy Henningsson 
till 2017-09-30 med möjlighet till förlängning. 
 
Då ordinarie kommunchef inte bedöms vara på plats föreslås en förlängning 
av tillförordnad kommunchef Tommy Henningsson under tiden 2017-10-01—
12-31 på 100 % med bibehållen lön 
 

Ekonomi 
Eventuellt kan det bli fråga om lön för både ny kommunchef och tf 
kommunchef under en begränsad tid. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i central samverkansgrupp 2017-08-
15. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
-att förlänga tf kommunchef Tommy Henningsson under tidsperioden 2017-
10-01—12-31 med möjlighet till förlängning. 
 
-att lönen är 70 000 kr per måna 
 
 
 
Pia Berg 
HR-chef  
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