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KALLELSE
Datum

2016-09-09

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2016-09-27 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Före dagordningspunkterna föredrar Magnus Persson, region Örebro län,
kring förslaget till ny regional indelning.
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om äldreplan.
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Allmänpolitisk debatt

I den allmänpolitiska debatten anför partierna i storleksordning: (S), (V), (M),
(C), (GL), (SD), (LPO). Anföranden om max 5 minuter. Efter avslutad
anföranderunda inlägg om max 2 minuter.
Beslutsärenden

5 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
6 Valärenden
7 Remissyttrande över förslag till ny regional indelning, dnr KS 16/00227
8 Äldreplan 2016-2025, dnr KS 16/00178
9 Ekonomisk rapport, dnr KS 16/00147
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10 Upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid
skyltuppsättning i Hällefors tätort, dnr KS 16/00209
11 Terrassen övre plan, dnr KS 16/00239
12 Yttrande över Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om giftfri vardag, dnr
KS 14/00058
13 Yttrande över Tomas Mathiesens (M) motion angående fria surfzoner i
Hällefors kommun, dnr 112.11/105
14 Svar på Fredrik Dahlbergs interpellation om tillståndsbevis, dnr KS
16/00210
Informationsärenden

15 Ej verkställda beslut, dnr KS 16/00005
16 Information från kommunfullmäktiges beredningar, dnr KS 15/00352, ej
bilaga

Susanne Grundström
ordförande

Kenth W Johansson
vice ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2016-09-16

Remissyttrande över Finansdepartementets förslag till ny
regional indelning- tre nya län, dnr KS 16/00227
Allmänna utskottet har tillställts ett förslag till remissyttrande över
Finansdepartementets förslag till ny regional indelning. På utskottets bord har
lagts ett förslag till yttrande från Region Örebro län.
Kommunsekreterare Mathias Brandt och tf kommunchef Tommy Larserö
redogör kortfattat för ärendet.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Christina Johansson
(M) fråga gällande införandet i förhållande till valet vilken besvaras av tf
kommunchef Tommy Larserö.
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande de övriga KNÖL-kommunernas
inställning till Värmland vilken besvaras av ordförande Christina Johansson
(M).
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och de
förtydliganden och redaktionella förändringar som lyfts.
Ordförande yrkar därefter att redaktionella förändringar samt förtydliganden
utifrån diskussionen görs innan vidarebefordran till kommunstyrelsen, samt
att kommunen utgår från förvaltningens förslag till yttrande och inkorporerar
de delar av regionens yttrande som kommunstyrelsen anser lämpligt vilket
bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Redaktionella förändringar och förtydliganden i förvaltningens förslag till
yttrande görs innan vidarebefordran till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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I förvaltningens förslag till yttrande inkorporeras de delar av regionens
yttrande som kommunstyrelsen anser lämpliga.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordförande
Annahelena Jernberg (S) om att ärendet kommer att behandlas av
kommunfullmäktige eftersom det är en principiellt viktig fråga.
Christina Johansson (M) yrkar att yttrandet ska förtydligas under punkt 14
gällande regionernas ansvar och betydelse för tillväxtfrågor vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet förtydligas under punkt 14 gällande regionernas ansvar och
betydelse för tillväxtfrågor inför behandlingen i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslaget till yttrande antas.
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Datum

2016-08-03
Kommunstyrelsen
Mathias Brandt

Finansdepartementet

Remissyttrande SOU 2016:48, Regional indelning – tre nya
län, Finansdepartementets dnr Fi2016/02568/K
Sammanfattning

Hällefors kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. Ett
antal synpunkter eller reservationer redovisas dock nedan.
För kommunens del är kärnan i utredningen ett bildande av Svealands län till
vilket vi ställer oss huvudsakligen positiva. Vi anser dock att Värmlands län
naturligen bör införlivas i Svealands snarare än Västra Götalands län, vilket
utvecklas i resonemangen nedan.
För att en reform som den föreslagna ska få effekt, är det en förutsättning att
de statliga myndigheterna anpassas till de nya administrativa gränserna.
Hällefors kommun ser en risk i att det regionala parlamentet kan komma att
upplevas som avlägset och anonymt vilket kan leda dels till minskat folkligt
förtroende, dels till att rekryteringen av fritidspolitiker försvåras.
Vi ser att den föreslagna tidsplanen kan vara allt för snäv av anledningar som
utvecklas nedan.
Avsnitt 5, utmaningar för samhällsorganisationen

Utredningens förslag utgör inte, som vi ser det, i sig någon lösning på de
demografiska utmaningar som Sverige står inför. Förslagen kan vara en del i
en lösning, som då förutsätter andra insatser på såväl statlig, regional som
lokal nivå.
Storstadsområdenas fördelar kan förklaras med befolkningstäthet snarare än
totalt invånarantal, då koncentrationen av befolkning innebär ekonomiska och
administrativa fördelar.
Detta innebär dels att vi uppfattar frågan om regionernas totala invånarantal
som mindre viktig, dels att det finns en risk att de områden som hamnar i de
föreslagna länens periferi fortsatt kommer att dras med de demografiska och
andra problem som finns redan idag. Det kan inte heller uteslutas att dessa
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problem förstärks om regionala centra, statlig närvaro och annat ytterligare
centraliseras jämfört med idag.
Med detta sagt, anser vi att det är av största vikt att förslaget kombineras med
goda möjligheter till samordning mellan länen som sådana och mellan
kommuner och andra aktörer på olika sidor om de föreslagna länsgränserna.
Genom att öppna för nya samverkansformer kan många av de farhågor som
redovisats undvikas.
Avsnitt 7, en ändamålsenlig regional samhällsorganisation

Hällefors kommun instämmer i utredningens förslag och bedömningar och
vill särskilt betona vikten av en samordnad statlig regional indelning för att
utredningens förslag i sin helhet ska få full effekt.
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram ytterligare
myndigheter som bör ha samma geografi för sin regionala organisation som
de nya länen. De myndigheter som presenterats i kommitténs PM den 18 maj
är Trafikverket, Tillväxtverket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket och Skogsstyrelsen. Det finns även
andra myndigheter som bör kunna komma ifråga, där den geografiska
samstämmigheten med Svealands län i dag är obefintlig.
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla förtydliganden
och klargöranden som går längre än de skrivningar som kommittén redovisar.
Regeringen har mandat att säkerställa en ny geografi också för
myndigheterna. Det är inte rimligt att de län och landsting som bildas 2019
ska behöva leva med övergångslösningar till 2023.
En lösning som skulle kunna övervägas är att från regeringens sida ge de mest
relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoniserad regional
organisation klar för de län som nu föreslås 2019.
Avsnitt 8, utgångspunkter för indelning i nya län

Hällefors kommun instämmer i att förslaget troligen kommer att leda till ökad
kapacitet och effektivitet i de nya landstingen och att detta är en viktig
komponent i hur medborgarna kommer att uppfatta reformen.
Samtidigt är det ett faktum att landstingspolitiken redan idag upplevs som
anonymare och mindre intressant av väljarna än de andra politiska nivåerna.
Vår bedömning är att utredningen underskattar risken för att intresset och den
demokratiska legitimiteten kan komma att minska om medborgarna uppfattar
att den styrande makten över så centrala uppgifter som sjukvård,
kollektivtrafik och utvecklingsfrågor flyttas allt för långt bort.
På samma sätt finns en risk att rekryteringen av fritidspolitiker till den
regionala nivån försvåras beroende på avstånd och upplevd eller reell minskad
möjlighet till inflytande.
För att möta dessa farhågor kan behov finnas av att på statlig nivå exempelvis
se över lagstiftningen som reglerar sammanträdesformer, vallag och annat
som påverkar formerna för representationen. På regionnivå är det viktigt att
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fullmäktige och nämnder organiseras på ett sådant sätt att ingen del av det nya
länet uppfattas som en ”demokratisk periferi”.
Avsnitt 12, Svealands län

Vi är i huvudsak positiva till förslaget gällande bildande av Svealands län.
Hällefors, liksom flera av kommunerna i Örebro län har idag dock en tydlig
koppling till Värmlands län genom arbetspendling, interkommunala
samarbeten och annat.
Hällefors kommun anser att Värmland län har en naturlig hemvist i det tänkta
Svealands län. Vi delar inte utredningens bedömning att en sådan indelning
inte skulle skapa samma fördelar eller ha samma acceptans. Tvärtom tror vi
att det skulle innebära betydande fördelar, framför allt inom områden som
sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik. Samtliga dessa delar hänger också
tätt samman med vår arbetsmarknadsregion.
Sett till sjukvården, ingår Värmland redan som en viktig del i den befintliga
sjukvårdsregionen och köper idag betydande mängder vård från Region
Örebro. På motsvarande sätt använder läkarutbildningen sjukhus i Värmland
för verksamhetsförlagda delar av utbildningen. Vår uppfattning är att det är en
fördel om en framtida länsindelning tar hänsyn till sjukvårdsregionen.
Hällefors har liksom stora delar av Värmland en inte obetydlig arbetspendling
till Norge, och det arbete som idag utförs gällande gränssamarbete i Värmland
skulle utgöra en betydande resurs för Svealands län och kan vara ett
komplement till utredningens tankar om arbetsmarknadsregion med
tyngdpunkt mot Stockholmsområdet.
Genom att införliva även Värmlands län skulle det viktiga stråket StockholmOslo ytterligare kunna stärkas. En gemensam länstransportplan för en region
som i praktiken sträcker sig från Storstockholms ytterområden till norska
gränsen tror vi skulle utgöra en fördel inte bara för Svealands län utan för hela
Sverige.
En gemensam kollektivtrafikmyndighet för Svealands län inklusive Värmland
skulle kunna innebära stora fördelar för de områden som idag liksom
Hällefors gränsar till ett eller flera län då det gäller möjligheter till
arbetspendling. Vår bestämda uppfattning är att pendlingsmöjligheter är
avgörande för att möta framtida demografiska utmaningar.
Ett mindre viktigt argument, men värt att nämnas med hänsyn till
utredningens resonemang om svag acceptans, är att en inte obetydlig del av
det föreslagna länet består av Bergslagen. Medan identifikationen med
landskaps- eller länsgränser är och troligen också förblir svag, finns en
”bergslagsidentitet” som sträcker sig från Gävleborgs till Värmlands län och
som talar för att det i området finns en stor acceptans för Värmland som en
del i Svealands län.
Avsnitt 14, det regionala tillväxtarbetet i länen

Vi tillstyrker med emfas utredningens förslag. Ett viktigt skäl för Hällefors
kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska nivån i form av de
nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda det
regionala utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret.
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Samspelet med kommunerna är den viktigaste faktorn för att det nya
landstinget ska bli framgångsrikt i denna roll.
Kommunernas insatser och betydelse i det regionala utvecklingsarbetet kan
inte nog understrykas. Samspelet med de drygt 60 kommuner som kommer att
finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny organisering. Hällefors
kommun ser fram mot att bli en aktiv part i detta arbete.
Avsnitt 18, ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Hällefors kommun ser en risk med att förslaget om ikraftträdande är forcerat.
I de län som föreslås att utgöra Svealands län, finns idag skillnader i
organisationen av exempelvis länstrafiken och det regionala
utvecklingsuppdraget. Det innebär att det inte ”bara” handlar om att överföra
befintliga organisationer till en gemensam, utan om en betydande omställning
för stora delar av det föreslagna länet.
Det är viktigt att en övergång sker så sömlöst som möjligt och att
medborgarna inte drabbas av avbrott i landstingscentrala uppdrag.
En annan aspekt avser den demokratiska förankringen. Det är inte sannolikt
att en förändring som utredningen föreslår kommer att vinna något större
folkligt stöd, men ett forcerat införande riskerar att leda till ett brett folkligt
missnöje, vilket vore en olycklig start för den nya organisationen.
Om utredningens förslag om att Värmlands län uppgår i Västra Götalands län,
uppstår frågor gällande den nuvarande sjukvårdsregionen som måste lösas
innan förändringen verkställs.
Hällefors kommun önskar också att frågan om Värmlands framtida
länstillhörighet utreds ytterligare.
Avsnitt 19, konsekvensanalys

Med hänsyn till de omfattande förändringar som utredningen föreslår, är
konsekvensanalysen som sådan tämligen tunn. Även om vi till stora delar
instämmer i utredningens förslag och slutsatser, vore det önskvärt med mer
djuplodande analyser av vad förslagen rent konkret kan innebära. I
utredningen finns tyvärr inte mycket mer än förhoppningar.
Nytt begrepp i stället för landsting?

Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på beteckning
på det som i dag är landsting.
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den
regionala samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också i ord
synliggör att det är frågan om något nytt.
Hällefors kommun föreslår att man bygger vidare på den praxis som etablerats
i samband med att landstingen övertagit det regionala utvecklingsansvaret.
Begreppet region är etablerat för dessa landsting i dag, inte minst i Region
Skåne och Västra Götalandsregionen”. Numera är det endast vid allmänna val
som begreppet landsting används för den regionala politiska nivån.
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För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns
landsting i stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.

I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. Kommunsekreterare Mathias Brandt
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också kommunchef
Tommy Larserö deltagit.

Kso

Kommunchef
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Isabell Landström, Örebro kommun
Hans Berg Nilsson, Karlskoga kommun
Magnus Persson, Region Örebro län

Underlag för svar från kommuner i Örebro län, KC/RDversion, 160829
Förslag från arbetsgruppen:
Naturligtvis ska kommunen använda egna formuleringar och överväganden. Detta är
ett underlag, som kanske kan inspirera och var hjälpsamt för att starta upp den egna
processen.
Från arbetsgruppen föreslår vi att svart text bör ingå i kommunens svar, detta är
centrala texter som också anknyter till Region Örebro läns svar.
Text markerad med kommentarruta kan kortas, omformuleras eller utgå
Skrivanvisning:
NN kommun ersätts med den egna kommunens namn

Regional indelning – tre nya län (SoU 2016:48)
Sammanfattning
Ja till Svealands län och landsting
NN kommun s sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att
bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl för att
genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
NN kommun instämmer i att den föreslagna geografin för Svealands läns landsting, i
en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande landstinget. Att
Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län bildar
ett nytt län och ett nytt landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och
att se möjligheterna. NN kommun ser fram mot att få vara en del av det arbetet.
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt
omorganiserat sig i regioner större än dagens små län. Det har lett till en oacceptabel
assymmetri, som gör att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre

Kommentar [MP1]: Kommentarruta
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länen. Reformeringen av samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas.
Frågan har diskuterats under lång tid. Genom utredningar, dialoger och remissvar, t
ex på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av berörda intressenter ställt
sig bakom behovet av en reform. NN kommun delar regeringens utgångspunkter i
direktiven och fokuserar därför detta remissvar på hur reformen på bästa sätt
genomförs.
NN kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, med kapacitet att
bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården
för sina medborgare är rätt väg att gå.
Regeringen bör vara tydlig och i kommande proposition lägga fast att Sverige på
regional samhällsnivå från år 2023 ska vara indelat i sex län och att relevanta statliga
myndigheter ska följa denna indelning.

Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör delas in i sex
större regioner. Region Örebro län delar denna uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat ”Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har
vuxit fram inom olika samhällsområden.” Region Örebro län menar att kommittén
tillmätt denna utgångspunkt allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid är de
storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer även framöver att
vara den helt dominerande verksamheten inom de föreslagna landstingen.
Kommitténs förslag gör att befintliga samverkansmönster bryts i fyra av de sex
tilltänka nya landstingen med omfattande administrativa och ekonomiska
konsekvenser. Region Örebro län anser att kommittén gravt underskattat de
omställningskostnader som blir effekten av att i större delen av Sverige frångå
nuvarande samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan Värmland
finner Region Örebro län delbetänkandet motsägelsefullt. Kommittén skriver att det
inte finns några lagstiftningsmässiga hinder för att genom avtal och fri rörlighet
behålla nuvarande flöden från Värmland liksom den verksamhetsförlagda
utbildningen för studenterna på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att
upprätthålla forskning och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett
universitet behöver det även i framtiden bedrivas högspecialiserad vård i anknytning
till utbildingen.
Vår slutsats är därför att även kommittén verkar komma till slutsatsen att en
Svealandregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälsooch sjukvården, men att andra överväganden och prioriteringar har lett till att
Värmlands län föreslås ingå i det nya Västra Götalands län.

God granne
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom Skåne/Blekinge.
Detta gör att det är väsentligt att bygga upp goda grannrelationer inom alla
samhällsområden.
NN kommun konstaterar att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Detta kommer att kräva

Kommentar [MP2]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med Stockholms län
inom t ex infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad.

Hälso och sjukvården behöver en större organisation
Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre
sätt i större demokratiskt styrda landsting än i dagens samverkansnämnder. De
förhandlingslösningar som nämnden kan åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för
att åstadkomma den önskvärda utvecklingen.
Regionens storlek är viktig för möjligheten att ta ett samlat ansvar för hela vårdkedjan
inklusive den högspecialiserade vården. Ökad kunskap, demografisk förändring och
ökade krav från medborgarna innebär att vården framöver också kommer att behöva
genomföra stora investeringar. Små landsting har ett litet befolkningsunderlag och
därmed en för liten ekonomi för att klara dessa framtida stora investeringsbehov. I
dessa och andra välfärdsfrågor är samspelet med kommunerna en viktig
framgångsfaktor.

Stärkt kapacitet för forskning och utveckling

Kommentar [MP3]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

Det föreslagna Svealands län kommer att innehålla många starka företag, lärosäten
och en hälso- och sjukvård med sammantaget en betydande forsknings- och
utvecklingskapacitet. Genom ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete inom
det nya länet kommer en kraftsamling av resurser att främja en hållbar tillväxt än
bättre än i dagens mindre län och landsting.
NN kommun anser att detta ger ökade möjligheter att stärka näringslivets utveckling i
hela det nya länet.

Demokratin kan utvecklas
Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom t ex sjukvårdsregionerna och
infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i ett direktvalt
fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.
NN kommun vill understryka de utmaningar som en större geografi för det nya
landstinget innebär. De förtroendevalda måste vara tillräckligt många, representativa
och geografiskt spridda för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner,
näringsliv, civilsamhälle och enskilda medborgare. Organisering med nämnder och
beredningar som, inom sina mandat, får ansvar för geografiska delar av det nya länet
kan bidra till närhet och tydliga kopplingar till det nya landstinget.
NN kommun menar att större regioner innebär att det nya Svealands landsting får en
kraftfullare röst nationellt och internationellt. Det nya länet får också en ökad samlad
kapacitet när det gäller att t ex skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och att
uppnå önskade resultat.

Landstinget ska ha det regionala utvecklingsansvaret
Ett viktigt skäl för NN kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska
nivån i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda
det regionala utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret. NN kommun
tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska ha det
regionala utvecklingsansvaret.
Samspelet med kommunerna är den viktigaste faktorn för att det nya landstinget ska
bli framgångsrikt i denna roll. Kommunernas insatser och betydelse i det regionala
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utvecklingsarbetet kan inte nog understrykas. Samspelet med de drygt 60 kommuner
som kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny organisering. NN
kommun ser fram mot att bli en aktiv part i detta arbete.

Större och bredare uppdrag
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska
nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten. Ett
väl fungerande samspel med kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till
ökad hållbar tillväxt och attraktionskraft
NN kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat
ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som bör
diskuteras.
Flerkärning förvaltningsstruktur
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen
och berörda sektormyndigheter med regional organisering att behöva välja
lokaliseringsorter. NN kommun menar att samtliga dessa processer bör ske i ett
sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i första hand
regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa
resultat ska uppnås.
Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som
uppkommer enligt förslaget ska enligt NN kommun uppfattning finansieras av staten.
Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och
regeringsbeslut ska belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna
Svealand. Vi förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta processen.

Kommentar [MP5]: Örebro kommun
tillägg?
Övriga - Kan kortas, omformuleras eller
utgå

Klargör roller på regional nivå
Kommittén måste i sitt fortsatta arbete söka lösningar för att dels ge de nya
landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt territorium och dels
säkerställa att myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala
spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan måste utformas
med utgångspunkt i den nya situationen. Från NN kommun välkomnar vi en fortsatt
öppen och framåtsyftande dialog med kommittén i denna centrala fråga under det
kommande arbetet.
Nytt begrepp i stället för landsting?
Begreppet region är etablerat för de landsting som övertagit det regionala
utvecklingsansvaret, inte minst i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting används för den
regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i
stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.
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Inledning
NN kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat
betänkande.
NN kommun har aktivt deltagit i den dialog som Region Örebro län har fört med
kommuner och andra intressenter.
NN kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och fokuserar därför detta
remissvar på de frågeställningar som gäller hur reformen på bästa sätt genomförs.
Inledningsvis vill NN kommun uttrycka sin uppskattning över det öppna arbetssätt
som Indelningskommittén valt; genom en bred dialog har berörda löpande kunnat
tillföra fakta och argument som bidragit till en bra diskussion och ett välformulerat
delbetänkande. NN kommun ser fram mot att fortsatt också få möjlighet att bidra till
kommitténs arbete inför slutbetänkandet.

Övergripande ställningstaganden
Fullfölj reformeringen av den regionala samhällsorganisationen
NN kommun konstaterar, liksom Indelningskommittén, att reformeringen av
samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas. De reformer som
genomförts under de senaste 20 åren har lett till en oacceptabel assymmetri, som gör
att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre länen. Även
utvecklingen inom staten har lett till att dagens län inte längre utgör en ändamålsenlig
geografi för samhällsindelningen på regional nivå.
Frågan har diskuterats under lång tid, det är inte en ny fråga. Genom utredningar,
dialoger och remissvar, t ex på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av
berörda intressenter ställt sig bakom en reform i den riktning som
Indelningskommittén nu utarbetar.
Ja till ett nytt landsting i det föreslagna Svealands län
NN kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, men kapacitet att
bedriva regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården
för sina medborgare är rätt väg att gå.
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett landsting är en utmaning som
innebär att våga tänka nytt och att se möjligheterna. NN kommun ser fram mot att få
delta i det arbetet.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation på regional
nivå gör att vi gör bedömningen att det är angeläget att Svealands län och landsting
kan bildas enligt den tidplan som kommittén föreslår. Att i det läge som nu gäller
skjuta på genomförandet skulle skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett
vänteläge som skulle riskera såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet
inom för medborgare och företag viktiga samhällsområden.
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NN kommun s sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag när det
gäller att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl
för att genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör delas in i sex
större regioner. NN kommun delar denna uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har
vuxit fram inom olika samhällsområden. NN kommun menar att kommittén tillmätt
denna utgångspunkt allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid är de
storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer även framöver att
vara den helt dominerande verksamheten inom de föreslagna landstingen.
Kommitténs förslag gör att befintliga samverkansmönster bryts i fyra av de sex
tilltänka nya landstingen med omfattande administrativa och ekonomiska
konsekvenser. NN kommun anser att kommittén gravt underskattat de
omställningskostnader som blir effekten av att i större delen av Sverige frångå
nuvarande samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan Värmland
finner NN kommun delbetänkandet motsägelsefullt. Kommittén skriver att det inte
finns några lagstiftningsmässiga hinder för att genom avtal och fri rörlighet bibehålla
nuvarande flöden från Värmland liksom den verksamhetsförlagda utbildningen för
studenterna på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att upprätthålla forskning
och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett universitet behöver det även i
framtiden bedrivas högspecialiserad vård i anknytning till utbildingen.
Vår slutsats är därför att även kommittén verkar komma till slutsatsen att en
Svealandsregion som inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för
hälso- och sjukvården, men att andra överväganden och prioriteringar har lett till att
Värmlands län föreslås ingå i det nya Västra Götalands län.

Synpunkter på skrivningar i delbetänkandet
Tillväxt och välfärd
NN kommun instämmer i Indelningskommitténs bedömningar när det gäller den
framtida strukturen på den regionala politiska nivån. För att hela landet ska bidra till
en hållbar tillväxt är ett sammanhållet ansvar för den territoriella utvecklingen en
fråga som bör ligga på den politiska nivån, dvs. hos landstinget.
I delbetänkandets avsnitt 8.3.1 diskuteras att landstingen måste kunna leverera de
välfärdstjänster medborgarna förväntar sig. NN kommun menar att detta är ett allt för
snävt synsätt. De nya landstingen har också – liksom dagens olika regionala politiska
organ – ett uppdrag att utveckla det territorium som omfattas. Detta uppdrag måste
också synliggöras och ges kapacitet i det nya landstinget.
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Hälso- och sjukvård
Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att se till att den senaste och bästa
kunskapen kommer till användning i hela landet. Den nationella samordning som nu
utvecklas förutsätter att kunskapsorganisationen i varje landsting har kapacitet och
kompetens att medverka i implementering, uppföljning och förbättringsarbeten, vilket
underlättas av större regioner.
NN kommun instämmer därför i Indelningskommittén slutsatser när det gäller Hälsooch sjukvårdens behov av befolkningsmässigt större regioner. Hälso- och
sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt i större
demokratiskt styrda landsting än i de samverkansnämnder som i dag är plattform för
storregionalt utvecklingsarbete. De förhandlingslösningar som nämnden kan
åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för att åstadkomma den önskvärda
utvecklingen.
Regionens storlek och ägandet av alla led är viktigt för nivågruppering av den
specialiserade delen av hälso- och sjukvården. Ett fortsatt behov av koncentration av
högspecialiserad vård för tillgång till resurser, kompetens och teknik kan inte
underskattas och ställer krav på en ny regionstruktur. Behovet att äga alla led gäller
också för behovet av en omstrukturering i motsatt riktning med en utbyggd
närsjukvård med brett specialiststöd och ett stärkande av primärvården,
hemsjukvården, äldreomsorgen, missbruksvården, psykiatrin och arbetet med barn
och unga. NN kommun vill understryka att arbetet inom dessa områden kommit långt
i Örebro län och att det är viktigt att utvecklingen kan fortsätta också i det nya
landstinget.
Demokrati
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som kommittén
tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. NN kommun
vill framhålla att transparens, insyn och ansvarsutkrävande i såväl
beredningsprocesser som formella beslut ökar i ett landstingsfullmäktige i stället för i
indirekt valda organ. Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom t ex
sjukvårdsregionerna och infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas
av beslut i ett direktvalt fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.
NN kommun menar att större regioner innebär att det nya Svealands län får en
geografi som i vissa avseenden bättre stämmer överens med människors
rörelsemönster. Beslutsprocesserna kan därmed bli mer effektiva och transparanta.
Vidare får det nya länet en ökad samlad kapacitet när det gäller att t ex tillhandahålla
effektiv sjukvård och kollektivtrafik och därmed bättre förutsättningar att uppnå
önskade resultat.
När vi tar del av de utvärderingar som gjorts av Västra Götalandsregionen och Region
Skåne ser vi att utvecklingen över tid blir mer positiv. Medborgarna ger betydligt
bättre omdömen om den regionala demokratin i dag än när regionförsöken startade.
Fler är intresserade av regionala frågor, fler anser att de har möjlighet att påverka
besluten och fler har förtroende för hur regionens politiker sköter sitt uppdrag.
Landstingens demokratiutmaningar finns redan i dag, vilket kommittén konstaterar.
Men den största verksamhetsfrågan – hälso- och sjukvården – bedöms ofta som en av
de tre viktigaste i opinionsundersökningar. Genom aktivt arbete med att föra dialog
med medborgarna om sjukvårdens utveckling har många landsting fått en högre
profil, vilket stärker demokratin. Vi menar också att ett större landsting med ett vidgat
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uppdrag kan leda till ett ökat intresse och engagemang hos medborgarna för
samhällsfrågor som avgörs på regional politisk nivå.
NN kommun vill understryka de utmaningar som en större geografi och ett färre antal
fullmäktigeledamöter i förhållande till befolkningens storlek innebär. De
förtroendevalda måste vara tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda
för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och
enskilda medborgare. Organisering med nämnder och beredningar som inom sina
mandat får ansvar för geografiska delar av det nya länet kan bidra till närhet och
tydligare kopplingar till det nya landstinget.
De nya regionerna behöver dessutom skapa goda förutsättningar för att de
förtroendevalda ska kunna företräda medborgarna. Nya arbetsformer, som
användande av ny teknik, digitala möten, sociala medier mm på ett öppet och
innovativt sätt behöver prövas för att den regionala nivån ska komma närmare
medborgare och intressenter, samtidigt som organisationen är effektiv.

Kommunerna är viktiga medspelare
Kommunernas insatser och betydelse såväl inom det regionala utvecklingsarbetet som
inom välfärdsområdet kan inte nog understrykas. Samspelet mellan landstinget och de
drygt 60 kommuner som kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny
organisering.
NN kommun menar att de specifika förutsättningar som kommer att gälla i Svealands
län sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas upp.
De utvärderingar som gjorts i Västra Götalandsregionen visar att mindre kommuner
fått ett större inflytande i den större regionen. I det nya landstinget är samspelet med
kommunerna, inte minst de små, en av de viktigaste uppgifterna för att skapa
legitimitet och gemensam utvecklingskraft. Kommuner med likartad struktur –
kustnära, industricentra, turism etc. – kan överväga om man kan samspela på ett bra
sätt. Likaså måste de skilda förutsättningarna i de olika delarna av det nya länet
beaktas.
Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av det nya
landstinget i nära samråd med kommunerna.
NN kommun vill också understryka behovet av att hitta en effektiv och klok lösning
på de mellankommunala utvecklingsfrågor som i Örebro län i dag delvis har Region
Örebro län som plattform.
Geografin för Svealands län
Ja till Svealands län
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett landsting är en utmaning som
innebär att våga tänka nytt och att se möjligheterna. Det finns i dag ett utvecklat
samarbete inom hela (sjukvården) eller delar (infrastruktur, kollektivtrafik, kultur,
strukturfonder) av den tänkta Svealandsregionen.
NN kommun instämmer i att den föreslagna geografin för Svealands läns landsting, i
en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande landstinget.
Det nya landstinget blir ett av sex jämnstarka, med kapacitet att bedriva regional
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utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina
medborgare.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation på regional
nivå gör att Region Örebro län gör bedömningen att det är angeläget att Svealands län
och landsting kan bildas enligt den tidplan som kommittén föreslår. Att skjuta på
genomförandet skulle skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett vänteläge
som skulle riskera såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet inom för
medborgaren och företag viktiga samhällsområden.

Koppling till Stockholm och övriga grannar
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom Skåne/Blekinge.
Detta centrala läge gör att Svealands län och dess landsting ser det som väsentligt att
bygga upp goda grannrelationer inom alla samhällsområden.
Idag finns starka kopplingar i både norr, öster, väster och söder. NN kommun ser att
dessa även framöver behöver vara starka. Med nya län kommer antalet gränser att
minska radikalt. Så kommer t ex det föreslagna Västra Götalands län att ha en i stället
för dagens tre gränsrelationer till det föreslagna Svealands län. De gränser som trots
allt kommer att finnas mellan de nya större länen ska betyda så lite som möjligt i
vardagen för människor, civilsamhälle och företag.
Ett perspektiv som kan lyftas fram i Indelningskommitténs fortsatta arbete är starka
stråk och deras inverkan på regionförstoring och tillväxt. Starka stråk som binder
samman nodstäder med sina respektive omland torde fortsatt vara en viktig faktor för
tillväxt och samverkan även efter att storregioner bildats. I region Svealand finns flera
starka stråk varav ett är stråket Oslo-Stockholm, ett annat är godstrafik från norra
Sverige via Hallsbergs rangerbangård. I indelningskommitténs fortsatta arbete bör
starka stråk uppmärksammas i synnerhet där de fortsättningsvis kommer att vara
regionövergripande samverkansfrågor.
Indelningskommittén redovisar på flera ställen i betänkandet Svealands läns
kopplingar till Stockholm och utvecklingen i huvudstadsregionen. Redan i dag är
Stockholm den kanske enskilt viktigaste relationen för många företag, medborgare,
civilsamhället och offentliga organ i alla de sex län som är tänkta att ingå i Svealands
län.
NN kommun kan konstatera att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Detta kommer att kräva
speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med Stockholms län, så
att t ex de starka samarbeten som under lång tid byggts upp inom infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad kan utvecklas ytterligare.
NN kommun menar att Stockholm med sin storlek och nationella huvudstadsfunktion
bör utgöra ett eget län (ev. inklusive Gotland). Även om också alternativ som
inkluderat delar av Svealands län i ett större Stockholms län har förts fram, så ökar
samstämmigheten mellan administrativt och funktionellt när Svealands län som en
part kan föra dialog om olika utvecklingsinsatser med Stockholms län. Vi menar att
detta också kommer att stärka utvecklingen i Stockholms län.
Mot denna bakgrund kan NN kommun inte se att det argument som kommittén för
fram om att skapa en stark region mellan Stockholm och Västra Götalandsregionen
är i fokus för det kommande Svealands län. Det är i stället att bygga upp den egna
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styrkan i en flerkärnig struktur och att med den som bas i symbios med Stockholms
län och övriga grannar utveckla Sverige.

Bildandet av Svealands läns landsting

Kommentar [MP11]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

Ekonomiskt underlag – viktiga komponenter saknas
NN kommun delar kommitténs beskrivning av de senaste årens ekonomiska
utveckling, där skillnader mellan landstingens ekonomiska resultat har skapat
skillnader i möjligheterna att möta framtida ekonomiska utmaningar. Samtidigt pågår
olika processer som gör att situationen 2019 kan se annorlunda ut än den som
kommittén refererar till.
Enligt vår uppfattning hade det varit till hjälp att redovisa fler pro forma siffror än
skattesats, soliditet, etc. Till exempel visar det använda nyckeltalet finansnetto
mycket lite om landstingens finansiella status. Vi saknar t ex siffror om kommande
sammanlagd omslutning, utgifter för hälso- och sjukvård och andra verksamheter.
Genom att bilda större enheter skapas nya förutsättningar, där framför allt skalfördelar
inom befintlig verksamhet kan bidra till finansiering av ny verksamhet.
NN kommun menar dock att de största positiva ekonomiska effekterna åstadkoms
genom att större och starkare landsting bättre kan skapa en regional
samhällsutveckling som på sikt ger en högre tillväxt av skatteunderlaget. I det
avseendet hade NN kommun välkomnat en grundligare studie av Västra Götaland och
Skåne. En sådan kunde gett värdefulla fingervisningar om effekterna av större
landsting, såväl intäkts- som kostnadsmässigt, än erfarenheterna från Danmark. I en
sådan analys skulle man också kunnat se vilka kostnader som ev. tillkom eller ökade i
samband med bildandet av ett större landsting.
Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som
uppkommer enligt förslaget ska enligt NN kommun uppfattning finansieras av staten.
Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och
regeringsbeslut ska belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna
Svealand. Vi förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta processen.

Vårdval och hemsjukvård
Det finns en stor medvetenhet om behovet av att etablera ett gemensamt system för
vårdval inom såväl primärvården som tandvården i hela det nya landstinget.
Likvärdighetsprincipen kräver detta. Även gränsdragningen mot hemsjukvården i
förhållande till kommunerna behöver bli enhetlig.
NN kommun hade önskat att kommittén fördjupat analysen av på vilket sätt dessa
processer bäst kan genomföras.

Kollektivtrafikens organisering
Organisering av kollektivtrafikmyndigheten i det nya landstinget är en av de frågor
som behöver hanteras skyndsamt. De olika modeller som i dag gäller i de sex länen
gör inte processen helt enkel.
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NN kommun menar att den kommande processen underlättats om kommittén
genomfört och i betänkandet presenterat beräkningar för rimligt tänkbara scenarion
för utfallet för kommunerna när det gäller kollektivtrafikkomponenten i
kostnadsutjämningsystemet. Vi förväntar oss att man bistår med sådana beräkningar i
förekommande fall.
Idag är Örebro län inblandad i trafik som sträcker sig över de föreslagna
regiongränserna. Den nya regionindelningen kommer inte att undanröja behovet av
trafik över länsgränserna. I takt med att staten backat från ansvaret att tillhandahålla
en fungerande interregional kollektivtrafik blir frågan allt viktigare för
kollektivtrafikmyndigheterna. Från Örebro län kommer behoven av trafik till
Stockholm att fortsätta att öka samtidigt som kopplingarna mot Värmland, Västra
Götaland och Östergötland måste bli bättre.

Landstinget ska leda det regionala utvecklingsarbetet
Sedan snart 20 år tillbaka har staten aktivt fört över ansvaret för det regionala
utvecklingsarbetet till den regionala politiska nivån. Från 2017 är det endast i
Stockholms län som länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret. Även här
pågår ett arbete som kan resultera i att man bildar region 2019.
NN kommun tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som
ska ha det regionala utvecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver
åläggas detta ansvar. NN kommun menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör
att detta uppdrag kommer från staten.
Därmed kommer också staten att kunna ålägga landstingen att för statens räkning fullt
ut hålla samman det regionala utvecklingsarbetet. Vid sidan av rena uppdrag i
sakfrågor, tillsammans med sektormyndigheter, kan t ex uppföljning av de statliga
sektorsmyndigheternas insatser för regional tillväxt utföras av landstingen. Vi vill
speciellt uppmärksamma att man använder begreppet åläggs, vilket ju betyder att
landstingen också inom detta politikområde kommer att kunna få uppdrag från
regeringen, i motsats till de erbjudanden som gäller i dag.

Statens roll är oklar
Som tidigare konstaterats har staten genom flertalet av sina myndigheter redan gått
före i bildandet av större regioner. NN kommun instämmer i kommitténs analys att
detta gjorts på ett okontrollerat och osystematiskt sätt som lett till att vi idag har en
stat som på regional nivå inte är kapabel att på ett effektivt sätt samspela med den
regionala politiska nivån.
Mot bakgrund av att kommittén inte lägger konkreta förslag inom området statliga
myndigheter, lägger Indelningskommittén, enligt vår uppfattning, ett allt för stort
fokus på statens regionala organisering här i delbetänkandet.
NN kommun menar att detta öppnar för tolkningar som kan komma att leda till att
möjliga alternativa lösningar inte prövas i den kommande processen. Det gäller såväl
för den roll som man skissar för länsstyrelserna i de kommande sex länen, som för
hur de statliga myndigheter som är relevanta ska organiseras. För de nya landsting
som bildas 2019 innebär detta en osäkerhet i hur man ska uppta sin nya roll och
samspela med staten i den nya geografin.

Kommentar [MP13]: Kan kortas,
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Medskick till regeringen inför propositionsarbetet
Slå fast antalet län i propositionen
Mot bakgrund av Indelningskommitténs principiella resonemang om vilka geografier
som är aktuella när reformen är fullföljd 2023 menar NN kommun att regeringen i
kommande proposition bör lägga fast att Sverige på regional samhällsnivå från år
2023 ska vara indelat i sex län och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna
indelning.
Detta är en viktig förutsättning för att tydlighet i rollfördelningen mellan landsting
och statliga myndigheter ska kunna genomföras med start redan från år 2019.
Effektiv kollektivtrafik och regionala infrastrukturprioriteringar
Att bilda ett nytt län och landsting i en betydligt större geografi än som skett tidigare
kommer nu att ske i såväl Norrland som Svealand. En viktig förutsättning för att klara
att hålla samman regionen är att infrastruktur och kollektivtrafik fungera mellan de
olika delarna i regionen.
I Svealands län finns idag ett flertal kollektivtrafiksystem – länsvisa och
storregionala. Att bygga samman dessa till ett gemensamt system, som dessutom
kopplas samman med grannarnas, kommer att kräva betydande resurser. . Särskilt
viktigt är det i gränstrakterna där dessa frågor kan riskera att falla mellan stolarna,
exempelvis i Östra Värmland, i skarven mellan Svealandsregionen och en utökad
Västra Götalandsregion.
NN kommun anser att regeringen bör överväga att tillföra extra medel till de nya
större landstingen med syfte att säkerställa en kollektivtrafik som binder samman den
nya regionen i första hand internt men också med sina grannar.
Inom ramen för den planering av infrastruktur de kommande åren som nu påbörjas
ingår dagens länsanslag.
NN kommun menar att de sex organ som har ansvaret för planering av den regionala
infrastrukturen i det nya Svealands län bör få i uppdrag att ta fram en gemensam
infrastrukturplan inför kommande planbeslut.
För att underlätta för planeringsorganen att samordna sitt arbete menar NN kommun
att det vore önskvärt att regeringen tillförde ytterligare medel för att säkerställa att
investeringar som ökar tillgängligheten i Svealands län kan genomföras skyndsamt.

Säkerställ en relevant myndighetsgeografi redan 2019
NN kommun hade önskat att de förändringar som bör ske för relevanta statliga
myndigheter funnits med i delbetänkandet. De exempel på myndigheter som nämns –
Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet – är alla tre myndigheter som i inget av
fallen har en regional indelning som överensstämmer med geografin i det tilltänkta
Svealands län.
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram ytterligare
myndigheter som bör ha samma geografi för sin regionala organisation som de nya
länen. De myndigheter som presenterats i kommitténs PM den 18 maj är Trafikverket,
Tillväxtverket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen
för vård och omsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och
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Skogsstyrelsen. Det finns även andra myndigheter som bör kunna komma ifråga, där
den geografiska samstämmigheten med Svealands län i dag är obefintlig.
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla förtydliganden och
klargöranden som går längre än de skrivningar som kommittén redovisar. Regeringen
har mandat att säkerställa en ny geografi också för myndigheterna. Det är inte rimligt
att de län och landsting som bildas 2019 ska behöva leva med övergångslösningar till
2023.
En lösning som skulle kunna övervägas är att från regeringens sida ge de mest
relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoniserad regional organisation klar
för de län som nu föreslås 2019.

Flerkärning struktur på förvaltningen i både stat och landsting

Kommentar [MP14]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå

I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen
och berörda sektormyndigheter med regional organisering att behöva välja
lokaliseringsort eller -orter.
NN kommun menar att det är av största vikt att samtliga dessa processer sker
simultant och i ett sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i
första hand regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar
för att bästa resultat ska uppnås.

Bredare uppdrag till de nya landstingen

Kommentar [MP15]: Örebro kommun
tillägg?
Övriga - Kan kortas, omformuleras eller
utgå

Enligt direktiven ingår det inte i Indelningskommitténs uppdrag att föreslå någon
förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den statliga och den
kommunala nivån.
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska
nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten. Ett
väl fungerande samspel med kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till
ökad hållbar tillväxt och attraktionskraft.
NN kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och bredband, liksom delar av
arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat
ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på områden som bör
diskuteras.

Medskick till Indelningskommittén inför slutbetänkandet
Samspel och utvecklade roller
Flernivåstyrning
Sedan snart 20 år tillbaka har regeringen valt att aktivt ge det regionala
utvecklingsansvaret till den regionala politiska nivån, enligt kommittén framöver till
landstingen. NN kommun menar att detta är och varit en klok väg att gå inom ramen
för utvecklingen av det som brukar benämnas politisk flernivåstyrning. Det är genom
att via landstingen kanalisera ett territoriellt utvecklingsansvar som medborgarna kan
utkräva politiskt ansvar för den regionala utvecklingen och därmed också föra en
dialog om olika vägval.

Kommentar [MP16]: Kan kortas,
omformuleras eller utgå
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Regeringen ger landstingen uppdrag i den nationella politiken
Med denna process har staten också valt att integrera det regionala självstyret i arbetet
med att genomföra den statliga politiken på regional nivå. Regeringen ger landstingen
uppdrag inte bara inom olika sakområden som hälso- och sjukvård utan också på ett
övergripande plan för den territoriella utvecklingen. Det tydligaste exemplet på detta
är den regionala utvecklingsstrategin, som de med det regionala utvecklingsansvaret
har ansvar att ta fram och fastställa (vilket ju också landstingen genomgående ska ha
enligt kommitténs förslag). I dag är det den regionala politiska nivån som ska leda
arbetet regionalt med att förverkliga t ex den Nationella strategin för hållbar tillväxt
och regional utveckling, som har uppdrag kopplade till kompetensförsörjning, som
utvecklar samspel med statliga myndigheter som t ex Trafikverket, Kulturrådet och
universitet/högskolor.
Den avgränsning som kommittén gör mellan å ena sidan statlig förvaltning och å
andra sidan landstingens uppdrag bygger därmed på roller som nu håller på att
försvinna.
Ett viktigt skäl för NN kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska
nivån i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda
utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret.
I nästa led bör även samverkansformer som växt fram under senare år mellan
kommuner och delar av län ges uppmärksamhet i slutbetänkandet för att säkerställa
att lyckade konstellationer och goda exempel kan tas tillvara i genomförandet av
reformen om storregionerna.
Förändrade roller för statliga myndigheter
NN kommun menar att kommittén har ett viktigt uppdrag i sitt slutbetänkande att
genomföra analysen av hur ansvaret mellan å ena sidan sektorsmyndigheterna och å
andra sidan länsstyrelsen både ser ut idag och hur det bör se ut i en ny geografi.
Vi vill understryka att vi ser att länsstyrelsen även fram över har en viktig roll. Men
liksom för det nya landstinget ser vi att rollen kommer att vara en annan än den som
finns i dag. Länsstyrelsen har en viktig roll i utvecklingsarbetet inom de sakområden
där man är regional myndighet för de nationella sektorsmyndigheterna, t ex
Jordbruksverket eller Riksantikvarieämbetet. Men rollen blir då regional
sektorsmyndighet. Vid sidan av denna roll kommer myndighetsrollen i form av
tillstånd, tillsyn mm.
Samspelet kommuner – landsting – myndigheter – regering
I en situation med ett betydlig färre antal landsting än dagens ändras också
förutsättningarna för dialogen mellan staten och den regionala och lokala politiska
nivån.
Med endast sex landsting kan såväl sektorsmyndigheter nationellt som
regeringen/regeringskansliet ha en direkt dialog med företrädare från hela landet
samlande i ett sammanhang. Denna typ av dialoger förekommer enligt vår kunskap
redan idag med de tre största landstingen i ganska betydande omfattning. De behöver
etableras och utvecklas också med de nya större landstingen. I detta sammanhang vill
vi än en gång understryka att ett tillitsfullt samarbete mellan landsting och kommuner
är en förutsättning för att detta ska fungera.
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Vidare kan landstinget föra en direkt dialog med samtliga relevanta myndigheter i
länet i ett sammanhang. Vi dessa tillfällen är länsstyrelsen en av flera viktiga
myndigheter, bland annat i sin roll som regional myndighet för ett stort antal andra
myndigheter som valt att inte ha en egen regional organisation. Kommunerna, eller
representanter för dessa bör enligt vår uppfattning vara självskrivna deltagare i sådana
dialogmöten.
NN kommun ser fram mot att kommittén mycket noggrant analyserar den nya
struktur som färre och större län får för samspelet mellan olika offentliga organ. Det
gäller de nya landstingen, de nya länsstyrelserna, sektorsmyndigheterna regionalt och
nationellt, regeringen och inte minst kommunerna.
Vi menar att kommittén i sitt fortsatta arbete måste söka alternativa lösningar för att
dels ge de nya landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt
territorium och dels säkerställa att de statliga myndigheterna, inklusive länsstyrelsen,
ges en ny roll på den regionala spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel
och samverkan måste utformas med utgångspunkt i den nya situationen.
Från NN kommuns sida välkomnar vi en fortsatt öppen och framåtsyftande dialog
med kommittén i denna centrala fråga under det kommande arbetet.
Nytt begrepp i stället för landsting?
Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på beteckning på det
som i dag är landsting.
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den regionala
samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också i ord synliggör att det
är frågan om något nytt.
NN kommun föreslår att man bygger vidare på den praxis som etablerats i samband
med att landstingen övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Begreppet region är
etablerat för dessa landsting i dag, inte minst i Region Skåne och Västra
Götalandsregionen”. Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting
används för den regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i
stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.
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Äldreplan, dnr KS 16/00178
Beslutsunderlag
Äldreplan 2016-2025 Hällefors kommun Omsorgen
Ärendet
Äldreomsorg berör oss alla och för många är det en stor och viktig del av
vardagslivet, både för dem som själva behöver vård- och omsorg och för alla
anhöriga som finns runt våra äldre. Omsorgen i Hällefors kommun står inför en
utmaning när det gäller äldreomsorg, andelen äldre kommer att öka, de kommer
att leva längre, ha olika behov samt krav och förväntningar på vård- och omsorg.
Syftet med en äldreplan är att den tillsammans med omsorgens verksamhetsplan
ska vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av
äldreomsorg i vår kommun. Grunden för äldreplanen utgörs av politiska mål
samt andra styrdokument som antagits av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Ekonomi

Genom att arbeta strategiskt med en plan för äldre tillsammans med övriga
styrdokument ökas förutsättningarna till en ekonomisk framförhållning.
Folkhälsa

Att arbeta systematiskt med äldrefrågor främjar folkhälsan.
Miljö

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

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
Äldreplan 2016-2025
--E-post
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Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Christina Johansson (M) läser inkomna yttranden, från
Moderaterna och Centerpartiet.
Allan Myrtenkvist (S) läser yttrandet som inkommit från Socialdemokraterna.

Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer en fråga kring den inkomna yttranden,
kommer de att läggas in i äldreplansdokumentet, vilket besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren och MAS Ann-Louise Eriksson.
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga om vem dokumentet är skrivet för, vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Hans-Otto Pohlmann (GL) yttrar sig kring språkkulturen, det finns äldre
dementa i kommunen med t.ex. tyska som sitt modersmål, bör inte dessa
beaktas.
Ordförande Christina Johansson (M) tillägger att omsorgsutskottet gör ett
medskick till kommunfullmäktige att avsätta tid för en presentation.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på tillägg i attsatsen:
Med de korrigeringar och förtydliganden som diskuterats fram under
omsorgsutskottets möte.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer sitt yrkande mot förvaltningens
yrkande och finner att det egna yrkande vinner bifall.

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att godkänna Äldreplan 2016-2025, med de korrigeringar och förtydliganden
som diskuterats fram under omsorgsutskottets möte.
Och att omsorgsutskottet gör ett medskick till kommunfullmäktige att avsätta
tid för en presentation.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S),
Christina Johansson (M), Ewa Stålberg (M) och Hans-Otto Pohlmann (GL)
bifall till omsorgsutskottets förslag samt önskar till protokollet att äldreplanen
är ett bra och gediget dokument.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på
omsorgsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna Äldreplan 2016-2025, med de korrigeringar och förtydliganden
som diskuterats fram under omsorgsutskottets möte.
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Och att omsorgsutskottet gör ett medskick till kommunfullmäktige att avsätta
tid för en presentation.
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Inledning
Äldreomsorg berör oss alla och för många är det en stor och viktig del av vardagslivet, både för dem
som själva behöver vård- och omsorg och för alla anhöriga som finns runt våra äldre.
Omsorgen i Hällefors kommun står inför en utmaning när det gäller äldreomsorg, andelen äldre
kommer att öka, de kommer att leva längre, ha olika behov samt krav och förväntningar på
vård- och omsorg.
Hällefors kommun är ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att sverigefinnarna har särskilda
rättigheter och en starkare ställning än i kommuner som inte ingår i förvaltningsområdet.
Alla som arbetar i kommunens äldreomsorg i Hällefors kommun ska arbeta för att varje dag, året
runt tillhandahålla en vård- och omsorg av hög kvalitet som gör att våra äldre kan leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande.
Syftet med äldreplanen är att den tillsammans med omsorgens verksamhetsplan ska vara ett
verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i vår kommun.
Grunden för äldreplanen utgörs av politiska mål samt andra styrdokument som antagits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Äldreplanen har tagits fram i samverkan mellan omsorgen i Hällefors kommun, folkhälsoteamet Norra
Örebro län och Örebro Läns Idrottsförbund. I arbetet med äldreplanen har också olika aktörer varit
delaktiga. Fokusgrupper bestående av omsorgstagare på trygghetsboende, omsorgstagare i hemtjänst,
boende på vård- och omsorgsboende, personal, barn, anhöriga, intresseorganisationer,
pensionärsorganisationer och finska föreningen har deltagit med sina kunskaper och synpunkter. Chefer
från olika verksamheter inom kommunen (IT, legitimerad personal, måltid, kultur och fritid), controller,
personalstrateg, systemadministratör, samordnare för finskt förvaltningsområde och webbadministratör
har också deltagit i arbetet med äldreplanen. Fokusgrupper, allmänhet och politiker har fått information
och möjlighet att lämna in synpunkter under arbetets gång.

1 Vad styr äldreomsorgen
4

Nationella styrdokument
De lagar som styr äldreomsorgens verksamheter är främst Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) och Patientlagen. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4§ står det att:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Omsorgen ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), är en ramlag och innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.
Den reglerar det som landsting, kommun eller annan vårdgivare är skyldig att erbjuda patienterna.
Syftet med Patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet.
Nationella mål
De nationella målen (ur regeringens proposition 1997/98:113) säger att äldre ska kunna åldras i
trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över
sin vardag, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.
Nationella riktlinjer HSL
Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns olika nationella riktlinjer som ska ge stöd och
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter inom vård- och
omsorg bör satsa resurser på. Målet med riktlinjerna är att de ska bidra till att patienter och
omsorgstagare får en god vård och socialtjänst.
Nationella riktlinjer vid demenssjukdom
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna
lyfter fram områden som tidig medicinsk utredning, läkemedelsbehandling, dagverksamhet anpassad för
gruppen, särskilt boende anpassad för gruppen, stöd till närstående och personcentrerad vård- och
omsorg.
Äldreomsorgens nationella värdegrund
Den 1 januari 2011 infördes ett tillägg i Socialtjänstlagen vilket innebär att socialtjänstens omsorg om
äldre ska inriktas mot att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskilde ska ha
ökade möjligheter till inflytande vid genomförande av insatser. Kommunerna får själva avgöra hur
värdegrunden ska tillämpas och hur de ska leva upp till den. Värdegrunden gäller både offentlig och
enskilt bedriven verksamhet och omfattar både handläggning och utförande av insatserna.
Exempel på värdigt liv och välbefinnande kan vara:
-

Ett gott bemötande av äldre och deras anhöriga
En upplevelse av meningsfullhet och en känsla av
sammanhang
Ett stöd i att få leva enligt sin kultur och
livsåskådning
Sinnenas och minnenas park, Björkhaga Hällefors

Lokala styrdokument
Samsyn av mål och arbetsprocesser
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Vi behöver ha en samsyn på våra mål, de vi enligt lag och nationella mål är ålagda att uppfylla, men även
de resultatmål som våra politiker satt upp för verksamheten och vad vi själva valt att fokusera på för att nå
mål och vision.
Vision och strategisk plan
Visionen är att Hällefors kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Den strategiska
planen är ett långsiktigt styrdokument vilket utgör en politisk plattform som ger strategisk vägledning för
beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. I planen anges övergripande mål och prioriterade
utvecklingsområden gällande medborgare, medarbetare och ekonomi.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen beskriver vad omsorgen vill uppnå under kommande verksamhetsår och utgår ifrån
politikens visioner, styrdokument och uppdrag. Planen ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska
arbeta med.
Förvaltningens inriktningsmål 2015 – 2018
Inriktningsmålen har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till:
-

människors utveckling
möten som engagerar/stimulerar
ett öppet och tolerant samhälle.

Utifrån lagstiftning har kommunen det yttersta ansvaret för att vuxna, äldre, barn och ungdomar som
vistas i kommen får det stöd och den hjälp de behöver. Omsorgen skall arbeta för att kommuninnevånarna
känner tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som vi levererar utifrån
gällande lagstiftning skall ges med hänsyn till omsorgens värdegrund.
Omsorgens värdegrund
Omsorgen införde 2014 en gemensam värdegrund. Värdegrunden skall genomsyra hela omsorgens
verksamheter i varje möte med omsorgstagare, personal, tjänstemän, politiker och kommuninnevånare.

Hembygdsgården, Hällefors

Servicedeklaration med värdighetsgarantier
Avsikten med servicedeklarationer är att medborgarna ska veta vad man kan förvänta sig när man
använder sig av kommunens tjänster. Servicedeklarationerna innehåller dessutom möjligheter för
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omsorgstagare att lämna synpunkter på verksamheten för att skapa förutsättningar för att tjänsten kan
utföras på ett bra sätt.
Värdighetsgarantier
Syftet med de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att ge äldre
möjlighet till självbestämmande, delaktighet, bli respekterade och få ett värdigt bemötande.
Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. För de kommuner som väljer att införa
värdighetsgarantier innebär det att man ger garantier för hur äldreomsorgen ska bedrivas. Det betyder att
den äldre och dennes anhöriga ska känna till garantin, veta hur man lämnar klagomål i händelse att inte
kommunen lever upp till garantierna samt känner att klagomålen tas tillvara. 2014 införde omsorgen i
Hällefors kommun värdighetsgarantier inom äldreomsorg och område funktionsstöd.
Omsorgens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Omsorgens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett övergripande och strategiskt dokument
som riktar sig till hela omsorgen. Det utgör en grund och ger ramar för verksamheternas egna
ledningssystem. Det ger omsorgen en gemensam struktur för att planera, leda, följa upp och förbättra
verksamheten. Ledningssystemet är en del av omsorgens styr- och ledningsmodell.
Övriga lokala styrdokument
Inom socialtjänsten finns olika lokala styrdokument som på olika sätt beskriver innehåll och
ambitionsnivå inom verksamhetsområdet.

Politiker och tjänstemän, Björkskogsnäs, Grythyttan 2015.

2 Omsorgens värdegrund
Med värdegrund menas de etiska värden och normer som skall vara grunden för arbetet inom en
verksamhet. Den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen ska befästa ett synsätt om att äldre skall
kunna leva utifrån sin identitet och personlighet, vilket innebär dels ett värdigt liv, dels att få känna
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välbefinnande i tillvaron. Omsorgens värdegrund lyder: ” Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera
och stödja dig, så att du får möjlighet att leva det liv du vill och kan”
Etik och moral är tidlösa. De båda begreppen är av betydelse så snart det finns relationer mellan
människor. Varje gång vi möter en ny omsorgstagare är det som att öppna en tjock roman på niohundra
sidor. Det är inte bara en människa i nu situationen vi möter, utan en människa med ett helt liv bakom sig.
En värdegrund skall:
-

tydliggöra våra värderingar
vara ett stöd för alla medarbetare
vara konkret
visa vilka etiska värden och normer som ligger till grund för verksamheten.

Värdegrunden kräver uthållighet och ständig dialog samt att vi lever i öppenhet på vår
arbetsplats. De tillfällen värdegrunden ställs på prov är nästan alltid i svåra situationer. Men det
är också då som man har glädje av att det finns en värdegrund att luta sig emot. Det blir en form
av en inre ”kompass” som vägleder oss i alla våra handlingar.
Värdigt liv och välbefinnande
En värdegrund har inget egenvärde. Det är när den används i praktiken som den gör nytta. Den ska vara
vägledande i äldreomsorgens verksamheter och därmed för all personals bemötande och agerande. En av
de mest avgörande delarna i hur vi ska kunna ge en god vård och omsorg i Hällefors är att se till att
personalens kunskap och förhållningssätt hålls levande och se till att de får det stöd och den handledning
och utrymme för reflektioner som krävs för att klara av arbetet. I Hällefors har vi utbildat
värdegrundsledare som tillsammans med sin närmaste chef har fått ett uppdrag att bedriva
värdegrundsarbete på sin arbetsplats regelbundet. Det är genom reflektionen vårt värdegrundsarbete förs
framåt.
Värdighetsgaranti
Värdighetsgaranti är till för att höja kvalitén i äldreomsorgen och för att tydliggöra för målgruppen vad de
kan förvänta sig av en specifik verksamhet, till exempel ett vård- och omsorgsboende. En
värdighetsgaranti ska ge ett mervärde utöver det lagstadgade. Det kan till exempel handla om förbättrade
möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt olika insatser ska utföras eller genomföras.
Omsorgens värdighetsgaranti:
-
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du har rätt till en genomförandeplan, en plan över hur din hjälp och stöd skall utformas
när du önskar ha en person vid din sida vid livet slut tillgodoser vi det
du som bor i särskilt boende eller har hemtjänst/bostöd har rätt att få en kontaktperson.

Finskspråkig äldreomsorg

Hällefors kommun är ett finskt förvaltningsområde. Den som vill har rätt att använda finska i sina
kontakter med kommunen. Kommunen ska arbeta för att kunna ge muntligt svar på finska samt på
begäran en skriftlig översättning av beslut som rör den enskilde. Kommunen ska verka för att det finns
tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter.
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.

Utblick från ruin Björkskogsnäs, över sjön Torrvarpen april 2016
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Omsorgens kvalitetsledning

Kommunstyrelsen har som uppdragsgivare för vård- och omsorgsverksamheter en
skyldighet/rättighet att säkerställa verksamheterna med ett kvalitetsledningssystem. Ansvaret
regleras i SOSFS 2011:9. Omsorgsnämnden år 2014 har uppdragit åt socialchef att göra en plan för
införande av ett kvalitetsledningssystem.
Vision för omsorgens kvalitetsledningssystem
Omsorgens verksamhet ska arbeta med ständiga förbättringar gentemot omsorgstagare, arbetet
ska ske genom allas engagemang och delaktighet. Organisationen ska sträva efter att alla
medarbetares kompetens tas tillvara samt utvecklas för att kunna möta varje brukares/kunds
individuella behov.
Organisation
I förvaltningen har socialchef det yttersta ansvaret för att leda arbetet med omsorgens
kvalitetsledningssystem.
Styrgrupp kvalitetsledning
Omsorgens ledningsgrupp är styrgrupp för kvalitetsledningsarbetet. I ledningsgruppen ingår
förutom socialchef, områdeschefer samt MAS/verksamhetsutvecklare.
Styrgruppens arbete är att tillsammans med socialchef styra arbetet med att bygga upp ett
ledningssystem för kommunstyrelsens område.
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Kvalitetsråd
Direkt under styrgruppen finns kvalitetsrådet som består av enhetschefer och representanter
från verksamheterna i första hand arbetsplatsombud i andra hand någon vald från
verksamheten. Gruppen ska vara välrepresenterad av de olika yrkesgrupperna.
Syftet med kvalitetsrådet är att skapa en gemensam värdegrund och helhet för nämndens
område. Arbetet innebär även en bred förankring ut i verksamheterna samt ett helhetstänk
mellan de olika delverksamheterna.
Uppdraget som representant i kvalitetsrådet innebär att:
- vara en länk mellan den egna enheten/arbetsplatsen och kvalitetsrådet
- vara behjälplig vid genomförandet/upprättande av värdegrund och kvalitetsledningssystem
- tillsammans med respektive chef ansvara för att alla arbetsplatsträffar innehåller
punkten ständiga förbättringar
- vara delaktig i att skapa en atmosfär som bygger på att lyfta fram och utveckla de goda
exemplen
- vara delaktig i att skapa en hög servicenivå och en verksamhet som är fokuserad på
omsorgstagarna.

Millesparken, Hällefors kommun
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Äldreomsorgen i Hällefors kommun

Kommunstyrelsen ansvar för äldrefrågorna
I Hällefors kommun är kommunstyrelsen ansvarig för äldreomsorgen. För beredning och handläggning
har kommunstyrelsen ett omsorgsutskott.
Kommunala handikappsrådet och Kommunala pensionärsrådet
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Råden för äldre och personer med funktionsnedsättning är ett forum där frågor kan lyftas till politiken
men också ett forum för politiken att stämma av frågor med målgruppen.
Biståndsenheten
Biståndshandläggarna svarar för utredning och beslut inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.
Exempel på insatser som kan beviljas är hemtjänst, trygghetslarm, korttidsplats samt vård- och
omsorgsboende.
Hemtjänst
Hällefors kommun erbjuder hemtjänst i form av omvårdnad och service till personer som bor i eget
boende och som har behov av dessa insatser.
Hemsjukvård
I kommunen bedriver sjuksköterskor tillsammans med vårdpersonal, vård- och omsorg under
dygnets alla timmar.
Rehabilitering för äldre
Kommunens arbetsterapeuter ansvarar för den kommunala rehabiliteringen. Inom kommunen finns en
öppen verksamhet för personer med demenssjukdom och dess anhöriga. Från år 2016 kommer kommunen
även ha en öppen verksamhet för rehabilitering.

Torget Grythyttan, 2015

Boende för äldre
Trygghetsboende för äldre
Kommunens trygghetsboenden i Hällefors och Grythyttan ligger båda centralt, nära serviceutbud och
kommunikationsmöjligheter såsom tåg och buss. Trygghetsboendet i Hällefors ligger också i direkt
anslutning till Sinnenas & Minnenas park.
Vård och omsorgsboende
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När allt fler äldre väljer att bo kvar hemma kommer de särskilda boendena framför allt behövas för äldre
med stora vårdbehov och specifika diagnoser. Det gäller till exempel personer med demens eller annan
psykisk problematik. Det ökar kraven på vård och omvårdnadsinsatser. I kommunen finns två vård- och
omsorgsboenden.
Finskspråkig äldreomsorg
Om den äldre önskar finskspråkig service eller boende på en finsk enhet, ska detta tas upp redan när man
ansöker om hjälp. I Hällefors finns en finskspråkig enhet i vård- och omsorgsboende. Hemtjänst kan
delvis erbjuda finskspråkig personal.

Social
samvaro

på

Trygghetsboende i kommunen
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6 Demografi och ekonomi
Befolkningsprognos i Sverige
År 2015 uppgick antalet folkbokförda personer i Sverige till ca 9,8 miljoner invånare. Detta motsvarar en
ökning med drygt 108 000 personer under år 2015 och utgör den största årliga befolkningsökningen i
närtid. Den främsta förklaringen till att Sverige fortsätter växa är utrikes inflyttning. En annan förklaring
är landets demografiska struktur där generationen som föder barn är förhållandevis stor och den äldre
generationen som går ur tiden är förhållandevis liten. Inte helt oväntat förväntas befolkningstillväxten ske
i landets storstadsområden. För många inlandskommuner med en redan liten folkmängd, t.ex. Hällefors
förväntas folkmängden minska.
Det finns anledning att göra åtskillnad mellan betydelsen av den totala folkmängden och den
demografiska strukturen i en kommun. I växande områden har den totala folkmängden stor betydelse för
bl.a. behovet av bostäder och infrastruktur. I områden som inte växer eller där befolkningsmängden till
och med minskar, är den totala folkmängden ofta mindre viktig. Där är det snarare den demografiska
strukturen som får betydande konsekvenser för samhället, t.ex. en åldrande befolkning.
Under ett par decennier har generationen som föddes på 1940-talet lyfts fram som en kommande
utmaning för bl.a. äldreomsorgen. Under 1940-talet föddes många barn i Sverige som idag har hunnit
uppnå pensionsålder. Under den kommande tioårsperioden kommer många i denna generation att uppnå
åldern 80 eller mer. Vad betyder då utvecklingen? Några uppenbara konsekvenser av
befolkningsutvecklingen är ökade behov och kostnader inom äldreomsorgen. En annan fråga är vem som
ska ge den vård och omsorg som kommer att behövas när arbetskraften minskar i många av landets
kommuner?
Befolkningsutveckling per årsintervall Hällefors kommun, 2015 – 2035

Ålder

2015

2020

2025

2030

2035

Förändring
2015-2035

% Förändring 20152035

0-19
20-49
50-64
65-69
70-74

1 326
2 260
1 412
543
512

1 347
2 136
1 392
456
502

1 349
2 063
1 341
447
427

1 338
2 072
1 212
481
422

1 317
2 076
1 142
448
455

-9
-184
-270
-95
-57

-1%
-8%
-19%
-18%
-11%

75-79

414

450

445

385

384

-30

-7%

80-84
85-89

281
190

329
179

364
216

365
246

321
251

40
61

14%
32%

90-år

94

108

108

128

153

59

62%

7 032

6 899

6 760

6 649

6 547

-485

7%

Totalt
Kommentar:
•

Hällefors möter en allt mer åldrande befolkning enligt framtidsprognos

•

Enligt SCB:s befolkningsprognos ses invånarantalet minska med de kommande åren. År 2015 hade Hällefors
kommun en folkmängd på 7 032 personer och 2025 väntas den uppgå till 6 760 personer. En minskning på
totalt 272 personer

•

Fram till och med 2035 förutspås befolkningen minska med 486 personer, vilket motsvarar -7 %
• det är i åldrarna 80 år och äldre som kommer att öka
• invånare med en ålder understigande 80 år kommer att minska

Befolkningsprognos för 65 år och äldre 2015 – 2036, Hällefors
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Källa: SCB, Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 2015 - 2036

•
•

•
•

Antalet 65 – 74-åringar förväntas minska med 160 personer mellan åren 2015 och 2036.
Under åren 2017 – 2026 väntas antalet minska under alla åren, med totalt 205 personer.
Antalet 75 – 84-åringar förväntas öka med 7 personer mellan åren 2015 och 2036.
Under åren 2016 – 2023 väntas antalet öka, med totalt 108 personer.
Under åren 2027 – 2036 väntas antalet minska med totalt 119 personer.
Antalet 85 år eller äldre förväntas öka med 128 personer mellan 2015 - 2036. Längst period med sammanhängande
ökning väntas åren 2019 – 2036, då antalet ökar med 131 personer.
Under hela perioden förväntas antalet personer i åldrarna 65 år och äldre minska med 25 personer.

Generationskvot
Ett sätt att beskriva relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder är att
beräkna en generationskvot. I Hällefors förväntas generationskvoten vara stor. I kommunen förväntas
det år 2024 finnas 20 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder.

Nostalgidagar i Hällefors, 2015

Äldreomsorgens volym och kostnad 2015 - 2035
Konsumtion och kostnadsutveckling inom hemtjänsten ökar med 27 %, 2015-2035
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Ålder

2015

2020
0

0-19

2025

2030

0

2035

0

%
Förändring
2015-2035

Förändring
2015-2035

0

0

0

0%

20-49

74

70

67

68

68

-6

-8%

50-64

2 208

2 176

2 096

1 895

1 786

-422

-19%

65-69

5 469

4 594

4 499

4 844

4 509

-960

-18%

70-74

7 425

7 285

6 193

6 120

6 593

-832

-11%

75-79

8 608

9 348

9 257

8 001

7 989

-619

-7%

80-84

15 960

18 694

20 685

20 756

18 242

2 283

14%

85-89

19 704

18 577

22 397

25 490

26 009

6 305

32%

90-år

29 089

33 506

33 436

39 515

47 226

18 138

62%

Totalt

88 537

94 250

98 630

106 689

112 422

23 887

5 714

4 382

8 056

5 734

3,2

2,5

4,6

3,3

Förändring
Extra årsarbetare

27%

23 887
13,6

Konsumtion
2015-2020
•

Konsumtionen skulle öka med 6 % till 2020

•

Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca 3 årsarbetare

2015-2035
•

Konsumtionen skulle öka med 27 % till 2035

•

Ökningen av beviljade timmar skulle motsvara ca 13 årsarbetare

Ålder

2015

2020

2025

2030

2035

%
Förändring
2015-2035

Förändring
2015-2035

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

31 982

30 220

29 190

29 324

29 375

-2 607

-8%

50-64

977 675

963 757

928 185

839 094

790 869

-186 805

-19%

65-69

2 494 081

2 094 978

2 051 851

2 209 005

2 056 179

-437 901

-18%

70-74

3 358 401

3 295 018

2 801 323

2 768 063

2 982 040

-376 361

-11%

75-79

4 561 336

4 953 404

4 904 854

4 239 558

4 233 404

-327 932

-7%

80-84

7 963 546

9 328 082

10 321 714

10 356 679

9 102 697

1 139 151

14%

85-89

9 485 360

8 942 794

10 782 110

12 271 092

12 520 559

3 035 199

32%

90-år

14 179 447

16 332 768

16 298 864

19 261 999

23 020 889

8 841 442

62%

Totalt

43 051 828

45 941 021

48 118 091

51 974 814

54 736 012

11 684 186

0-19

27%

Kostnad
2015-2020
•

Kostnaden ökar med 7 %, vilket motsvarar 2,9 mkr

2015-2035
•

Kostnadsökningen baseras på 2015 års kostnadsnivå

•

Kostnaden har ökat med 27 % vilket motsvarar 11,7 mkr

Hällefors prognos vård- och omsorgsboende, 2015-2035
Ålder

2015

2020

2025

2030
15

2035

Förändring
2015-2035

%
Förändring
2015-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

365

360

347

313

295

-70

-19%

65-69

1 370

1 151

1 127

1 213

1 129

-241

-18%

70-74

1 125

1 104

938

927

999

-126

-11%

75-79

3 706

4 025

3 985

3 445

3 440

-266

-7%

80-84

4 306

5 044

5 581

5 600

4 922

616

14%

85-89

7 439

7 013

8 456

9 624

9 819

2 380

32%

90-år

7 686

8 853

8 835

10 441

12 479

4 793

62%

25 997

27 550

29 269

31 563

33 083

7 086

4

5

6

4

75,5

80,2

86,5

90,6

Totalt
Förändring

71,2

Antal platser

27%
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Konsumtion
2015-2020
• Konsumtion av dygn inom vård- och omsorgsboende har ökat med 6 %
2015-2035
• Konsumtionen har ökat med 27 %, vilket motsvarar 7 086 dygn
• Konsumtionsökningen på 7 086 dygn motsvarar 20 platser inom vård- och omsorgsboende med motsvarande
konsumtion likt 2015

Ålder

2015

2020

2025

2030

2035

%
Förändring
2015-2035

Förändring
2015-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

689 247

679 435

654 357

591 550

557 552

-131 695

-19%

65-69

2 569 418

2 158 260

2 113 830

2 275 731

2 118 289

-451 129

-18%

70-74

2 087 706

2 048 305

1 741 405

1 720 730

1 853 746

-233 960

-11%

75-79

6 908 338

7 502 142

7 428 610

6 420 991

6 411 670

-496 667

-7%

80-84

7 967 251

9 332 422

10 326 516

10 361 497

9 106 932

1 139 681

14%

85-89

13 762 044

12 974 850

15 643 463

17 803 786

18 165 729

4 403 685

32%

90-år

14 261 146

16 426 873

16 392 774

19 372 892

23 153 530

8 892 384

62%

Totalt

48 245 150

51 122 287

54 300 955

58 547 177

61 367 448

13 122 299

27%

Kostnad
2015-2020
• Kostnaden ökar med ca 2,87 mkr fram till 2020
2015-2035
•

Kostnadsökningen baseras på 2015 års kostnadsnivå

• Kostnaden har ökat med 27 % vilket motsvarar ca 13 mkr

Hällefors prognos korttidsvården, 2015-2035
Ålder
0-19

2015

2020
0

2025
0

2030
0

2035
0

16

%
Förändring
2015-2035

Förändring
2015-2035
0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

389

384

369

334

315

-74

-19%

65-69

99

83

81

88

82

-17

-18%

70-74

80

79

67

66

71

-9

-11%

75-79

514

558

553

478

477

-37

-7%

80-84

307

360

398

399

351

44

14%

85-89

597

563

679

773

788

191

32%

90-år

703

810

808

955

1 142

439

62%

2 689

2 837

2 955

3 093

3 226

537

0,4

0,3

0,4

0,4

7,8

8,1

8,5

8,8

Totalt
Förändring

7,4

Antal platser

20%

1,5

Konsumtion
2015-2020
•

Konsumtion av dygn inom korttidsvården har ökat med 5 %, vilket motsvarar 147 dygn

•

Konsumtionsökningen på 147 dygn motsvarar ca 0,4 platser inom korttidsvården

2015-2035
•

Konsumtionen har ökat med 20 %

•

Konsumtionsökning om 20 % motsvarar 536 dygn och innebär 1,5 platser i korttidsvård

Ålder

2015

2020

2025

2030

2035

%
Förändring
2015-2035

Förändring
2015-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

458 159

451 637

434 967

393 217

370 618

-87 541

-19%

65-69

116 601

97 942

95 926

103 273

96 129

-20 472

-18%

70-74

94 223

92 445

78 594

77 660

83 664

-10 559

-11%

75-79

605 382

657 418

650 974

562 676

561 859

-43 523

-7%

80-84

361 580

423 536

468 652

470 239

413 303

51 723

14%

85-89

703 138

662 919

799 265

909 641

928 134

224 996

32%

90-år

827 984

953 723

951 743

1 124 770

1 344 264

516 280

62%

3 167 067

3 339 620

3 480 121

3 641 476

3 797 971

630 904

Totalt

20%

Kostnad
2015-2020
•

Kostnaden ökar med 172,0 tkr fram till 2020

2015-2035
•

7

Kostnaden ökar med 20 % vilket motsvarar ca 631,0 tkr

Utblick Hällefors

Den demografiska utvecklingen i Hällefors visar en minskning av invånare i kommunen, men gruppen 75
år och äldre kommer att öka. Ju äldre vi blir, desto större är behovet av vård och omsorg. Hällefors
kommun har en hög andel äldre, högre andel än riket.
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Omsorgens ambition är att arbeta främjande och förebyggande vilket förhoppningsvis ger effekter som
gör att behovet av vård- och omsorg minskar och/eller förskjuts. Den stora ökningen av antalet personer
65 år och äldre kommer dock att innebära en utmaning för äldreomsorgen i Hällefors.

Vård- och omsorgsboende
När det gäller vård- och omsorgsboende har det skett en omstrukturering av kommunens boendeplatser
sedan år 2007. Antalet platser har minskat genom nedläggning av särskilt boende och särskilt boende har
ändrat inriktning från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende. Från år 2007 till år 2014 har en
minskning med drygt 100 boendeplatser i särskilt boendeformer skett (vård- och omsorgsboende, boende
i servicehus).
År 2014 var andelen personer 65 år och äldre som bodde i särskilda boendeformer 9,2 % av befolkningen
i Hällefors. Ensolution har gjort en beräkning utifrån befolkningstillväxten som innebär att behovet av
vård och omsorgsboende kommer att öka med sex platser. En ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård år 2017, kommer troligtvis också att innebära ett ökat behov av antalet platser
för korttidsvård.

I kommunen finns två vård- och omsorgsboenden. Fyrklövern som består av både vård- och
omsorgsboende och korttidsvård. Boendet ligger i det natursköna området Millesparken.
Det andra boendet Nya Björkhaga som ligger i direkt anslutning till Sinnenas & Minnenas park, var från
början planerat som ett servicehus och användes som detta under ett flertal år. Från år 2012 ändrades
inriktningen på boendet till ett vård- och omsorgsboende, detta innebär att boendet inte är anpassat till
den form av vård- och omsorg som bedrivs idag.

Trygghetsboende
Sedan år 2015 har kommunen successivt arbetat för att höja kvalitén i våra trygghetsboenden.
Värd/värdinna finns idag, aktiviteter och måltid har varit viktiga parametrar för att höja kvalitén. Under år
2016 kommer alla som bor i trygghetsboende att kunna äta gemensamma måltider lunch och kväll.
Hemtjänst
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För hemtjänst och hemsjukvård har minskningen av antalet boendeplatser märkts av på ett markant sätt.
Antalet timmar har ökat liksom personer med mer omfattande hjälpbehov både vad gäller service, omsorg
och hälso- sjukvård. I takt med förändringarna i kommunens boendestruktur har även vårdtiderna på
sjukhusen kortats ner vilket även det har gett effekter för hemtjänst och hemsjukvård. En stor del av
eftervården bedrivs idag i hemmet.
Dagverksamhet
I Hällefors finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom med behov av regelbundna aktiviteter
och stimulans i vardagen. Totalt finns det plats för 25-30 personer beroende på hur många dagar i veckan
personen är där. Denna verksamhet kräver inget biståndsbeslut. Eftersom allt fler personer med
demenssjukdom bor kvar hemma och insatser behövs tidigt ökar behoven av denna dagverksamhet
kraftigt. De är av stor vikt att resurser finns på dagverksamheten för att ge personer med
demensproblematik ett meningsfullt och värdigt liv. Dessa personer har ett större hjälpbehov, är trötta och
förvirrade och behöver vara i en lugn miljö med möjlighet till stimulans för att uppnå en känsla av
meningsfullhet och tillfredställelse med dagen. Ett annat syfte med att öppna dagverksamhet för personer
med svår demens är att avlasta anhörigvårdare.
Enligt Socialstyrelsens bedömning leder dagomsorg till att på sikt minska kostnaderna för hemtjänst. För
anhörigas del förväntas stödet ha en positiv effekt på deras hälsa. Kostnader för korttidsvård minskar och
vård- och omsorgsboende skjuts på framtiden.
Kommunal rehabilitering
Under år 2016 – år 2018 kommer omsorgen att utöka rehabiliteringen, stimulansmedel är sökta
och fyra undersköterskor har anställts som skall vara arbetsterapeuterna behjälpliga med den
kommunala rehabiliteringen. Satsningen kommer att ge bättre förutsättningar till rehabilitering
både på korttidsenheten och på hemrehabiliteringen. Dagverksamheten för rehabilitering har
återigen öppnats på trygghetsboendet Björkhaga. Rehabilitering och aktiviteter erbjuds även på
våra vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboendet i Grythyttan. Möjlighet till en god
rehabilitering ökar förmågan till självständighet vilket också minskar behovet av vård- och
omsorg.

Mötesplatser
Behovet av mötesplatser för äldre är stort för att kunna förebygga framtida vårdbehov och bryta den
sociala isolering som många ensamstående äldre upplever idag. På trygghetsboende och i kommunen
finns gemensamhetsytor med möjlighet till social samvaro även för personer boende i ordinärt boende. På
alla vård- och omsorgsboenden, finns aktiviteter och socialt umgänge både för de som bor på boendet och
för gäster. För att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter måste både baspersonal och
dagverksamhetspersonal ha tillräckligt med tid och kompetens.
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Äldreomsorgens framtida målgrupper
Den framtida äldreomsorgen förväntas innebära en
växande målgrupp och ökad komplexitet kring de
äldres vård- och omsorgsbehov. Antalet personer med
demenssjukdom kommer att öka och för
kommunernas äldreomsorg kommer denna grupp att
utgöra en stor del.
Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och det är ett
område som länge varit eftersatt trots att behoven är
stora och förekomsten av depressionssjukdom är
relativt vanlig. Risken att insjukna i somatiska
sjukdomar ökar om man har en psykisk sjukdom.
Psykiska sjukdomar som depression, ångesttillstånd,
missbruk och psykotiska sjukdomar är vanligare hos
äldre, men har fått mindre uppmärksamhet än
demenssjukdomarna.
Andelen personer av utomnordisk härkomst kommer att öka och i denna grupp finns personer som har
tidigare trauman med sig. Vissa av dem har inga nätverk runt sig och en ytterligare komplikation är att
vissa personer tappar sitt modersmål.

Krokbornsparken Hällefors kommun, Sveriges äldsta folkpark från 1700- talet.

8

Utvecklingsområden
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Värdegrundsarbete
En gemensam värdegrund för personal som arbetar direkt med människor är viktigt eftersom
värderingar har stor betydelse för att upprätthålla en god livskvalité. Värdegrunden skall vara
ett stöd för medarbetarna för att äldre skall få ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Värdegrunden påverkar arbetet, alla möten samt hur vi förhåller oss till varandra. En människas
livsberättelse, och unika livshistoria är grunden för hur den äldre ska bemötas som människa.
Bemötandet ska bygga på samsyn med den äldre
och tillgodose dennes speciella behov av
integritet, delaktighet, trygghet och säkerhet.
Sinnenas och Minnenas park, Björkhaga 2015.

Det är personalen som ansvarar för att alla människors lika rätt och värde tillgodoses.
Ett värdigt bemötande innebär att stärka den äldres tilltro till sina egna resurser och ska bygga på respekt
för dennes vilja. Den äldre ska inbjudas till delaktighet. Ett bra värdegrundsarbete handlar om att skapa ett
gott klimat som ska genomsyra hela äldreomsorgen.

Mål: Att kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som
omsorgsverksamheten erbjuder

Strategier att fokusera på:
•

Verksamheten ska präglas av ett gott bemötande i alla möten med den enskilde
och dennes anhöriga

•

Upprätta en plan för frekvent återkommande aktiviteter under året som
understödjer värdegrundsarbetet

•

Värdegrundsarbetet sker genom en regelbunden reflektion i arbetet

•

”Äldreråd” som ska vara kommuninnevånarnas kanal för delaktighet och inflytande
särskilt i frågor som gäller den äldre befolkningen

•

Individanpassning och delaktighet för varje enskild individ med möjlighet att
påverka och förbättra sin livskvalitet

•

Värdegrundens förhållnings- och synsätt ska vara förankrat, följas upp och ständigt
fortgå
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Främjande och förebyggande arbete
Ett långt liv ska innehålla så många friska år som möjligt.
Att satsa på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
är därför värdefullt ur flera aspekter. Dels påverkar det
livskvaliteten positivt för den enskilde, dels ger det
ekonomiska vinster ur ett samhällsperspektiv.
Äldre människors hälsa och välbefinnande kommer att vara av
central betydelse för hela samhällets utveckling, inte minst ur
samhällsekonomisk synpunkt. Det är därför viktigt att personal
som jobbar med vård och omsorg om äldre har kunskap om
Gymnastik på trygghetsboende

vad som främjar hälsan hos de äldre.
Aktiviteter och social gemenskap är betydelsefullt för ett gott åldrande. Sociala mötesplatser och sociala
nätverk bidrar till att stärka individens självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet i det
dagliga livet och kan förhindra ensamhet och social isolering.
Att stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett hälsosamt åldrande. Det går att
påverka det framtida behovet av vård och omsorg genom att äldres hälsa och rörelseförmåga förbättras.
Tidiga och kvalitetsmässigt bra insatser där man riskbedömer och erbjuder individuella åtgärder innebär
att risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa kan undvikas eller fördröjas.

Mål: Att bedriva ett förebyggande arbete på ett strukturerat och
kvalitetssäkrat sätt

Strategier att fokusera på:
•

Ett hälsofrämjande arbetssätt skall prägla verksamheten

•

Meningsfullhet och social samvaro är viktiga områden för ökad livskvalitet,
inventering och tillgänglighet av sociala mötesplatser ur ett funktionellt och
geografiskt perspektiv.

•

Utveckla det kvalitativa arbetet kring ”Sammanhållen vård och omsorg”
(preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling, god vård i livets slutskede,
sammanhållen vård- och omsorg, god vård vid psykisk ohälsa, god vård vid
demenssjukdom) i samverkan med kommunerna i norra länsdelen och Region
Örebro län

•

Kontinuitet och kompetens skall vara vägledande i det främjande och
förebyggande arbetet

•

Förstärka utbudet av fysisk aktivitet och rehabilitering i syfte att förebygga och
fördröja ökade vård och omsorgsbehov

•

Driva ett arbete med uppsökande hembesök

•

Anhöriga är en viktig resurs som behöver erbjudas stöd och avlastning

Personal
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En stor utmaning för arbetsgivare är att utveckla strategier för att
rekrytera och behålla välutbildad personal. Det handlar om att erbjuda
en god arbetsmiljö, trygga anställningsvillkor, bra löner, introduktion
och kontinuerlig kompetensutveckling. Med en kombination av ökad
andel äldre och pensionsavgångar kommer frågor kring
personalförsörjning att behöva stå i fokus för vård- och omsorgsverksamheten.
Tillsvidareanställd personal, antal årsarbetare 2016-04-01
Mästarnas park ”ungdom”

Undersköterskor

Vårdbiträden

Arbetsterapeuter Sjuksköterskor

Kvinnor
Män
Totalt

118
5,75
123,75

12,75
2,25
15,0

4,0
0
4,0

12,75
0
12,75

Ålder
55-59
60-64
65-67

Undersköterskor
24
15
3

Vårdbiträden
6
4
0

Arbetsterapeuter
0
0
0

Sjuksköterskor
2
2
2

Åldersstruktur,
pensionsavgångar,
tillsvidareanställd
personal, 2016-04-01

Mål: Att kommunen skall attrahera, utveckla och behålla personal
i äldreomsorgen utifrån nuvarande och framtida behov

Strategier att fokusera på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka attraktionskraften genom marknadsföring av vård och omsorgsyrket
Tillsvidareanställd personal har lägst vård- och omsorgsutbildning (89 % 2016)
Fortsatt satsning på kompetensutveckling och specialistkompetens
Trivsel och arbetsglädje skall prägla äldreomsorgen
Personalens arbetsuppgifter ska vara tydliga men även flexibla
Personal kan påverka sitt eget arbete genom delaktighet och medinflytande
Schemaverktyget Time Care med individuella och flexibla arbetstider (19 arbetspass
per 4 veckor).
Personal skall ha en samsyn av mål och arbetsprocesser
Ökad frisknärvaron hos personalen
Ett nära ledarskap
Uppföljning och utvärdering

23

Ekonomi
Under de senaste decennierna har antalet äldre ökat kraftigt.
En minskad dödlighet i högre åldrar har medfört att ökningen
har varit särskilt omfattande bland de allra äldsta.
Äldreomsorgens resurser har från år 1980 - 2012 ökat i ungefär
samma omfattning som antalet äldre. Samtidigt har andelen äldre
med äldreomsorg påtagligt minskat. Det innebär att kostnaderna per
brukare har ökat mycket kraftigt. Att kostnaderna per omsorgstagare
har ökat beror delvis på att en förskjutning skett i äldreomsorgens
insatser i riktning mot en ökad andel vårdtunga fall.

Äldres hälsa har förbättrats och sammanhänger med en
minskad dödlighet i dessa åldersgrupper.

Sevilla paviljongen, Måltidens hus Grythyttan

Den gradvis förbättrade hälsan medför att andelen äldre med behov av äldreomsorg över tiden sjunker.
Denna utveckling bidrar i sin tur till att den genomsnittliga kostnaden per omsorgstagare ökar. Kostnaden
per omsorgstagare ökar också som en följd av förbättringar i verksamhetens kvalitet.
Hällefors kommun har en hög andel äldre, 29 % (länet 21 %, riket 24 %). Andelen äldre över 65 år
kommer inte att öka, men andelen 85 år och äldre kommer att öka fram till 2035. Ökning fram till 2025 är
14 %, fram till 2035 blir ökningen 42 % från 2015. Det är i denna åldersgrupp som de stora behoven av
vård och omvårdnad finns, vilket kommer att generera ökade kostnader och behov av vård- och omsorg.

Mål: Att kommunen skall bedriva äldreomsorg på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt

Strategier att fokusera på:
•

Öka effektiviteten genom ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt

•

Organisera vården utifrån de äldres behov

•

Resursfördelning inom äldreomsorgen utifrån beviljade insatser

•

Samverka för att få en effektiv resursanvändning

•

Rehabiliterande förhållningssätt främjar folkhälsan och den framtida ekonomin

•

Följa ekonomiprocessen

•

Resursfördelnings modell

•

Uppföljning och utvärdering

24

Bostäder och boende
Allt fler äldre vill bo kvar så länge som möjligt i den egna
bostaden och att bo bra är viktigt, många äldre bor i bostäder som
inte är anpassade efter deras behov. I takt med att befolkningen
blir äldre ställs ökade krav på bostäder, bostadsområdenas
tillgänglighet och bostadsanpassning. Andra faktorer som har stor
betydelse för möjligheten att bo kvar i den egna bostaden är,
kommunikationer, tillgång till vård- och omsorg, service och
social gemenskap.
Det behövs en kombination av boende som tillgodoser behov
Sinnenas och Minnenas park, Björkhaga
inom såväl vård- och omsorgsboende, trygghetsboende
och medboende. Äldre makar eller sambopar som delat ett långt
liv tillsammans och sammanbott ska ges möjlighet att fortsätta
bo tillsammans även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Äldre personer ska så långt som möjligt kunna välja när/hur stöd, hjälp och service i boendet skall ges.
Allt fler äldre och funktionsnedsatta väljer att bo hemma med hemtjänst. Därför bör lägenheter som
fungerar för alla byggas i attraktiva lägen nära centrum och service av olika slag. Om det blir attraktivt
för äldre personer att flytta blir de hus de lämnar tillgängliga för nya familjer, vilket kan ha en positiv
påverkan på befolkningsutvecklingen.
Andra krav på vård- och omsorgsboenden kommer att finnas under kommande år. En växande målgrupp
med ökad komplexitet kring vård- och omsorgsbehov gör att behovet av antal vård- och omsorgsplatser
samt trygghetsboende kommer att öka. Enligt Ensolution kommer antalet platser att öka med 6 stycken
fram till 2025. Redan idag ses en brist på boendeplatser på vård- och omsorgsboende lämpade för äldre
personer med psykiatriska diagnoser och därmed följande vårdbehov.

Mål: Att lämpliga boendeformer för äldre finns i kommunen

Strategier att fokusera på:
•

Bättre livskvalitet för äldre genom varierat utbud av bostäder och boendemiljö

•

Äldre med stora omvårdnadsbehov skall erbjudas vård- och omsorgsboende

•

Ett ökat behov kräver framförhållning

•

Trygghetsboende med kvalitet

•

Erbjuda äldre att vara delaktiga i planeringsprocessen

•

Omstrukturering av vissa befintliga äldreboenden utifrån kommande behov
(lokalförsörjningsplan).

•

En ökad samverkan med Hällefors bostadsbolag (BoAB)
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Måltid
Maten är viktig både för hälsan och för livsglädjen.
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att kunna
leva ett långt friskt liv, undvika sjukdom och återvinna
hälsa. Näringsrik mat är speciellt viktigt för äldre
människor då många äldre äter mindre och därigenom
får i sig en mindre mängd näringsämnen.
Maten är inte bara näring, den ger också njutning och
gemenskap vilket i sin tur stimulerar till god aptit och
ökad näringstillförsel. Att trots nedsatta funktioner
kunna vara med och påverka måltiden både gällande
Måltidsupplevelse, Vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga
matsedel, dukning och måltidsatmosfär är viktiga
komponenter för att stimulera till matglädje, god aptit
och ökad livskvalité. Doften av mat som lagas är också
viktig för de äldre som inte längre har möjlighet att laga
sin mat själva.
Att använda maten och måltiden som årstidsmarkör utifrån kulturella traditioner stimulerar minnet och
bidrar till känslan av att finnas med i ett socialt och kulturellt sammanhang. Personalens kunskap om
kostens och måltidens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande är av stor vikt för måluppfyllelsen.
Förebyggande av undernäring, ensamhet och psykisk ohälsa bidrar till att skjuta upp äldres behov av
vård- och omsorg vilket främjar både samhällsekonomi och livskvalité.

Mål: Att förbättra måltidsupplevelsen för främjande av god
livskvalité hos de äldre

Strategier att fokusera på:
•

Anpassa måltiderna utifrån målgruppen äldre både när det gäller
näringsinnehåll och önskemål

•

Främja en god måltidsmiljö med möjlighet till social samvaro i samband med
måltid

•

Öka delaktigheten kring måltiden och måltidsmiljön

•

Använda måltiden som årstidsmarkör med hänsyn till traditioner och kultur

•

Möjliggöra kulturellt matutbyte och ta tillvara den finska matkulturen

•

Att använda Sinnenas och Minnenas park för måltid och odling.

Kultur
26

Mycket kan göras för att skapa en meningsfull tillvaro för äldre. Det kan till exempel
handla om att förbättra äldre människors möjligheter att delta i kultur- och samhällslivet
oavsett ålder.
Man ska få fortsätta vara den man är, bibehålla och utveckla sin personlighet och sina
intressen så långt som möjligt.
Konst och kultur bidrar till att bryta isolering och ökar känslan
av delaktighet. Vår lust till konst och bildning minskar inte för att vi blir äldre. Kanske är det tvärt om. Kultur
och kultur-upplevelser har ett egenvärde genom att bidra till den själsliga utvecklingen
Teaterföreställning om kärleken till tangon

och ett meningsfullt liv.
I den pågående hjärnforskningen framkommer att kulturaktiviteter ger positiva hälsoeffekter. En ökad
känsla av sammanhang och meningsfullhet har visat sig ha positiva effekter på medicinering och
vårdbehov. Främst så ökar den livsglädjen och livslusten. Exempelvis har musikterapi inom
demensvården visat sig öka patienternas livskvalitet genom minskad ångest och stress. Samtal kring
konst minskar användandet av lugnande medel och cancerpatienter som sjunger i kör mår bättre. Måleri,
bild och bildterapi påverkar hjärnans belöningssystem på ett positivt sätt. I daglig verksamhet behöver
äldre erbjudas kulturella upplevelser och möjligheter till eget skapande.

Mål: Att kultur används som redskap för ökad glädje och livskvalité
för äldre

Strategier att fokusera på:
•

Arbeta utifrån årshjulet med aktiviteter för att främja ett kulturliv och
traditioner hos äldre

•

Erbjuda alternativa uttrycksformer

•

Ta till vara och utveckla kommunens befintliga kulturutbud/mötesplatser

•

Erbjuda ett kulturutbud för våra finska medborgare

•

Ge bättre förutsättningar för äldre att delta i kulturlivet

•

Underlätta framväxten av hållbara strukturer

•

Utgå från den äldres livsberättelse för att kunna erbjuda livsanpassade
aktiviteter

•

Öka äldres delaktighet för att kunna ge individanpassade kulturaktiviteter

•

Främja utbyte med andra kulturer

27

Samverkan
Äldre har ofta sammansatta och komplexa behov av vård, omsorg och
rehabilitering. Samverkan mellan olika huvudmän, förvaltningar och
verksamheter är därför ofta avgörande för en god vård- och omsorg. För att
uppnå detta behövs en organisation där roller och ansvarsfördelningen
mellan de olika grupperna är tydliga. Samverkan är viktig på såväl
övergripande nivå, i planering av vård- och omsorg som i utförandet för den
enskilde äldre. I takt med ett ökat flöde mellan kommunal vård, sluten vård
och primärvård krävs en allt högre grad av samverkan .
Ideella insatser inom det organiserade civilsamhället har under senare år
uppmärksammats. De idéburna organisationerna är betydelsefulla för
befolkningens livskvalitet och kan också ofta komplettera och utveckla den
kommunala verksamheten. Meningen med samverkan mellan kommun och
ideella organisationer är att de ideella organisationerna skall kunna vara
starka och arbeta självständigt. Den ideella sektorn skall vara med och
utveckla välfärden men inte ta ansvar för den.
Grythytteviken 2015

De sex nationella principerna för samverkan mellan offentliga sektorn och civilsamhället skall vara
vägledande i all samverkan; Självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och
insyn samt mångfald.

Mål: Att skapa samverkansformer för att bli starkare och nyttja
resurserna mera effektivt

Strategier att fokusera på:
•

Samverka strukturerat på såväl strategisk som operativt nivå mellan olika
huvudmän

•

Samverka med andra kommuner och agera gemensamt i vissa strategiska frågor

•

Ingå i nätverk på flera organisatoriska nivåer och använda nätverk som
kunskapsöverföring

•

Tvärprofessionellt arbetet utifrån de äldres behov såväl internt som externt

•

Avsätta resurser till att samordna samarbetet med föreningsliv och andra
samarbetspartners

•

Bygga förtroendefulla relationer genom att skapa forum för dialog mellan
politiker, tjänstemän och äldre medborgare
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Information
Vi lever i ett informationssamhälle. Patienter, äldre och
anhöriga behöver rätt information för att kunna vara delaktiga,
söka och välja vård. Effektiva vårdprocesser måste bygga på
en rationell hantering av aktuell och tillförlitlig information.
Det är viktigt att se information ur ett helhetsperspektiv. Väl
fungerande informationskanaler och utveckling inom
välfärdsteknologin ökar möjligheten till delaktighet och
självständighet och bidrar till en högre livskvalitet.
Information om Äldreplan 2016-2025,
Folkets hus 2016

E-hälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård- och omsorg.
E-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som går ut på att rätt person ska ha rätt
information vid rätt tillfälle. Syftet är att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Detta
innebär användning av informations- och kommunikationsteknik för att möta behoven för invånare och
vårdpersonal i vårdande och sjukdomsförebyggande syfte.
E-tjänster innebär elektroniskt förmedlade och interaktiva tjänster i olika former. E-tjänsterna kan röra
ansökan, råd och stöd, kommunikation eller teknik i hemmet.
Det är viktigt att betona att denna förskjutning skall ske på individens och inte på professionens villkor.
En förutsättning för e-hälsa och e-tjänster är kunskap hos patienter, äldre och anhöriga samt rätt
information och stöd från vården och omsorgen.

Mål: Att erbjuda anpassad, lättillgänglig och tydlig information till
målgruppen äldre

Strategier att fokusera på:
•

Använda oss av IT som verktyg och som plattform för information

•

Använda oss av så många olika informationskanaler som möjligt för att nå så
många äldre som möjligt

•

Utveckla välfärdsteknologin på individens villkor

•

Information till målgruppen äldre skall översättas till finska

•

Samla övergripande och efterfrågad information i en ”äldreguide”

•

Utveckla hemsidan för målgruppen äldre

•

Underlätta framväxten av hållbara informationsstrukturer

•

Efterfråga äldres åsikter och göra dem delaktiga

•

Att använda tekniken som ett hjälpmedel och komplement i vården
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00,
12.30–16.00 fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
E-post: kommun@hellefors.se
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Ekonomisk rapport juli 2016, dnr KS 16/00147
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18
Ekonomisk rapport, daterad 2016-08-08
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 och 2016-02-16 har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av fastställda finansiella mål och kommunens prognostiserade
årsresultat.
Ekonomi

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå sju av nio
finansiella mål som antagits för verksamhetsåret 2016.
Målet med år 2016 är att göra ett överskott 11,2 miljoner kronor. Enligt
nuvarande helårsprognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att
hamna på ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Det är 0,8 miljoner kronor
sämre än budgeterat. Prognostiserade årsresultatet innebär att målet att
resultatandelen ska uppgå till minst 2,7 procent beräknas inte uppnås.
Anledningen till att målet inte uppnås är att kommunstyrelsens
verksamheter inte inryms inom beslutad budgetram utan redovisar ett
prognostiserat underskott på 5,9 miljoner kronor.
Målsättningen att nettokostnadsandelen ska vara högst 96,6 procent
beräknas inte att uppnås enligt nuvarande prognoser. Anledningen är att
verksamhetskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat och underskottet
beräknas vägas upp med finansförvaltningens överskott.
Totalt har kommunen en investeringssumma på 29,3 miljoner kronor, där
5,3 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram. Förvaltningen har
påbörjat en process med att komplettera behovsinventeringen vad gäller
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kommunalkontorets flytt till Formens hus. En investeringssumma på totalt
29,3 miljoner kronor innebär att målsättningen att investeringarna minst ska
uppgå till 7,0 procent av skatter och utjämning beräknas uppnås.
Målsättningen att öka soliditeten enligt blandade modellen till lägst
28,1 procent beräknas att uppnås. Förvaltningen beräknar med att soliditeten
ska hamna på knappt 29 procent vid årsskiftet 2016/2017.
Folkhälsa

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt och presenterar förvaltningens förslag till beslut
med anledning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering av gångoch cykelbro Klockarvägen 2016-06-28 § 113.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande ägande av bron vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina
Johansson (M).
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande brons påverkan på resultatet
vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Christina Johansson (M) ställer fråga om förhållandet mellan beslutade
belopp och verkliga utfall i bilagan vilken besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att förvaltningens föredragna
förslag till beslut ska antas vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 113:
Kommunstyrelsens budget för driften minskas med 3 306 tkr för år 2016.
Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras till
totalt 404 471 tkr enligt följande:
Kommunfullmäktige 2 151 tkr
Myndighetsnämnd 265 tkr
Kommunstyrelse 402 055 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras till
96,6 procent för verksamhetsåret 2016.
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Hällefors kommuns budgeterade resultat förändras till 11 233 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till minst
2,7 procent för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar för investeringar med 3 306 tkr för år
2016.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 29 333 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 7,0
procent för verksamhetsåret 2016.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica
Jansson. Christina Johansson (M) utvecklar delar av föredragningen.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 113:
Kommunstyrelsens budget för driften minskas med 3 306 tkr för år 2016.
Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras till
totalt 404 471 tkr enligt följande:
Kommunfullmäktige 2 151 tkr
Myndighetsnämnd 265 tkr
Kommunstyrelse 402 055 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras till
96,6 procent för verksamhetsåret 2016.
Hällefors kommuns budgeterade resultat förändras till 11 233 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till minst
2,7 procent för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar för investeringar med 3 306 tkr för år
2016.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 29 333 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 7,0
procent för verksamhetsåret 2016.
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BILAGA
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Ekonomisk rapport
Juli 2016

Avstämning finansiella mål
Resultatandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period och
beräknas inte uppnås. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att resultatandel ska
uppgå till minst 2,7 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.

Årets resultat (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Resultatandel

2012

2013

2014

2015

2016 TOTALT

15,1
362,5
4,2%

0,8
360,3
0,2%

1,9
377,1
0,5%

13,5
383,2
3,5%

10,5
423,4
2,5%

41,8
1 906,5
2,2%

Nettokostnadsandel

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
96,6 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Nettokostnadsandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

341,4
362,5
94,2%

352,9
360,3
97,9%

371,2
377,1
98,4%

366,7
383,2
95,7%

413,7
423,4
97,7%

1 845,9
1 906,5
96,8%

Självfinansieringsgrad

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att självfinansieringsgraden ska vara
100 procent och det har uppnåtts. Det innebär att 2016 års investeringar beräknas finansieras med
77,8 procent av årets egna medel och resterande del finansieras dels med medel som fanns vid
ingången av år 2016 och dels extra generella statsbidrag. Över den senaste femårsperioden kan
konstateras att kommunen inte gjort någon nyupplåning.

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Självfinanseringsgrad

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

29,0
19,1
100,0%

29,8
15,2
100,0%

21,2
21,8
97,2%

28,7
12,6
100,0%

22,8
29,3
77,8%

131,5
98,0
134,2%

Investeringsandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst
motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och utjämning samma period. Finansiella målet för
det enskilda verksamhetsåret 2016 är att investeringsandelen ska uppgå till minst 7,0 procent och det
kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

19,1
362,5
5,3%

15,2
360,3
4,2%

21,8
377,1
5,8%

12,6
383,2
3,4%

29,3
423,4
7,0%

98,0
1 906,5
5,1%
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Amorteringstakt av låneskuld

Hällefors kommuns långfristiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås. Under år 2016 har
kommunen målsättningen att amortera 2,4 miljoner kronor vilket kommer att uppnås.
(mkr)

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

139,5
0,0

119,6
19,9

107,6
12,0

107,6
0,0

102,6
5,0

36,9

Försäkra bort pensionsskuld

Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under de år som varit
har kommunen inte försäkrat bort något. Under år 2016 har kommunen målsättningen att bortförsäkra
pensionsskulden med lägst 0,6 miljoner vilket kommer att uppnås.
(mkr)

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

228,8
0,0

248,4
0,0

231,8
0,0

225,4
0,0

218,0
0,9

0,9

Finansnettoandel

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att finansnettoandel ska uppgå till högst
-0,7 procent vilket enligt nuvarande prognoser kommer att uppnås.

Finansnetto (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Finansnettoandel

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALT

-6,0
362,5
-1,7%

-6,6
360,3
-1,8%

-4,0
377,1
-1,1%

-3,0
383,2
-0,8%

0,9
423,4
0,2%

-18,7
1 906,5
-1,0%

Soliditet

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten enligt blandande modellen
ska uppgå till lägst 28,1 procent och det innebär att målet beräknas uppnås.
Soliditet blandad modell
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2012

2013

2014

2015

2016

82,9
334,7
24,8%

83,8
337,5
24,8%

85,7
319,9
26,8%

99,2
364,2
27,2%

109,7
380,5
28,8%

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten inklusive
pensionsansvarsförbindelsen ska uppgå till lägst -31,0 procent och det innebär att målet beräknas
uppnås.
Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2012

2013

2014

2015

2016

-121,1
334,7
-36,2%

-130,9
337,5
-38,8%

-113,2
319,9
-35,4%

-93,5
364,2
-25,7%

-76,3
380,5
-20,1%

TOTALT

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå åtta av nio finansiella mål som
antagits för verksamhetsåret 2016.
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Avstämning årsresultat/balanskrav
Kommunens prognostiserade årsresultat

Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Det är
0,8 miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen är att kommunstyrelsens verksamheter inte
inryms inom beslutad budgetram utan redovisar ett prognostiserat underskott på 5,9 miljoner kronor
som däremot vägs upp av aktieförsäljningen av Värmevärden med ett överskott på 4,0 miljoner kronor
som finansiella intäkter. Kommunfullmäktige har 2016-06-28 beslutat att finansiera gång- och
cykelbron med de extra generella statsbidrag som kommunen erhållit vilket leder till att budgeten för
verksamhetens nettokostnader minskas med 3,3 miljoner kronor. Detta beslut påverkar också
kommunens budgeterade resultat som förbättras med motsvararande belopp, då finanseringen avser en
investeringsåtgärd och inte en driftåtgärd.

Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
-413,7
276,7
146,7
4,4
-3,5
10,5

Budget
-404,5
279,7
139,1
0,4
-3,5
11,2

-9,2
-3,0
7,5
4,0
-0,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,5 miljoner kronor bättre än den antagna
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 16/18.

Årets resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2012

2013

2014

2015

2016

15,1
22,3

0,8
1,0

1,9
2,3

13,6
15,8

10,5
10,6

Kommunens balanskravsutredning

Målet med år 2016 är att göra ett överskott på 11,2 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen inte att klara budgeten, men däremot det
lagstadgade balanskravet.
Koncernens helårsprognos

Nedan följer prognoser utifrån de budgethandlingar och prognoser som inkommit till kommunen.
Ägarandel
Hällefors kommun
Hällefors Bostads AB
Bergslagens Kommunalteknik
Bergslagens Räddningstjänst
Bergslagens Miljö och byggnämnd
Bergslagens Överförmyndarnämnd

100,0 %
15,5 %
8,3 %
15,5 %
15,5 %

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Prog årsresultat
10,5
0,1
-0,2
0,0
0,0
0,0
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Upphävande av detaljplanetillägg HA101, undantag av
bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort dnr KS
16/00209
Beslutsunderlag
Bilaga 1, detaljplan HA101
Ärendet
Detaljplanetillägget ”Ändring av detaljplan, tillägg till bestämmelser i
Hällefors tätort, Hällefors kommun, laga kraft vunnet 1993-01-05, som
innefattar större delar av Hällefors tätort, tillåter att bygglov ej krävs för
skyltuppsättning för detaljplaner som är fastställda eller laga kraftvunna före
1992-10-01.
Miljö- och byggnämnden beslutade 1992-08-17, § 104 att genomföra
planläggning för att bygglovbefria skyltar i Hällefors tätort. Enligt plan- och
bygglagen 8 kap 5§ får kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser
besluta att bygglov inte krävs för vissa ärendetyper. I punkt 7 står att
bygglovplikten får hävas för att ”utföra sådana åtgärder som avses i 3§ första
stycket 2”.
Det krävs bygglov för uppsättning av skyltar i Hällefors kommun, då det
finns ett skyltprogram, antaget 2014-05-20 i Bergslagens Byggnämnd, samt
en ny skyltplan arbetas fram. Syftet med skyltprogrammet och skyltplanen är
att kommunerna ska ha en enhetlig skyltning utifrån gestaltning, placering
och utformning i alla fyra kommuner (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora).
Sedan detaljplanetillägget antogs har Plan- och Bygglagen ändrats, nu kräver
både Plan- och Bygglagen (2010:900), samt Plan- och Byggförordning
(2011:338) bygglov för skyltuppsättning.
Enligt 3 § Plan- och Byggförordning (2011:338), krävs det i områden som
omfattas av en detaljplan bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt
ändra skyltar eller ljusanordningar. För skyltar utanför planlagt område krävs
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inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas från Länsstyrelsen,
Trafikverket eller hos Polisen.
Konsekvenserna av detaljplanetillägget HA 101 medför svårigheter att utföra
myndighetsarbete kopplat till bygglov och tillsyn, som t.ex. att sköta tillsyn
(när Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning) bristande kännedom om
placering, samt att skyltar inte får placeras hur som helst.
Vägar har olika väghållare vilket kräver olika tillstånd att uppföra skyltar. På
kommunala vägar är Hällefors kommun väghållare, Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning svarar på bygglov för skyltar. Utanför detaljplanelagt
område ger Länsstyrelsen tillstånd, på statliga vägar är Trafikverket
väghållare och ger tillstånd för skyltar.
Bergslagens Miljö-, och Byggförvaltnings roll vid handläggning av
bygglovsansökningar är att förena verksamheters behov av att annonsera sin
tillvaro med intresset av en attraktiv stadsmiljö, trafiksäkerhet och
tillgänglighet.
Skyltar är en naturlig del av stadsmiljön och det är viktigt att olika butiker,
serviceföretag och andra verksamheter får synas. För att en stadsmiljö ska
kännas attraktiv är helhetsintrycket viktigt och skyltar påverkar det intryck
man får. Stadsmiljön tillhör alla som vistas i den och det är viktigt att den är
trivsam och säker. Skyltar kan placeras eller utformas så att de innebär en
fara för trafiksäkerheten eller försvårar tillgängligheten för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Eftersom många verksamheter vill synas mer än konkurrenterna tenderar
skyltarna att bli många och stora. Det leder i sin tur till att konkurrenten vill
ha ännu fler och ännu större skyltar, vilket kan resultera i att de enskilda
skyltarna inte går att se i den visuella oredan som blir följden av detta.
Ljusskyltar idag kan vara väldigt ljusstarka, detta kan både vara negativt för
stadsmiljön och mycket störande. Alltför många skyltar med olämplig
utformning och placering leder till att stadsmiljön upplevs som stökig och
oattraktiv. Stadsmiljön upplevs som mer harmonisk och vackrare med en
genomtänkt och tillbakahållen skyltning och man har då lättare för att läsa de
skyltar som finns och hitta det man söker. Skyltar och flaggor kan vara ett
positivt inslag i stadsmiljön men är de illa utformade eller placerade så
förstör de upplevelsen av staden.
Ekonomi

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

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

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

Att upphäva detaljplanetillägget HA101.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Christina
Johansson (M) utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att upphäva detaljplanetillägget HA101.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att upphäva detaljplanetillägget HA101.
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Terrassen övre plan, dnr KS 16/00239
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10 § 323
Ritningsförslag på Terrassens övre plan
Ärendet
Hällefors Bostads AB (Boab) önskar samlokalisera tillsammans med
kommunförvaltningen i Terrassens lokaler intill Formens hus. Fördelarna med
detta är många. Boabs uthyrning av lägenheter får ett mer centralt exponerat
läge och enklare att besöka. Ett viktigt skäl för detta är att Boabs lokal då kan
användas till de behov som Stora Enso aviserat om att hitta en ny lokal för
deras verksamhet.
Ur verksamhetsperspektiv blir det enklare att kommunicera med personalen
på Boab, då det gäller fastighetsfrågor både avseende av bolaget förhyrda
lokaler och det av kommunen ägda men av bolaget förvaltade beståndet.
Boab kan sänka sin kontorsyta samt att flera ytor så som konferensrum,
pausrum, omklädningsrum samt arkiv kan utnyttjas gemensamt.
Genom att Boab och kommunen kan samutnyttja gemensamma lokalytor blir
både kommunens och Boabs lokalutnyttjande effektivare.
Ekonomi

Bolaget bedömer att ombyggnaden av Terrassens övre plan beräknas kosta
3,5 miljoner kronor för att verksamhetsanpassa lokalen och avser i
huvudsak investeringskostnader.
Kommunförvaltningen föreslår att bolagets önskan om att samlokaliseras
tillsammans med kommunförvaltningen godkänns och att bolaget erbjuds
att hyra Terrassens övre plan. Däremot föreslår förvaltningen att bolaget
själv får bekosta den ombyggnad som krävs för att verksamhetsanpassa
lokalerna. De lokaldelar som samutnyttjas i Formens hus och Terrassen ska
regleras genom upprättande av hyresavtal.
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Utifrån att förvaltningen föreslår att bolaget själv får bekosta den
ombyggnation som krävs föreslår förvaltningen att kommunen tar ett nytt
borgensbeslut på 155,0 miljoner kronor för bolaget, vilket innebär en
ökning med 5,0 miljoner kronor.
Folkhälsa

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

Då den kontorsyta som Boab kommer att använda efter ombyggnaden är
betydligt mindre än den yta bolaget använder i dagsläget kommer både
värme och elförbrukning att minskas, vilket leder till att verksamheten
minskar sin miljöpåverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunchef får i uppdrag att teckna hyresavtal med Hällefors Bostads
AB.

-

Verksamhetsanpassning av Terrassens övre plan bekostas av Hällefors
Bostads AB som hyresgäst.

-

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 155 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

-

Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om
totalt 150 000 000 kronor upphävs.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet påtalar ordförande
Annahelena Jernberg (S) att en förändring i beslutsunderlaget har skett efter
behandlingen i allmänna utskottet.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef får i uppdrag att teckna hyresavtal med Hällefors Bostads AB.
Verksamhetsanpassning av Terrassens övre plan bekostas av Hällefors
Bostads AB som hyresgäst.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 155 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
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Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om
totalt 150 000 000 kronor upphävs.
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Yttrande över Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om giftfri
vardag, dnr KS 14/00058
Beslutsunderlag
Lars-Göran Zetterlunds (C) motion, inkommen 2014-03-19
KF 2014-04-08 § 57
KS 2014-05-06 § 95
Mejlkonversation med Bergslagens miljö- och byggförvaltning, mars 2016
Miljömål för Örebro län 2015-2020, 2015:4
Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020, remissversion
Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 skydda barnen bättre, 5/14
Tillsynsplan 2016-2018 inom miljöbalkens, strålskyddslagens och
tobakslagens ansvarsområden, daterad 2016-02-24
Yttrande
Lars-Göran Zetterlunds (C) föreslår i sin motion om giftfri vardag att:
•
•
•

En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av
produkter och material som innehåller miljögift.
Ersätta giftiga material med giftfritt materiel.
Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Såväl t.ex. Kemikalieinspektionen (KEMI) och Länsstyrelsen Örebro står
bakom att kemikalier i vår omgivning innebär hälso- och miljöproblem och att
medvetenheten om detta har ökat. Sverige har 16 nationella miljömål, giftfri
miljö är ett. I målet ryms exempelvis exponering för kemiska ämnen, kunskap
om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt information om farliga
ämnen. På nationell nivå finns även kemikalieinspektionens ”Handlingsplan
för en giftfri vardag 2015-2020”. KEMI och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har också bildat ett kommunnätverk för giftfri vardag, men
KEMI anser samtidigt att EU är den viktigaste arenan i arbetet mot en giftfri
vardag.
I ett åtgärdsprogram på regional nivå har sex fokusområden identifierats.
Fokusområdena utgår från de nationella miljömål som är relevanta för Region
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Örebro. Ett av fokusområdena är giftfri vardag där förslag på ett antal åtgärder
lyfts fram. I Bergslagens miljö och bygg (BMB) tillsynsplan för 2016-2018
framkommer t.ex. att ett kemikalieprojekt med fokus på kosmetiska produkter
för barn ska genomföras under 2016. I dagsläget genomförs en del åtgärder på
området och det finns beslutade mål att arbeta efter. Däremot beskriver
miljöchef på BMB att de inte genomför några inventeringar av verksamheter,
utan fungerar som tillsynsmyndighet.
Vid en eventuell inventering blir det förmodligen därför aktuellt med något
projekt med extern kompetens. BMB:s miljöchef nämner att en inventering av
t.ex. förskolor är ett stort arbete som kräver engagemang och resurser.
Förvaltningen bedömer att det krävs ett politiskt beslut på om en
handlingsplan ska tas fram eller ej och beroende på beslutets utgång eventuellt
en medföljande budget. Om något eller några områden ska prioriteras är en
annan fråga. Eftersom förslag två, att ersätta giftigt material med giftfritt,
bygger på de inventeringar som genomförs är det i dagsläget inte möjligt att
uppskatta vilka ekonomiska och övriga konsekvenser det skulle innebära.
När det kommer till upphandling säkerställer kommunen genom
styrdokument och upphandlingssamarbete i länssamverkan att kraven på
samtliga upphandlade produkter uppfyller lagar och direktiv. Exempelvis
ställs krav på flamskyddsmedel, ytbehandlingar av trä och plast, lim, textilier
och läder. För framtagande av miljökrav finns särskild miljösamordnare på
upphandlingskontoret i Örebro som arbetar mot alla kommuner i länet.
Ekonomi

De samlade kostnaderna är svåra att bedöma innan en inventering är
genomförd. Men förvaltningen bedömer att det rör sig om stora kostnader
om alla områden ska inventeras och allt material, i den grad det är möjligt,
ska ersättas.
Folkhälsa

En minskad användning av kemikalier har positiv effekt på folkhälsan. Det
t.ex. genom att livsmedel och vatten skyddas från föroreningar. En annan
åtgärd med positiva folkhälsoeffekter är att bidra till att människor i mindre
grad utsätts för allergiframkallande ämnen i kemiska produkter och varor.
Miljö

Området som motionären lyfter har i stor grad effekt på miljön. Exempelvis
är högfluorerade ämnen extremt svårnedbrytbara i miljön och finns därför
kvar under lång tid.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att delar av motionens intentioner redan genomförs och att ett politiskt
beslut fattas om en handlingsplan ska tas fram eller inte.

-

Att motionen med ovanstående yttrande ska anses besvarad.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga gällande giftfria material i Formens hus vilken lämnas obesvarad.
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Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att någon handlingsplan inte ska tas fram.
Ewa Stålberg (M) och Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ärendet ska delges
hållbarhetsberedningen.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Lars-Göran Zetterlunds (C)
yrkande, samt att motionen med det egna tilläggsyrkandet ska anses besvarad
vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att föreslå kommunfullmäktige
Att delar av motionens intentioner redan genomförs och inget behov av en
handlingsplan föreligger.
Att motionen med ovanstående ska anses besvarad.
Att motionen ska delges hållbarhetsberedningen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Annahelena Jernberg ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att delar av motionens intentioner redan genomförs och inget behov av en
handlingsplan föreligger.
Att motionen med ovanstående ska anses besvarad.
Att motionen ska delges hållbarhetsberedningen.

!

!
Till
Kommunfullmäktige
Hällefors kommun
Motion
Giftfri vardag kräver handling
De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika
duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen
del, vet att det inte är lätt.
Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier
och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel
är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som
kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som
diabetes och bröstcancer. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i
arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut
giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna
vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter,
vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med.
Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan
på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte
utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna
räkna med att det vi köper inte är farligt. Men ansvaret ligger i första hand hos oss
själva och politiken måste gå före och t ex lagstifta om tydliga
innehållsförteckningar och konsekvensbeskrivningar. Kommuner måste kunna
garantera att den verksamhet man bedriver är säker för oss alla.
Därför föreslår Centerpartiet i Hällefors kommun att:
• En handlingsplan tas fram med syfte att inventera förekomsten av produkter
och material som innehåller miljögifter
• Ersätta giftiga material med giftfritt material

!

•

Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling

Lars Göran Zetterlund
Centerpartiet
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Yttrande över Tomas Mathiesens (M) motion ang. fria
surfzoner i Hällefors kommun, dnr 112.11/105
Beslutsunderlag
Tomas Mathiesens (M) motion, inkommen 2011-03-28
KF 2011-04-05 § 95
KS 2011-04-26 146
Konkurrensverkets beslut rörande ifrågasatt offentlig säljverksamhet – trådlös
internetanslutning dnr 706/2014, daterad 2015-12-14
Telias hemsida
Yttrande
Tomas Mathiesens (M) vill att kommunen tillhandahåller fria surfzoner på
offentliga platser så som torg och badplatser. Det för att turister och studenter
ska kunna få information om t.ex. bra besöksområden. Motionären anser
dessutom att ett ”internetcafé” bör inrättas vid biblioteket i Grythyttan. Sedan
motionen lämnades finns möjlighet till internetuppkoppling via kommunens
nätverk även på Grythyttans bibliotek. Dessutom finns möjlighet att låna
datorer med internetuppkoppling på medborgarplatsen. Studenter i Grythyttan
har dessutom tillgång till internet via universitetet.
Utvecklingen på området har gått snabbt och allt fler har tillgång till smarta
telefoner som möjliggör surf. Surfplattor m.m. använder dessutom telefonen
som anslutningspunkt för att ansluta till internet, vilket gör att antalet
spontananvändare utan egen uppkoppling på offentliga platser har minskat.
Lagligheten i att som kommun erbjuda medborgare och besökare fri surf i s.k.
surfzoner är omdiskuterad. Det finns visserligen ett antal kommuner som
erbjuder surfzoner. Men samtidigt har Konkurrensverket relativt nyligen
granskat en av dessa kommuner, Helsingborg. Konkurrensverket valde att inte
gå vidare med utredningen. Fast bedömer samtidigt att tillhandahållandet av
kostnadsfri trådlös internetanslutning inte är kompetensenligt med stöd av
någon speciallagstiftning och vidare att det är tveksamt om verksamheten är
av sådant allmänt intresse att den faller inom de allmänna kompetensreglerna i
kommunallagen. Motiven Konkurrensverket gav för att lägga ner utredningen
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var att datamängden som går igenom kommunens nät är begränsad, att inte
betalningsvilja kan förutsättas finnas för all data och att en del av trafiken
sannolikt är kompetensenlig. De konstaterade i sitt yttrande att de
konkurrenssnedvridande och konkurrenshämmande effekterna av kommunens
agerande inte var av tillräckligt stor betydelse för ett ingripande. Men påtalar
att en ny granskning kan bli aktuell, t.ex. om trafikmängden ökar.
När Konkurrensverket granskade Helsingborgs kommun fick privata aktörer i
kommunen möjlighet att yttra sig. De privata aktörerna sa sig vara oroade och
framhåller att deras affärsidé har förändrats från att ta betalt för traditionella
samtal till att tillhandahålla trådlös internetanslutning. Aktörerna sa också att
den största delen av intäkterna kommer från områden där flest människor rör
sig, d.v.s. i de centrala delarna av städer vilket är samma områden som
kommunen erbjuder gratis uppkoppling.
Just att erbjuda uppkoppling i s.k. surfzoner, som föreslås av motionären, är
något som den privata aktören Telia gör. Telia erbjuder, förutom t.ex.
ordinarie surfpott i mobilabonnemang och liknande, tjänsten ”Telia Wifi”.
”Telia Wifi” finns tillgängligt i olika wifi-zoner, där kunderna kan surfa utan
att deras surfmängd påverkas. Dessa wifi-zoner finns utplacerade på olika
platser runtomkring i landet. I Hälleforstrakten finns denna tjänst tillgänglig i
Loka Brunn och vid Sörälgens Camping, enligt Telias karta. Att som kommun
inrätta surfzoner i parker och torg riskerar att konkurrera med privata aktörer.
Kommunförvaltningen bedömer att den möjlighet till internetanslutning som
kommunen erbjuder är tillräcklig för att medborgare utan tillgång till egen
internetanslutning ska kunna ta del av kommuninformation och att den även
erbjuder en möjlighet för turister att få relevant information. Att erbjuda wifianslutning i större utsträckning bedömer kommunförvaltningen inte som
lämpligt, med tanke på det osäkra rättsläget på området. Som redan har
påpekats har dessutom andelen som har tillgång till internet, i t.ex. sin
mobiltelefon ökat sedan motionen lämnades in.
Ekonomi

Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga utökade kostnader.
Folkhälsa

Tillgång, och kunskap att använda, internet blir allt mer en demokratisk
fråga när allt fler tjänster och information flyttas över digitalt.
Miljö

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

Att motionen anses delvis bifallen med att möjligheten till wifi även finns
i Grythyttan och i övrigt är besvarad med ovanstående yttrande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att motionen anses delvis bifallen med att möjligheten till wifi även finns i
Grythyttan och i övrigt är besvarad med ovanstående yttrande.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att motionen anses delvis bifallen med att möjligheten till wifi även finns i
Grythyttan och i övrigt är besvarad med ovanstående yttrande.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Anna-Helena Jernberg
Sverigedemokraterna Hällefors har den 31 Maj skickat in en ansökan till polisen för att få tillstånd att
hålla en allmän sammankomst samt ianspråktagande av offentlig plats, också kallat politiskt
torgmöte.
Den 8 juni blev detta beviljat och ett tillståndsbevis blev då skickat till ordförande samt
säkerhetsansvarig för Sverigedemokraterna Hällefors.
I tillståndsbeviset hänvisar polismyndigheten till ordningslagen samt att anordnaren i detta fall
Sverigedemokraterna Hällefors ska rätta sig efter de ytterligare villkor som polismyndigheten kan
komma att meddela.
Bifogat till detta har BKT gjort ett yttrande för Hällefors kommuns räkning.
BKT har i sitt yttrande kryssat i citat
”Extrakostnader för BKT orsakade av evenemanget debiteras arrangören” Samt
” Skador på kommunal utrustning orsakade av evenemanget debiteras arrangören”
I kommunens yttrande står citat. ”Utöver vad som sägs i bilaga från Bergslagens kommunalteknik har
Hällefors kommun inget att erinra gällande rubricerad ansökan.”
Med denna beskrivning av ärendet bakom sig vill vi i Sverigedemokraterna Hällefors därför ställa
några frågor till kommunalrådet Anna-Helena Jernberg.
-

Vem har gett BKT direktiven att ställa dessa villkor ifrån Hällefors kommun ?

-

Varför har man gett BKT dessa direktiv?

-

Enligt BKT’s villkor för mötet så ska vi som arrangör betala eventuella extrakostnader för BKT
och för skador på kommunal utrustning i samband med arrangemanget även om det ej är vi
som åsamkat skadorna.
Tycker kommunstyrelsens ordförande att dessa vilkor som ställts är förenliga med
ordningslagen, yttrandefriheten och mötesrätten ?
SD Hällerfors
Fredrik Dahlberg

Sida
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Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2016, dnr KS 16/00005
Beslutsunderlag
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader, bilaga.
Ärendet
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
Rapporterna sker per kvartal. I bilagan rapporteras nya och tidigare ej
verkställda beslut tom juni månad 2016.
Totalt finns fem brukare som under 2016 sökt särskilt boende mer än 3
månader.
Boende enligt LSS
En brukare har sökt särskilt boende enligt LSS, blivit erbjuden plats men
tackat nej, har dock sin ansökning kvar. Ingen risk för sanktionsavgift under
denna period.
Vård- och omsorgsboende enligt SoL
4 brukare har sökt vård- och omsorgsboende enligt SoL mer än 3 månader,
varav:
- en brukare har tackat nej till erbjuden plats och återtagit sin ansökan
- tre brukare har blivit erbjuden plats och verkställighet har skett under
andra kvartalet, dock finns risk för sanktionsavgift eftersom verkställighet
har skett efter 3 månader från beslutsdatum. Två av dessa brukare har haft
korttidsplats i avvaktan på verkställighet och en brukare har bott i ordinärt
hem i avvaktan på verkställighet.
Ekonomi

Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens utfall, vid
utdömande av sanktionsavgift. Om brukare tackar ”nej” till ett boende,
ligger ansökan kvar men antal dagar från beslut nollställs, vilket påverkar
ekonomin positivt.
Folkhälsa
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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.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Beslut
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till
Kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige för information.

