
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum  
2016-04-07  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2016-04-26 kl. 13.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 
 
13.00-13.30: Anders Bro, Cesam 
13.30-14.00: tf kommunchef Jessica Jansson 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Bidragsbelopp för grundskoleverksamheten 2016 

 
6 Bidragsbelopp för förskoleverksamheten 2016 

 
7 Valhalla fritidsklubb 

 
8 Samverkan i Bergslagen 

 
9 Investering i kylanläggning 

 
10 Ansökan om bidrag till skylt, Torgny Mogren-föreningen 

 
11 Anskaffning av hjärtstartare till Hurtigtorpet 

 
12 Ansökan om medfinansiering av Hopajolas verksamhet 

 
13 Ansökan om medfinansiering, Hällefors Ishockeyklubb för Länscupen 

 
14 Landsbygdsutveckling i strandnära områden 
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15 Perrong i Grythyttan 

 
16 Förlängd serveringstid i Hällefors kommun 

 
17 Medborgarförslag om förändrade öppettider för tidnings- och 

tidskriftshörna 
 

18 Medborgarförslag om snöröjning och växtlighet 
 

19 Medborgarförslag om kommunal samordnartjänst 
 

20 Yttrande över Lars-Erik Erikssons (SD) motion om mat i äldreomsorgen 
 

21 Yttrande över medborgarförslag och motion om lekplats i Grythyttan 
 

22 Yttrande över medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder 
respektive hastighetsbegränsning på Kyrkogatan i Grythyttan 

 
23 Yttrande över medborgarförslag om gymnastikhall i Hällefors tätort 

 
24 Yttrande över medborgarförslag om boende på kommunens vård- och 

omsorgsboende 
 
Informationsärenden 
 
25 Ekonomisk rapport 

 
26 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

 
27 Återrapport gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag, ej 

bilaga 
 

28 Gymnasievalet läsåret 2016/17 
 

29 Pedagogisk verksamhet, måltid, kultur och fritids verksamhetsrapport för 
verksamhetsåret 2015 

 
30 Verksamhetsrapport för omsorgen 2015 

 
31 Ej verkställda beslut 
 
Delgivningsärenden 
 
32 A) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Rapport 2015 

B) BKT: Protokoll 2016-03-04; protokoll 2016-04-01; förslag till 
remissyttrande, ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om badvatten 
C) Region Örebro län: Förenklade åtgärdsvalsstudier för cykelvägar i 
Örebro län 2015; protokoll regionalt samverkansråd; förslag på åtgärder 
för att stärka utvecklingsförutsättningarna i Hällefors kommun 
D) SKL:Cirkulär 16:12; överenskommelse mellan staten och SKL om 
vision e-hälsa 2025 
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E) Kommunförvaltningen: Attestpolicy 
F) BMB: Protokoll 2016-03-30; slutbesked Klockarhagen 2:4 ändrad 
användning förskolelokal 
G) BRT: Protokoll 2016-02-24; protokoll 2016-03-23 
H) Bergsstaten: Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 
Killingberget nr 2 i Hällefors kommun, Örebro län 
I) Kommunstyrelsens jämställdhetsberedning: Protokoll 2015-08-24; 
protokoll 2015-10-19; protokoll 2015-11-30 
J) Polisen: Tillståndsbevis Grythyttemarken vår, höst, jul 2016 
K) Boliden: Information om arbetsplan inom undersökningstillståndet 
Limmingen nr 1001 
L) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2016-03-02 § 11, 
samhällsbyggnad Bergslagen 
M) LRF Grythyttan och LRF Hjulsjö: Skrivelse om de gröna näringarna 
N) Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om avslag på ansökan om 
kameraövervakning 
O) Länsstyrelsen Dalarnas län: Inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

 
Delegeringsbeslut 
 
33 A) Kultur- och fritidschef Ann Henriksen: enligt bilaga 2016-03-21 

B) Socialchef Ingrid Holmgren: enligt bilaga 2016-03-31 
C) Bildningschef Tina Lanefjord: enligt bilaga 2016-03-31 
D) Ekonomichef Jessica Janson: enligt bilagor 2016-03-31 
E) KSO Annahelena Jernberg enligt bilaga 2016-03-31; undertecknande 
av avräkningsnota för aktier, Hällefors Värme AB 
 
 

 
 

Gruppmöte för majoriteten kl 9-12 i plenisalen, kommunhuset 
 
 
 Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kommunsekreterare 
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Bidragsbelopp för grundskoleverksamheten 2016,  
dnr KS 16/00133 
 
Beslutsunderlag 
Skollagen 10 kap. § 34 
Bidragsbelopp för förskoleklass, bilaga 1 2016-03-30 
Bidragsbelopp för grundskola 1-3, bilaga 2 2016-03-30 
Bidragsbelopp för grundskola 4-6, bilaga 3 2016-03-30 
Bidragsbelopp för grundskola 7-9, bilaga 4 2016-03-30 
Bidragsbelopp skolbarnomsorg, bilaga 5 2016-03-30 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram underlag för beslut om bidragsbelopp 
för verksamheten för år 2016 i enlighet med kraven i Skollagen kap.10 § 34. 
Bidragsbelopp är framtagen för verksamheterna enligt bilagor.  
 

Ekonomi 
Bidragsbeloppet är den sammantagna kostnaden kommunen har per individ 
i den egna verksamheten, och det belopp bildning ska betala till privata 
aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för de av 
kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos dem. 
 
Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elevförutsätts att 
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa 
mot grundbeloppet. 
 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass       50 236 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  71 839 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 81 402 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  81 499 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg  33 545 kr 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information har skett vid facklig samverkan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att anta bidragsbeloppen nedan: 

 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass      50 236 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  71 839 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 81 402 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  81 499 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg 33 545 kr 

 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande beloppens storlek vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 

 
 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 

 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att anta bidragsbeloppen nedan: 

 
Grundbelopp per inskriven elev i förskoleklass      50 236 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 1-3  71 839 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 4-6 81 402 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i grundskolan åk 7-9  81 499 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i skolbarnomsorg 33 545 kr 
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Bidragsbelopp för förskoleverksamheten 2016 dnr KS 
15/00413 
 
Beslutsunderlag 
Skollagen 10 kap.  
Skollagen 8 kap. förskolan, bidrag till enskild huvudman 
Kommunstyrelsen beslut 2016-01-26 § 16 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22 § 117 
Bidragsbelopp för pedagogisk omsorg 2016, bilaga 1 2015-12-22 
Bidragsbelopp för enskild förskola 2016, bilaga 2 2015-12-22  
Bidragsbelopp för enskild pedagogisk omsorg 2016, bilaga 1 2016-03-30 
Bidragsbelopp för enskild förskola 2016, bilaga 2 2016-03-30 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet 2016-01-26 bidragsbelopp för 
enskild pedagogisk omsorg och enskild förskola. Ett överklagande har 
lämnats till förvaltningsrätten i Karlstad gällande bidragsbeloppet.2016-03-22 
fick kommunförvaltningen ett utredningsuppdrag avseende måltidsersättning 
till fristående verksamheter. 

 
Ekonomi 
Bidragsbeloppet är den sammantagna kostnaden kommunen har per individ 
i den egna verksamheten, och det belopp kommunen ska betala till privata 
aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för de av 
kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos dem. 
 
Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elev förutsätts att 
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa 
mot grundbeloppet. 
 
Förvaltningen har handlagt ärendet på nytt och kan konstatera att tidigare 
bidragsbelopp vad gäller måltidsersättningen är för lågt och 
personalkostnader inom omsorg och pedagogisk verksamhet för högt. 
Anledningen är att förvaltningen tidigare haft en fördelningsmall där 
kostnader för måltidspersonalen har redovisats som personalkostnader 
under omsorg och pedagogisk verksamhet. Förvaltningen har i det nya 
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förslaget ändrat fördelningsmallen som innebär att alla kostnader som avser 
måltider finns redovisade under rubrik måltider.  

 
När det gäller påförande av administrationstillägg om tre procent samt 
momskompensation om sex procent ingår det sedan tidigare i 
bidragsbeloppet, dock blir beloppet marginellt förändrat med anledning av 
den fördelningsmall som förvaltningen tillämpar. 
 
Förvaltningen föreslår att tidigare beslut upphävs och att nedanstående 
bidragsbelopp beslutas: 
Grundbelopp per inskrivet barn i pedagogisk omsorg 85 944 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 1-2 år 117 920 kr  
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 3-5 år 110 744 kr  

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information har skett vid facklig samverkan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Upphäva bidragsbeslut som antogs av Kommunstyrelsen 2016-01-26 § 16. 

 
-  Anta bidragsbeloppen enligt nedan: 
 

Grundbelopp per inskrivet barn i pedagogisk omsorg  85 944 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 1-2 år  117 920 kr  
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 3-5 år  110 744 kr  
 

--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  

 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Upphäva bidragsbeslut som antogs av Kommunstyrelsen 2016-01-26 § 16. 

 
-  Anta bidragsbeloppen enligt nedan: 
 

Grundbelopp per inskrivet barn i pedagogisk omsorg  85 944 kr 
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 1-2 år  117 920 kr  
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 3-5 år  110 744 kr  

 

















 

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

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2016-04-18  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Investering i kylanläggning, dnr KS 16/00135 
 
Ärendet 
Vid projektering inför upphandling av simhall har det uppdagats att 
kylanläggningen vid ispisten på Hällevi är i mycket dåligt skick. Redan vid 
renoveringen av ispisten sommaren 2014 påtalades problemen från 
entreprenören som utförde insatsen. 
 
Kylanläggningen, som är ålderstigen och omodern, är mycket svår att hitta 
reservdelar till. Hällefors Ishockeyklubb, som driver anläggningen, lägger 
varje säsong ut stora belopp på reparationer i systemet, och utan egna 
elektriker med specialintresse är det osäkert om anläggningen alls skulle gå att 
hålla i funktion. Klubben är också osäkra på om anläggningen går att starta 
efter sommaren. 
 
I kravspecifikationen från kommunstyrelsen inför undersökningen om 
förutsättningen för att bygga en simhall i kommunen beskrivs värmeväxling 
med ishallen som ett krav. Kommunens projektledare har i denna fråga 
upphandlat en konsulttjänst för att i projekteringen beskriva värmeväxlingen. 
Konsulten har i rapport till kommunen betonat att det ekonomiska 
perspektivet i en värmeväxling med den nuvarande kylanläggningen vid 
Hällevi är mycket tveksamt, med tanke på utrustningens skick. 
 
Konsulten nämner i sin rapport att det med ett fungerande system i ishallen 
skulle gå att återvinna mellan 300 och 500 MWh energi. Även med dagens 
elavtal på under 50 öre/KWh skulle kostnadsminskningen per år kunna bli 
omkring 120 000 kronor. Detta förutsätter dock en ny kylanläggning. 
 
En ny kylanläggning skulle placeras på nuvarande plats, och eventuell 
överskottsvärme kulverteras till simhallen. Hur befintlig byggnad runt 
anläggningen hanteras är en senare fråga. 
 
En ny anläggning skulle alltså direkt vara anpassad för en eventuell 
värmeväxling mot en framtida simhall, om detta visar sig vara den bästa 
lösningen. Med ”bästa lösningen” avses här det faktum att även returvärmen 
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från fjärrvärmen ska tas in i bedömningen, och att det inte alls är säkert att 
returvärme från kylan till just simhallen är den optimala lösningen. 
 
Kommunförvaltningen skulle för att eventuellt hinna projektera och installera 
en anläggning innan vintersäsongen omedelbart behöva påbörja arbetet. 
Konsultstöd för projektering är upphandlat som option på energiutredning och 
kan initieras omgående. Denna projektering är av betydelse även för det 
fortsatta arbetet kring en simhall i kommunen. 

 
 

Ekonomi 
En ny kylanläggning med möjlig värmeväxling mot en simhall bedömas 
innebära en maximal kostnad om 4 miljoner kronor. Anläggningen bedöms 
spara energikostnader motsvarande 120 000 kronor per år. 
 
Beslut om projektering och upphandling bedöms medföra kostnader på 
omkring 100 000 kronor.   
 
Folkhälsa 
En fungerande ishall bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. Ispisten 
används inte bara av idrottsföreningar, utan också av skola och allmänhet. 
 
Miljö 
En fungerande värmeväxling bedöms ha stor energibesparande potential, 
oavsett om konstruktionen av simhallen blir av eller inte. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera och begära in offert på 

en ny kylanläggning för ispisten på Hällevi, för senare beslut i 
Kommunstyrelsen.   

 
- Att projekteringen på 100 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens 

strategimedel för verksamhetsåret 2016. 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 
Peter Wiker ärendet utförligt. 

 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår att  
ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera och begära in offert på en 
ny kylanläggning för ispisten på Hällevi, för senare beslut i 
Kommunstyrelsen.   
 
Att projekteringen på 100 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2016. 
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Ansökan om bidrag till skylt, Torgny Mogrenförening 
dnr KS 16/00062 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Torgny Mogrensföreningen, inkommet 2016-02-19 
 
Ärendet 
Föreningen Torgny Mogren vill med en skylt hedra och uppmärksamma 
skidsportens stora stjärna Torgny Mogren vid Hurtigtorpets skidanläggning. 
Denna skylt är tänkt att vara i full (naturlig) storlek. 
 

Ekonomi 
Föreningen ansöker om ett bidrag på 12 000 kronor till framtagande av 
skylt samt för montering av belysning.  

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bevilja Torgny Mogrensföreningen 7 000 kronor till en skylt föreställande 

Torgny Mogren, under förutsättning att framtagande och placering sker i 
samråd med Hällefors kommun.  

 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  

  
Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring delegeringsbeslut vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
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Ronnie Faltin (S) ställer en fråga kring belysningen vilket besvaras av 
ordförande Allan Myrtenkvist (S). 
 
Per Karlsson (M) ställer en fråga kring beloppet, om det betalas ut om inte 
uppdraget blir utfört vilket besvaras av ordförande Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ronnie Faltin (S) yttrar sig att ur historisk synpunkt hjälper det till att sätta 
Hällefors på kartan. 
 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Bevilja Torgny Mogrensföreningen 7 000 kronor till en skylt föreställande 

Torgny Mogren, under förutsättning att framtagande och placering sker i 
samråd med Hällefors kommun.  
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Anskaffning av hjärtstartare till Hurtigtorpet 
dnr KS 16/00130 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Idrottsalliansen Hurtigtorpet, inkommet 2016-03-01 
 
Ärendet 
Idrottsalliansen Hurtigtorpet ansöker om en hjärtstartare till 
idrottsanläggningen i Hurtigtorpet. Många motionärer använder anläggningen 
i samband med föreningarnas tävlingar och till vardags året runt. Hällefors 
skidklubb och Hällefors Löparklubb ser att intresset ökat. Med fler tävlande 
och motionärer ökar också risken för akuta hjärtproblem. 
 
För att öka möjligheterna till att snabbt kunna ge första behandling vid 
hjärtstopp ansöker alliansen om att kommunen anskaffar en hjärtstartare till 
Hurtigtorpet och utbildar personal till att använda denna. Det bör lämpligen 
vara personalen vid förskolan, vaktmästare och personal från respektive 
klubbs tävlingssektion.  

 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen har för verksamhetsåret 2016 budgeterat 100 000 kronor 
för verksamhet riktat till kris och beredskap, vilket ytterligare hjärtstartare 
ska finansieras inom. 
 
Folkhälsa  
Förvaltningen bedömer att tillgång till hjärtstartare, även om de 
förhoppningsvis aldrig kommer till användning, ur flera perspektiv har stor 
positiv inverkan på folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Hällefors kommun placerar en hjärtstartare med tillhörande 
utbildningspaket till Hurtigtorpets anläggning vid nästa planerade inköp 
av hjärtstartare. 

 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  

  
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga kring var det mer finns hjärtstartare vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig att det är positivt med många hjärtstartare i 
kommunen. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Hällefors kommun placerar en hjärtstartare med tillhörande 

utbildningspaket till Hurtigtorpets anläggning vid nästa planerade inköp 
av hjärtstartare. 
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Ansökan om medfinansiering av Hopajolas verksamhet, 
dnr KS 16/00114 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag från kommunerna och Region Örebro län 
2016, inkommen 2016-03-14 
Hopajolas verksamhetsplan 2015-2016 
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-26 § 238 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått en faktura samt en förfrågan från Hopajola om 
att vara med och delfinansiera deras verksamhet. Det är en verksamhet som 
Hällefors kommun tidigare gett sitt stöd till. 
 
Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd 
och vård av värdefulla såväl som känsliga naturmiljöer och tillhörande 
biologisk mångfald i Örebro län. Det naturskyddsarbete som Hopajola 
bedriver främjar också allmänhetens tillgång till och förståelse för naturen. Ett 
konkret exempel är naturguidning. 
 
I sin ansökan om verksamhetsbidrag nämner Hopajola att det finns tankar på 
förändringar inom verksamheten. Något som diskuteras är en möjlighet till en 
heltidstjänst för Hopajolas verksamhetsutvecklare. En annan eventuell 
förändring är en arbetsplats samt funktion för Hopajola i det planerade 
naturum Oset vid Naturens hus i Örebro.            
 
Förutom Hällefors kommun har alla andra kommuner i länet, Region Örebro 
samt Naturskyddsföreningen tidigare varit med och delfinansierat 
verksamheten. Naturskyddsföreningen bidrar med ideell tid och även t.ex. har 
ansvar för att söka ytterligare medel till verksamheten. Hopajola får också 
stöd av näringslivet och privatpersoner på olika sätt. 

 
Ekonomi 
Hällefors kommuns ekonomiska kostnader för 2016 uppgår totalt till  
4 854 kronor. Av denna summa utgör medlemsavgiften 500 kronor och 
verksamhetsbidraget 4 354 kronor.  
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Storleken på verksamhetsbidraget beräknas, enligt tidigare beslut, utifrån 
en solidarisk finansieringsmodell grundat på befolkningsmängden i 
kommunerna.  
 
Hällefors kommuns kostnader för att stödja verksamheten kan variera 
något från år till år. Det har dels att göra med att förändringar i 
befolkningsmängd påverkar kommunens andel av verksamhetsbidraget och 
dels med att verksamhetsbidragets belopp indexuppräknas.     
 
Folkhälsa 
En verksamhet som erbjuder människor möjligheter att uppleva naturen har 
positiva effekter på folkhälsan. 
 
Miljö 
Den verksamhet som Hopajola bedriver har en positiv inverkan på miljön. I 
Hopajolas verksamhetsplan för 2015-2016 är det möjligt att läsa om olika 
naturvårdsinsatser som föreningen planerar. Det handlar exempelvis om att 
säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer och genomföra 
biotopvård.   

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun betalar medlemsavgift samt verksamhetsbidrag till 

Hopajola resterande del av mandatperioden 2014-2018 och finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram.  

 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring beloppet om det betalas ut årsvis eller 
hela perioden vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Per Karlsson (M) ställer en fråga kring utökning av tjänsten vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Hällefors kommun betalar medlemsavgift samt verksamhetsbidrag till 

Hopajola resterande del av mandatperioden 2014-2018 och finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram.  
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Erbjudande om sponsoravtal för Länscupen i ishockey, 
dnr KS 16/00145 
 
Hällefors kommun har 2016-03-21 från Örebro läns ishockeyförbund fått ett 
erbjudande om att sponsra Länscupen i ishockey. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att erbjuda boende i Pihlskolans lokaler till bortalagens spelare/ledare 

under länscupen år 2016. 
 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att erbjuda boende i Pihlskolans lokaler till bortalagens spelare/ledare 

under länscupen år 2016. 
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Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen/ LIS process 
dnr KS 16/00134 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 88 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-14 § 148 
 
Ärendet 
En LIS process (dispens att bygga strandnära) skulle enligt plan starta 
tillsammans med övriga KNÖL kommuner när ÖP (översiktsplan) arbetet är 
färdigt. Det innebär utifrån nuvarande förutsättningar ett tidsperspektiv på 
cikra 1.5 år innan processen kan påbörjas. Med anledning av den potentiella 
etableringen av Lake Resort Bergslagen och möjligheten till nya 
arbetstillfällen kan Hällefors kommun starta en egen LIS process. En LIS 
process kan inte omfatta ett enskilt område utan kommer då att omfatta hela 
kommunen.  
 
För information om LIS http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-
planeras-sverige/planering-av-mark-och 
vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/. 
 

Ekonomi 
Bergslagens Miljö och byggförvaltning har gjort en övergripande 
offertförfrågan/ tidig offert för att uppskatta investeringen i en LIS process. 
Om ett konsultföretag skulle göra det mesta av arbetet såsom 
fältinventeringar, kartor, text till plandokumentet, leda alla möten, sköta 
medborgardialoger, vara föredragande genom hela processen m.m. är 
bedömningen att det skulle kosta cirka 575 000 kronor.  
 
Till detta kommer en arkeologisk utredning som ska utföras av 
Länsstyrelsen. Om fornlämningar finns går det ändå att bygga men då 
krävs ett ytterligare steg som innebär att Länsstyrelsen anpassar eller gräver 
upp. Denna utredning och anpassning upphandlas av Länsstyrelsen. En 
grov uppskattning av kostnaden för undersökningen är enligt sakkunnig på 
Länsstyrelsen cirka 200 000 kronor. Praxis är ofta att kommunen initialt tar 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och%20vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och%20vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och%20vatten/strandskydd/landsbyggdsutveckling-i-strandnara-lagen/
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kostnaden för den arkeologiska utredningen och efterhand fakturerar 
exploatören. 

 
Utifrån idag kända förutsättningar är kostnaden för en LIS process utifrån 
en tidig offertförfrågan totalt 775 000 kronor. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningen ser att i långt perspektiv kan möjligheter till strandnära 
byggnation påverka Hällefors attraktionskraft. En ökad byggnation stärker 
självbilden av samhället och dess invånare och därigenom och kan ha en 
positiv inverkan på folkhälsan. 

 
Miljö 
Förvaltningen har i nuläget inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån miljöperspektivet.  Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning 
utifrån miljöperspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en process med LIS plan för 
Hällefors kommun till maximalt 775 000 kronor som finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2016. 

 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga kring kostnader vilket besvaras av 
ordförande Allan Myrtenkvist (S). 
 
Per Karlsson (M) yttrar sig att det varit aktuellt redan tidigare om att 
underlätta för sjönära byggnationer. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en process med LIS plan för 

Hällefors kommun till maximalt 775 000 kronor som finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2016. 
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Perrong i Grythyttan, dnr KS 16/00146 
 
Allan Myrtenkvist (S) och ekonomichef Jessica Jansson redogör muntligen 
för läget med tågperrongen i Grythyttan. 
 
Dialog förs med Region Örebro Län och Trafikverket rörande perrongen i 
Grythyttan och Hällefors kommuns begäran om att det ska förlängas till  
110 meter för att svara upp till utökad service för besöksnäringen.  
 
Ekonomichef Jessica Jansson har fått muntlig information från Trafikverket 
att Trafikverket bidrar med 5 miljoner kronor till ombyggnationen. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att Hällefors kommun ställer sig positiva för att möjliggöra satsningen 

som ett led i fortsatt strategiskt arbete för bland annat besöksnäringen. 
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Förslag till beslut om förlängd serveringstid,  
dnr KS 16/00138 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-03-03, Johannes Glanz Socialförvaltningen Lindesbergs 
kommun 
 
Ärendet 
Tillståndshavare har inkommit till Tillståndsmyndigheten med förfrågan om utökat 
serveringstillstånd till kl. 02:00. Tidigare har polisen sagt nej, eftersom de tidigare inte 
haft möjlighet att helt täcka av krogarna och restaurangerna vid serveringstillstånd 
fram till 02:00.  

 
Idag meddelar polisen att den rådande situationen samt positiva utvecklingen av våld i 
offentlig miljö inte hindrar serveringstider till 02:00. 
                  
Därför finns det idag inga direkta hinder för att bevilja serveringstider till  
kl. 02:00 från Tillståndsmyndigheten. Det finns redan ett antal serveringstillstånd till kl 
02:00 i Hällefors kommun och våld i offentlig miljö (krogen) är rekordlåg. 
 
För att få serveringstid fram till kl. 02:00 kommer restriktionen sättas, att 
serveringsstället ska ha ett s.k. danstillstånd, vilket innebär: 

att serveringsstället måste söka tillstånd för offentlig tillställning 
 att polisen ställer krav på att ordningsvakter skall finnas  
 
Det blir då ett villkor i serveringsställets tillståndsbeslut att normaltider är mellan kl 
11:00 – 01:00 men att de får ha serveringstid till 02:00 vid offentlig tillställning (dans). 
Det medför att när de ska ha förlängd serveringstid träder ordningslagen in och kravet 
på, av polisen, förordnade ordningsvakter.  

 
Ekonomi 
Ansökningskostnaden för serveringstillstånd samt tillsynsavgift för densamma 
föreslås bli enligt följande: 

 
1. Ny ansökan om permanent serveringstillstånd mellan 11:00 – 02:00  

10 700 kr 
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2. Ansökan om ändrad serveringstid till 02:00 (med redan befintligt tillstånd) 

1 350 kr 
 
3. Utökad årlig tillsynsavgift (exkl. befintlig tillsynsavgift) 

2 000 kr 
 

Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i omsorgens samverkansgrupp, 2016 03 31 

 
Förslag till beslut 
 
1. Serveringstiderna i Hällefors kommun utökas till 02:00 under förutsättning att 

serveringsstället har en offentlig tillställning.  
 
2. Utökad avgift enligt nedan  
 

10 700 för ny ansökan om permanent serveringstillstånd  
mellan 11:00 – 02:00  

 
1 350 kr för ansökan om ändrad serveringstid till 02:00,  

 (med redan befintligt tillstånd) 
 
 2 000 kr för utökad årlig tillsynsavgift (exkl. befintlig tillsynsavgift) 

 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren utförligt. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande danstillstånd vilken besvaras av 
kommunsekreterare Mathias Brandt. 
 
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande mindre serveringsställen vilken 
besvaras av ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL), Katja Ollila (V) och Ronnie Faltin (S) yttrar sig 
utan att yrka. 

 
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
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3. Serveringstiderna i Hällefors kommun utökas till 02:00 under förutsättning att 
serveringsstället har en offentlig tillställning.  

 
4. Utökad avgift enligt nedan  
 

10 700 för ny ansökan om permanent serveringstillstånd  
mellan 11:00 – 02:00  

 
1 350 kr för ansökan om ändrad serveringstid till 02:00,  

 (med redan befintligt tillstånd) 
 
 2 000 kr för utökad årlig tillsynsavgift (exkl. befintlig tillsynsavgift) 
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Yttrande över Lars-Erik Erikssons (SD) motion om mat i 
äldreomsorgen, dnr 9.11/730 

 
Beslutsunderlag 
Lars-Erik Erikssons (SD) motion, inkommen 2011-01-06 
KF 2011-02-15 § 43 
KS 2011-03-08 § 88  
Konsultrapport måltidsutredning Hällefors kommun, daterad 2011-09-16 
KS 2016-01-26 § 9 
 
Yttrande 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträdde den 8 mars 2011 att överlämna Lars-
Erik Erikssons (SD) motion till omsorgsnämnden för beredning. Sedan 2015 finns inte 
omsorgsnämnden kvar, utan yttrandet får beredas i omsorgsutskottet innan ärendet går 
vidare till kommunstyrelsen. 
 
Motionen behandlar mat i äldreomsorgen och belyser områden så som att maten ska 
lagas på plats och att särskilda kockar ska anställas. På motionen lämnar 
måltidsverksamheten yttrande enligt nedan. 
 
Sedan 2011 har mycket hänt, där utgångspunkten har varit den måltidsutredning som 
skedde under hösten 2011. Många av de frågor som Lars-Erik Eriksson tar upp har 
måltidsverksamheten redan genomfört eller arbetar med för tillfället. 
Måltidsutredningen föreslog att en måltidschef skulle anställas med ett övergripande 
verksamhetsansvar över hela måltidsorganisationen, något som verkställdes i oktober 
2012. 
 
Utredningen genererade i många frågeställningar, analyser och kvalitetsbedömningar av 
verksamheten. Utredningen har också berett väg för hur Hällefors kommuns framtida 
måltid ska se ut. För tillfället arbetar förvaltningen tillsammans med folkhälsoteamet 
med att ta fram en äldreplan. Här är måltid och social samvaro viktiga fokusområden 
som kommer att belysas.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträdde den 26 januari 2016 fick måltidsverksamheten i 
uppdrag att ta fram en ombyggnadskalkyl för centralköket. Förvaltningen fick även i 
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uppdrag att göra en förstudie av tillagningskök på Björkhaga för mat till äldre samt 
matdistribution i hemtjänst.   
      
Vad beträffar närproducerade livsmedel arbetar måltidsverksamheten med att få in 
lokala och regionala livsmedel i verksamheten. Det har även gjorts ändringar i 
arbetsstrukturen på upphandlingskontoret i Örebro som gynnar den lokala marknaden.  
 
Tidigare upphandlade 16 kommuner tillsammans sina livsmedel i gemensamma 
livsmedelsavtal vilket inte var fördelaktigt för den mindre lokala producenten och 
entreprenören. Ett större förändringsarbete skedde inför livsmedelsupphandlingen 2016. 
Hällefors kommun ingår i klustret KNÖL tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg 
och Nora. Klustren skapades för att ha möjlighet att dela upp upphandlingarna och 
därmed gynna den mindre producenten.  
 
Kökspersonalen har rätt att studera och utveckla sig vilket kommunen som arbetsgivare 
alltid välkomnar, oavsett om det sker på högskola eller på vuxenutbildning. Att köpa en 
tjänst där personal konsulteras på ett eller annat vis är en kostnadsfråga, vilket bör 
betraktas som en utbildningskostnad. Inriktning på utbildningar utgår alltid från vilka 
behov och kunskaper verksamheten behöver för att fungera på ett fördelaktigt sätt.   

 
Ekonomi 
Ökad andel närproducerade livsmedel kan vara kostnadsdrivande i 
måltidsverksamhetens nuvarande verksamhet, avgörande är också vilken kvalité av 
livsmedel som produceras inom ramen av lokal och regional mat. Verksamheten kan 
idag inte bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunen av lokal handel.    

 
Folkhälsa 
Förslag enligt motionen förväntas ha positiv inverkan på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förslag enligt motionen förväntas ha liten inverkan på miljön. 
  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att motionen ska anses vara besvarad med måltidsenhetens yttrande. 
 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren utförligt. 
 
Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka 

 
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att motionen ska anses vara besvarad med måltidsenhetens yttrande. 
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Yttrande över medborgarförslag och motion om lekplats 
i Grythyttan, dnr KS 14/00100, KS 15/00271 och KS 
15/00275 

 
Beslutsunderlag 
Adrian Syväjärvis medborgarförslag, inkommet 2014-05-02 
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 142 
Johanna Foogdes medborgarförslag, inkommet 2015-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 226 
Åsa Andersson Sandberg (GL) och Emil Gustavssons (GL) motion, 
inkommen 2015-09-01 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 227 
Bergslagens kommunaltekniks förbundsordning, daterad 2015-01-01 
Funktionsbeskrivning ”För drift- och underhållsåtgärder på grönytor inom 
Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde”, daterad 2015-02-10 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått uppdrag från kommunstyrelsen att bereda tre 
olika ärenden om en lekplats i Grythyttan. Det finns några skillnader i de två 
medborgarförslagen och motionen. Det handlar t.ex. om olika önskemål om 
var lekplatsen ska placeras men även om olika åsikter kring vilken eller vilka 
åldersgrupper lekplatsen ska vända sig till. Förvaltningen bedömer dock att 
det centrala i alla tre fall är önskan om en lekplats i Grythyttan och det 
yttrande som lämnas här avser alla tre ärenden.   

 
Det är Bergslagens kommunalteknik (BKT), via förbundsordningen, som har 
ansvaret för t.ex. parker. I funktionsbeskrivningen ”För drift- och 
underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks 
ansvarsområde” är det möjligt att läsa om de kommunala lekplatserna och 
BKT:s ansvar. Det handlar t.ex. om att lekplatserna ska besiktigas och att 
deras status ska sammanställas.  
 
Den lekplats som finns i området Åsen i Grythyttan, längs med Skiffergatan, 
har under senare år haft eftersatt underhåll. Under slutet av föregående år 
rustade BKT den befintliga lekplatsen. Den kompletterades med en 
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klätterställning, en gungbräda, två fjäderlekar och ett talrör. Önskemålen om 
en lekplats i Grythyttan bedöms med dessa åtgärder uppfyllda.  

 
Ekonomi 
Den utrustning som lekplatsen i Grythyttan kompletterades med innebar ett 
materialinköp på cirka 67 000 kronor med tillkommande arbetskostnad, 
som redovisas som en investering under verksamhetsåret 2015. 
 
Folkhälsa 
En nyupprustad lekplats lockar förmodligen till mer lek, något som i sin tur 
har en positiv effekt på folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet.  
 
Miljö 
En nyupprustad lekplats bedöms ha positiv inverkan på utemiljön i 
Grythyttan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att de båda medborgarförslagen och motionen är bifallna, i och med att 

lekplatsen längst Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med ett antal nya 
lekredskap. 
 

--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka att redan tidigare tagits upp om 
lekplatser och dess placeringar. 
  
Allan Myrtenkvist (S) yrkar på att det bör vara mer förenklat svar till 
frågeställaren/frågeställarna, att-satsen omformuleras. 

 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med tillägg för det egna yrkandet, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att de båda medborgarförslagen och motionen är bifallna/tillmötesgångna, 

i och med att lekplatsen längst Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med 
ett antal nya lekredskap. 
 

 







 

 

 
    Hällefors Kommun 
    Kommunfullmäktige 
    Sikforsvägen 15 
    712 83 HÄLLEFORS 
 

 

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Hällefors, 

 

Lekplatser i Grythyttan 

 

Barn behöver leka och röra på sig för att hålla sig friska. Alla barn har rätt till lek i en 

stimulerande, trygg och lämplig miljö. Detta understryks av FN:s konvention om barns 

rättigheter. 

 

Grythyttan saknar i dagsläget en kommunal lekplats som är både säker och rolig. 

Enligt Plan-och bygglagen finns krav på att lekplatser och fasta anordningar på 

lekplatser ska underhållas. Dessutom skall de utformas så att de är tillgängliga för, och 

kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta 

uppfyller absolut inte den enda kommunala lekplatsen som fins i Grythyttan på 

Skiffergatan. Sneglar man på många andra kommuner så inser vi snabbt att vi 

verkligen inte har hängt med i utvecklingen av pedagogiska och inbjudande lekplatser 

i Grythyttan. Vi yrkar på att en ny lekplats anläggs centralt i Grythyttan, så att även 

besökande turister lätt hittar dit. Förslagsvis bakom torget i parken 

Smedsgatan/Hammargatan.  

 

 

…………………….......    ……………………… 

Åsa Andersson Sandberg   Emil Gustavsson 
Grythyttelistan    Grythyttelistan 
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Yttrande över medborgarförslag om 
hastighetssänkande åtgärder respektive 
hastighetsbegränsning på Kyrkogatan i Grythyttan, dnr 
KS 13/00196 och KS 15/00128  

 
Beslutsunderlag 
Peter Hjalmarssons medborgarförslag, inkommet 2013-08-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-24 § 239 
Yttrande från BMB, daterat 2013-12-05 
Bilaga till Peter Hjalmarssons medborgarförslag, inkommen 2015-03-13 
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-12 § 124 
Wilhelm Thams medborgarförslag, inkommet 2015-03-23 
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-12 § 123 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 37-38 
 
Yttrande 
Till kommunförvaltningen har det inkommit två medborgarförslag som båda 
föreslår sänkt hastighet på Kyrkogatan i Grythyttan. Det ena förslaget 
innehåller dessutom förslag på flyttbara vägbulor och trånga passager.  
 
Det första förslaget sände kommunförvaltningen till Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB) för yttrande. BMB konstaterade, i sitt yttrande, att det 
är Trafikverket som är väghållningsmyndighet. Det betyder att det är 
Trafikverket som är den aktör som är ansvarig för vägen. 
 
Den första förslagsställaren har dessutom varit i kontakt med Trafikverket 
själv och kompletterade sitt medborgarförslag med deras yttrande. 
Trafikverket meddelar i sitt yttrande att de inte har för avsikt att genomföra 
några åtgärder. I sitt yttrande förklarar de också vad som krävs för att de ska 
överväga en avsmalning av vägen och varför de normalt inte placerar ut 
fartgupp. Det handlar exempelvis om att väggupp ställer till problem för 
blåljusmyndigheten så som ambulanser. Ett annat exempel är att boende i 
närliggande fastigheter störs av det buller som uppstår. 
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Dessutom hänvisar Trafikverket till genomförda mätningar, där den 
genomsnittliga hastigheten redan idag ligger under 50 km i timmen. 
Trafikverket bedömer att många redan i dagsläget anpassar hastigheten efter 
rådande förutsättningar. Just det ansvaret varje trafikant har för att anpassa 
hastigheten efter de förutsättningar som finns påminner Trafikverket om är ett 
lagkrav. Dock är Trafikverket medvetna om att det finns vissa förare som 
håller högre hastigheter. Enligt Trafikverket är inte detta skäl för att vidta 
fysiska åtgärder, utan de fallen är ett ärende för polisen.  
 
Förvaltningen har uppdraget att se över hastighetsbegränsningarna inom 
tätorterna Hällefors och Grythyttan för att få en helhetsbild. Förslaget ska 
samlas i en trafikstrategi/trafikplan som ska ses som en del i kommande 
översiktsplan.  
 

Ekonomi 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. Utifrån den trafikplan som kommer att antas 
framöver kommer det troligen att behövas vidtas åtgärder som påverkar 
kommunens ekonomi.  

 
Folkhälsa 
Sänkta hastigheter ökar säkerheten för gångare och cyklister som i sig har 
en positiv effekt på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen kan konstatera att hastighetssänkningar har positiva effekter 
på miljön.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att de båda medborgarförslagen ska anses besvarade med att 

kommunförvaltningen har uppdraget att skapa en trafikstrategi/trafikplan. 
 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Per Karlsson (M) yrkar på att det bör vara ett mer uttömmande svar till 
frågeställaren/frågeställarna, att-satsen bör omformuleras till 
kommunstyrelsens möte.  

 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med tillägg för Per Karlssons (M) yrkande, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att de båda medborgarförslagen ska anses besvarade med att 

kommunförvaltningen har uppdraget att skapa en trafikstrategi/trafikplan, 
med tilläggsyrkandet att att-satsen bör omformuleras.  
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Yttrande över Vanessa Kauppi m.fl:s medborgarförslag 
om gymnastikhall i Hällefors tätort, dnr KS 14/00183 

 
Beslutsunderlag 
Vanessa Kauppi m.fl:s medborgarförslag, inkommet 2014-10-23 
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-27 § 25 

 
Yttrande 
I ett medborgarförslag föreslås att en gymnastikhall ska byggas, förslagsvis på 
det område där Snäckeskolan tidigare låg. Finansieringen föreslås komma 
dels från en höjd skatt (0,01 procent) och dels genom avgift för de som 
använder hallen.  
 
Hallen ska enligt förslaget vara förberedd för gymnastikträning, och 
gymnastikföreningen ska erhålla del av de avgifter som brukare lämnar. 
 
Kommunförvaltningen har redan tidigare bedömt att behov av ytterligare 
idrottshallar, dock inte specifika för gymnastik, finns i kommunen. Trots det 
goda anslaget, går det att identifiera tre problem i den lösning som föreslås i 
medborgarförslaget. 
 
Placering 
Att placera en tilltänkt gymnastikhall/idrottshall utom acceptabelt 
gångavstånd från skolan är inte rimligt. Placering av en tilltänkt hall måste 
alltså avvika från medborgarförslaget.  
 
Finansiering 
Finansieringen genom en tänkt skattehöjning med 0,01 procent och 
efterföljande brukaravgifter är inte möjlig. Den idrottshall omfattande  
400 kvadratmeter som projekterades till skola2010, hade som jämförelse en 
investeringskostnad på 9 000 000 kronor och beräknade årliga driftkostnader 
på 283 000 kronor. Total årlig kostnad för en idrottshall överstiger troligen 
1 000 000 kronor och en skattehöjning med 0,01 procent skulle inte ens med 
kompletterande brukaravgifter täcka kostnaderna. 
 
Driftsform 



2(2) 

 

Ovanstående ekonomiska resonemang tillsammans med medborgarförslagets 
tankar om att gymnastikföreningen ska erhålla del av brukaravgifterna i hallen 
gör att driftsform i en anläggning enligt medborgarförslaget kan diskuteras.  
 
Om gymnastikföreningen ska få del av brukaravgifter i anläggningen så 
förutsätts någon form av föreningsdrift, på samma sätt som vid andra 
anläggningar. Kommunens kostnader kan då minskas i samma utsträckning 
som gymnastikföreningen utför ideell arbete.  
 
Kommunen har i sin lokalresursplan i dagsläget inte några planer på att lösa 
lokalfrågan på detta sätt. Gymnastikföreningen kan däremot i egen regi utföra 
åtgärder enligt medborgarförslaget, och kan då också återkomma till 
kommunen för diskussioner.       
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förvaltningen avser att låta frågan om en gymnastikhall ingå i den 

lokalresursplanering som sker, och ger kommunstyrelsen som förslag att 
fatta beslut om att: 

 
Medborgarförslaget med ovanstående förklaring ska anses vara besvarat.   
 
--- 
 
Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan 
Myrtenkvist (S).  
 
Per Karlsson (M) yrkar på att det bör vara ett mer uttömmande svar till 
frågeställaren/frågeställarna, att-satsen bör omformuleras till 
kommunstyrelsens möte.  

 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med tillägg för Per Karlssons (M) yrkande, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Förvaltningen avser att låta frågan om en gymnastikhall ingå i den 

lokalresursplanering som sker, och ger kommunstyrelsen som förslag att 
fatta beslut om att: 

 
Medborgarförslaget med ovanstående förklaring ska anses vara besvarat.   
med tilläggsyrkandet att att-satsen bör omformuleras.  
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Yttrande över medborgarförslag om boende på kommunens vård- 
och omsorgsboende,  
dnr KS 14/00008 
 
Beslutsunderlag 
Inkommet medborgarförslag till kommunförvaltningen 2014-01-08, § 24, gällande 
likställighet mellan HVB-vård för ungdomar och kommunal äldrevård. 
 
Ärendet 
I rubricerat medborgarförslag föreslås Hällefors kommun att:  
 
- Tv (inklusive licensavgift) och dator skall vara kostnadsfria i vård- och omsorgsboende 

(VoB). 
- Boende i flerbäddsrum vid kommunala VoB skall erbjudas enkelrum. 
- Kommunen betalar under tre månader hyresdifferensen mellan flerbäddsrum och 

enkelrum. 
- Kommunen skall erbjuda kostnadsfri datautbildning till äldre. 
- Kommunen skall erbjuda äldre hjälp att skaffa betalkort. 
 
Förslagställaren föreslår att kommunen skall erbjuda gratis tv och dator i äldreboende 
likasom detta erbjuds ungdomar boende i HVB.  
 
I föräldrabalken (1949:381) framgår att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar 
för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt blir 
tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs 
med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att 
barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Det så kallade försörjningsansvaret 
sträcker sig upp till 21 års ålder så länge den unge går i gymnasieskola.  
 
Försörjningsansvaret för ungdomar utan biologiska föräldrar sträcker sig inte till god man 
eller särskilt förordnade vårdnadshavare utan är ett ansvar som åligger kommunens 
socialtjänst. Ungdomar boende på Hällefors kommuns HVB Solrosen erbjuds inte gratis 
egen tv eller dator utan detta finns att tillgå på boendet. Detta bedöms ingå i en skälig 
levnadsnivå jml. Socialtjänstlagen. För individer över 21 år inträder eget 
försörjningsansvar varför enskilda då får bekosta tv och dator själv. Trots att kommunen 
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inte har försörjningsansvar för äldre erbjuds tillgång till gratis tv i gemensamhetsutrymmen 
i kommunens VoB. 
 
Då förslaget ställdes förekom boende i flerbäddsrum inom kommunens VoB. Så är inte 
fallet i dagsläget.  
 
Att erbjuda kostnadsfri datautbildning till äldre ingår inte i ett kommunalt ansvar. Detta har 
dock kommunen i viss utsträckning ändå erbjudit genom kostnadsfri data för seniorer och 
IT-café på trygghetsboende Björkhaga. 
 
Att erbjuda gratis anskaffning av betalkort är en mer komplex fråga. För anskaffning av 
betalkort åt annan krävs ekonomisk fullmakt och innebär ett stort juridiskt ansvar som kan 
missbrukas. Förvaltningens bedömning är att detta är olämpligt att hantera inom ramen för 
kommunens omsorgsverksamhet. Detta stöd kan i dag erbjudas efter behov genom 
tillsättande av så kallad God man som då övertar det juridiska ansvaret vilket då är reglerat 
till fullo enligt lag.  
 

Ekonomi 
Förvaltningens bedömning är att genomförandet av medborgarförslagen skulle innebära 
kraftigt ökade kostnader. Enbart införskaffande av gratis dator och tv till brukare på 
Fyrklövern och nya Björkhaga skulle innebära en merkostnad motsvarande 500 tkr. 
 
Beräkning på eventuell hyresdifferens har inte genomförts då bostadsbeståndet inom 
VoB ser annorlunda ut i dag, egna lägenheter erbjuds alla.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Ingen samverkan har skett i ärendet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att medborgarförslaget därmed anses besvarad  
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren utförligt. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande datoranvändningen på vård- och 
omsorgsboenden vilken besvaras av Hans-Otto Pohlmann (GL), socialchef 
Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) tilläggsyrkar att det av svaret ska framgå att 
förslaget har positiva folkhälsoaspekter. 
 
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande hanteringen av medborgarförslag i 
utskottet vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S) och kommunsekreterare 
Mathias Brandt. 
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Anne Horneman (S) önskar till protokollet att utskottet önskar en 
sammanställning av de medborgarförslag som ska beredas där. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 

 
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med tillägg för det egna yrkandet, vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Medborgarförslaget har positiva folkhälsoaspekter. 
 
Att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
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Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
Ekonomisk rapport mars 2016 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18 
Ekonomisk rapport, daterad 2015-04-14 
 
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 åtta av nio 
finansiella mål som antagits för verksamhetsåret 2016. 
 
Målet med år 2016 är att göra ett överskott 7,9 miljoner kronor. Enligt 
nuvarande helårsprognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att 
hamna på ett överskott på 10,2 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor 
bättre än budgeterat. Prognostiserade årsresultatet innebär att målet att 
resultatandelen ska uppgå till minst 1,9 procent beräknas uppnås. 
Anledningen till överskottet är den ökade finansiella intäkten som uppstår 
utifrån det aktieöverlåtelseavtal som genomförts med Värmevärden AB, 
vilket resulterat i ett finansiellt överskott på 4,0 miljoner kronor.  
 
Målsättningen att nettokostnadsandelen ska vara högst 97,4 procent 
beräknas inte att uppnås enligt nuvarande prognoser. Anledningen är att 
verksamhetskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat och underskottet 
beräknas vägas upp med det finansiella överskottet. 
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Totalt har kommunen en investeringssumma på 18,7 miljoner kronor, där  
3,8 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos 
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram, under förutsättning att 
kommunstyrelsen erhåller en tilläggsbudgetering på 7,4 miljoner kronor 
gällande fastighetsförvaltningen, vilket beslutas på kommunfullmäktige den 
2016-04-19. Förvaltningen har påbörjat en process med att komplettera 
behovsinventeringen vad gäller kommunalkontorets flytt till Formens hus.  
En investeringssumma på totalt 26,0 miljoner kronor innebär att 
målsättningen att investeringarna minst ska uppgå till 6,2 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 drygt 31 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. 
  

 
 
 
Jessica Jansson 
Tf Kommunchef 
Ekonomichef  
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Ekonomisk rapport 
Mars 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 1,9 procent vilket beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.  

 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT

Årets resultat (mkr) 15,1 0,8 1,9 13,5 10,2 41,5
Skatteintäker och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 423,2 1 906,3
Resultatandel 4,2% 0,2% 0,5% 3,5% 2,4% 2,2%  
 
Nettokostnadsandel 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
97,4 procent vilket inte beräknas uppgå enligt nuvarande prognoser. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Nettokostnader (mkr) 341,4 352,9 371,2 366,7 413,8 1 846,0
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 423,2 1 906,3
Nettokostnadsandel 94,2% 97,9% 98,4% 95,7% 97,8% 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 
87,7 procent av årets egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången av 
år 2016.  Över den senaste femårsperioden kan konstateras att kommunen inte gjort någon 
nyupplåning. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Medel från verksamhet (mkr) 29,0 29,8 21,2 28,7 22,8 131,5
Nettoinvesteringar (mkr) 19,1 15,2 21,8 12,6 26,0 94,7
Självfinanseringsgrad 100,0% 100,0% 97,2% 100,0% 87,7% 138,9%  
 
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 6,2 procent och det 
kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 19,1 15,2 21,8 12,6 26,0 94,7
Skatteintäker och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 423,2 1 906,3
Investeringsandel 5,3% 4,2% 5,8% 3,4% 6,2% 5,0%  
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Amorteringstakt av låneskuld 
Hällefors kommuns långisktiga 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 139,5 119,6 107,6 107,6 102,6
Amortering (+) Upplåning (-) 0,0 19,9 12,0 0,0 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 228,8 248,4 231,8 225,4 218,0
Försäkring 0,0 0,0 0,0 0,0 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.   
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Finansnetto (mkr) -6,0 -6,6 -4,0 -3,0 0,9 -18,7
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 423,2 1 906,3
Finansnettoandel -1,7% -1,8% -1,1% -0,8% 0,2% -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 2012 2013 2014 2015 2016
Eget kapital (mkr) 82,9 83,8 85,7 99,2 100,1
Totala tillgångar (mkr) 334,7 337,5 319,9 364,2 319,9
Soliditet 24,8% 24,8% 26,8% 27,2% 31,3%  
 
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 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Eget kapital (mkr) -121,1 -130,9 -113,2 -93,5 -86,0
Totala tillgångar (mkr) 334,7 337,5 319,9 364,2 319,9
Soliditet -36,2% -38,8% -35,4% -25,7% -26,9%  
 
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 10,2 miljoner kronor. Det är  
2,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Anledningen är dels att kommunstyrelsens verksamheter inte 
inryms inom beslutad budgetram utan redovisar ett prognostiserat underskott på 6,0 miljoner kronor 
och dels redovisas aktieförsäljningen av Värmevärden ett överskott på 4,0 miljoner kronor som 
finansiella intäkter. 
 
Resultaträkning Prognos Budget
Verksamhetens nettokostnader -413,8 -407,8 -6,0
Skatteintäkter 276,6 279,7 -3,0
Generella statsbidrag 146,6 139,1 7,4
Finansiella intäkter 4,4 0,4 4,0
Finansiella kostnader -3,5 -3,5
Årets resultat 10,2 7,9 2,3  
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,2 miljoner kronor bättre än den antagna 
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 16:7.  
 

2012 2013 2014 2015 2016
Årets resultat (mkr) 15,1 0,8 1,9 13,6 10,2
% av eget kapital vid årets början 22,3 1,0 2,3 15,8 10,3  
 
Kommunens balanskravsutredning 
Målet med år 2016 är att göra ett överskott på 7,9 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi 
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att klara budgeten, och därmed det 
lagstadgade balanskravet.  
 
Koncernens helårsprognos 
Nedan följer prognoser utifrån de budgethandlingar och prognoser som inkommit till kommunen. 
 

 Ägarandel       Prog årsresultat 
Hällefors kommun   10,2 
Hällefors Bostads AB 100,0 %  0,1 
Bergslagens Kommunalteknik 15,5 %  -0,2 
Bergslagens Räddningstjänst 8,3 %  0,0 
Bergslagens Miljö och byggnämnd 15,5 %  0,0 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 15,5 %  0,0 

 
 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 
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Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Månadsrapport Kommunstyrelsen mars 2016 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118 
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 204 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18 
Driftuppföljning Kommunstyrelsen mars 2016, daterad 2016-04-08 
Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen mars 2016, daterad 2016-04-14 
Uppföljning av kommunens extra medel 2016, daterad 2016-04-14 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2016, daterad 2016-04-14 
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto 2016, daterad 2016-04-14 
 
Ärendet 
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-06-09  
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2016. 
 

Ekonomi 
Driftsuppföljning 
Totalt prognostiserar kommunstyrelsen att kosta 6,0 miljoner kronor mer 
än beslutad budgetram, d v s 388,9 miljoner kronor (bilaga 1). Underlaget 
förutsätter att kommunfullmäktige godkänner att det extra generella 
statsbidragen på sammanlagt 22,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 
2016 och tillförs kommunstyrelsen. Förvaltningen räknar med att hela 
centrala bufferten används under året, som budgeterats till 1,9 miljoner 
kronor. 
 
Den centrala förvaltningen beräknas kosta 0,5 miljoner kronor mindre än 
beslutad budget. När det gäller året löneöversynsprocess beräknar 
förvaltningen att utfallet kommer att bli cirka 0,5 miljoner kronor mer än 
vad som är budgeterat i den centrala lönepotten. Förvaltningen anser att 
detta underskott ska hanteras via den centrala bufferten då utfallet hänger 
ihop med de centrala avtal som tecknas med arbetsgivarparten, d v s 
Sveriges kommuner och landsting och inte är något som kommunen direkt 
kan påverka.  
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Inom pedagogiska verksamheten, kultur/fritid och måltidsverksamheten 
prognostiserar förvaltningen med att verksamheten hanteras inom 
budgeterat belopp. Däremot finns en osäkerhet vad gäller kostnadsvolymen 
för de ombyggnationer som behöver vidtas under verksamhetsåret inom 
pedagogiska delen. Inom området har förvaltningen erhållit en 
återbetalning från Örebro kommun på 1,2 miljoner kronor avseende för 
höga inbetalda interkommunala eleversättningar på gymnasieskolan.  
 
Inom vård och omsorg, arbetsmarknad och integrationsverksamheten 
prognostiserar förvaltningen ökade kostnader på totalt 6,5 miljoner kronor. 
De ökade kostnaderna består av ökade personalkostnader för omvårdnad av 
äldre med 3,2 miljoner kronor inom hemtjänsten och ökade 
personalkostnader för LSS med 1,2 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar 
efter beviljade biståndsbeslut och de ökade kostnaderna beror på att 
beviljade biståndsbeslut ökat då all planering av hemtjänst styrs av 
beviljade beslut. Förvaltningen arbetar idag med att arbeta fram riktlinjer 
för biståndsbedömning, ny arbetsmetod samt säkerställande av alla 
dubbelbemanningar enligt den nya föreskriften.  Dessutom prognostiseras 
totalt 1,5 miljoner kronor i ökade placeringskostnader för barn och unga 
och inom social psykiatri. Slutligen prognostiserar förvaltningen med att 
arbetsmarknadsverksamheten kostar 0,6 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Dessa ökade kostnader kan dock relatera till att kommunens 
försörjningsstöd är lägre än vad det skulle varit om inte dessa åtgärder 
vidtagits inom arbetsmarknadsenheten.  
 
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en 
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år 
2016. 
 
Investeringsuppföljning 
Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 18,7 miljoner kronor, där 
3,8 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos 
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram (bilaga 2), under 
förutsättning att kommunstyrelsen erhåller en tilläggsbudgetering på  
7,4 miljoner kronor gällande fastighetsförvaltningen, vilket beslutas på 
kommunfullmäktige den 2016-04-19. Förvaltningen har påbörjat en process 
med att komplettera behovsinventeringen vad gäller kommunalkontorets flytt 
till Formens hus.  
 
Folkhälsa 
Under verksamhetsåret 2016 kommer förvaltningen att betala en avgift som 
delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting 
för perioden 2012 – 2016. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
 
 
Jessica Jansson 
Tf Kommunchef 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens driftuppföljning 2016 
 
Helårsprognos 2016 för Kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Verksamhetsområde 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-
budget budget budget prognos prognos prognos

Politisk verksamhet 1 154 5 902 4 748 1 154 5 902 4 748
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd 827 31 701 30 874 827 31 576 30 749
Plan och bygglovsverksamhet 0 2 711 2 711 0 2 711 2 711
Näringslivsbefrämjande åtgärder 63 4 103 4 040 63 3 978 3 915
Turism 0 1 374 1 374 0 1 374 1 374
Gator, vägar, parker, utemiljö 20 14 423 14 403 20 14 423 14 403
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv 227 1 603 1 376 227 1 603 1 376
Räddningstjänst och krisberedskap 517 7 487 6 970 517 7 487 6 970
Fritid och kultur 855 18 822 17 967 855 18 822 17 967
Fritidsverksamhet 571 9 509 8 938 571 9 509 8 938
Kulturverksamhet 160 5 430 5 270 160 5 430 5 270
Kulturskola 124 3 883 3 759 124 3 883 3 759
Pedagogisk verksamhet 30 728 160 101 129 373 30 728 160 101 129 373
Förskola 6 325 35 159 28 834 6 325 35 159 28 834
Grundskola inkl förskoleklass och fritids 13 766 77 862 64 096 13 766 77 862 64 096
Gymnasieskola 7 697 37 763 30 066 7 697 37 763 30 066
Vuxenutbildning inkl SFI 2 893 6 887 3 994 2 893 6 887 3 994
Gem adm pedagogisk verksamhet 47 2 430 2 383 47 2 430 2 383
Vård och omsorg  43 999 204 820 160 821 68 999 235 720 166 721
Vård och omsorg om de äldre 12 823 112 649 99 826 12 823 115 849 103 026
Öppen verksamhet 233 4 482 4 249 233 4 482 4 249
LSS och funktionsnedsättning 19 049 47 204 28 155 19 049 48 404 29 355
Färdtjänst 0 1 800 1 800 0 1 800 1 800
Individ och familjeomsorg inkl social psyk. 11 687 33 237 21 550 36 687 59 737 23 050
Gem adm vård och omsorg 207 5 448 5 241 207 5 448 5 241
Flyktingmottagande 17 045 17 135 90 17 045 17 135 90
Arbetsmarknad 4 106 5 494 1 388 4 106 6 094 1 988
Affärsverksamhet 4 376 5 159 783 4 376 5 159 783
Gemensamma lokaler 19 984 21 484 1 500 19 984 21 484 1 500
Gemensam verksamhet 6 525 28 366 21 841 6 525 27 991 21 466
Kostverksamhet 9 783 9 939 156 9 783 9 939 156
Central lönepott 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000
Central buffert 0 1 982 1 982 0 1 982 1 982
Intern ränta 5 557 0 -5 557 5 557 0 -5 557
Pensionskostnader 0 10 932 10 932 0 10 932 10 932
Total 144 939 527 837 382 898 169 939 558 837 388 898
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Kommunstyrelsens investerings-uppföljning 
2016 
 
Helårsprognos 2016 för Kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
 

 
Nettokostnad Nettokostnad Budget Avvikelse 

 
Utfall 2015 

Prognos 
2016 2016 2016 

 
    (inkl tilläggs-   

 
    budget)   

  
  

  Skattefinansierad verksamhet   
  Kommunstyrelse 

 
  

  IT-investeringar 1 321 1 435 1 435 0 
Inventarier 375 500 500 0 
Omvårdnadshjälpmedel 400 400 400 0 
Bygg Fastighetsförv 

 
12 357 5 000 -7 357 

Personalomkl Gyltbo återv 
 

1 500 1 500 0 
Offentlig belysning 

 
1 235 1 235 0 

Resecentrum 57 750 750 0 
Björskogsnäs 1 143 0 0 0 
Tomtmark 48 0 0 0 
Tingshuset Grythyttan 2 499 0 0 0 
Gata, Park och Badplatser 4 156 4 050 4 050 0 

  
  

  Summa skattefinansierad 9 999 22 227 14 870 -7 357 

  
  

  Avgiftsfinansiserad verksamhet   
  Kommunstyrelse 

 
  

  VA-investeringar 2 646 3 800 3 800 0 

  
  

  Summa avgiftsfinansierad 2 646 3 800 3 800 0 

  
  

  Totala investeringar 12 645 26 027 18 670 -7 357 
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS EXTRA MEDEL 2016

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

Pedagogiska verksamheten 1 500 000 1 500 000 2016-03-22 § 61 Pedagogiska verksamheten
Inventarier, staket Lärkans förskola 600 000 600 000 2016-03-22 § 61 Pedagogiska verksamheten
Individ och familjeomsorg 1 500 000 1 500 000 2016-03-22 § 61 Vård och omsorg
VFU-handledarutbildning 200 000 200 000 2016-03-22 § 82 Pedagogiska verksamheten
Ombyggnad Bergslagsvägen 15 600 000 525 000 2016-01-26 § 20 Vård och omsorg, arbetsmarknad
Projektering simhallsprojekt 700 000 700 000 2015-11-24 § 242 Kultur och fritid
Ombyggnad Godtemplargården 700 000 Fastighetsförvaltning
Förstärkning ledningsresurs 700 000 Pedagogiska verksamheten
Förstärkning SYV 600 000 Arbetsmarknad
Förstärkning socialkontoret 500 000 Vård och omsorg
Inköp förbrukningsmaterial möbler 500 000 Pedagogiska verksamheten
Ombygnad Björkhaga kök 5 000 000 Vård och omsorg
Pensionsavsättning 2 000 000 Finansförvaltning
Ombyggnad centralköket 5 000 000 Fastighetsförvaltning

20 100 000 5 025 000 Summa: 0

Totalt belopp 2016: 22 463 000 22 463 000 Totalt belopp 2016: 22 463 000

Återstående belopp: 2 363 000 17 438 000 Återstående belopp: 22 463 000
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2016

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

Konsult centrumutveckling 95 000 95 000 2016-01-26 § 13 Central administration
Projektering stationsvägen 100 000 100 000 2016-03-22 § 76 Gator och vägar
Parkeringsplatser Sikforvägen 14 543 000 543 000 2016-03-22 § 75 Gator och vägar
Bilden av Hällefors 500 000 500 000 2016-03-22 § 64 Gator och vägar/turism
Ökad service med kvällsmål 251 000 251 000 2016-03-22 § 63 Äldreomsorg
Feriearbete 150 000 150 000 2016-03-22 § 62 Arbetsmarknad
Parkeringsplatser Torget HFS 0 0 2016-03-22 § 91 Gator och vägar
LIS-plan 775 000
Projektering kylanläggning 100 000

Summa: 2 514 000 1 639 000 Summa: 0

Totalt belopp  2016: 3 000 000 3 000 000 Totalt belopp  2016: 3 000 000

Återstående belopp: 486 000 1 361 000 Återstående belopp: 3 000 000
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS BIDRAGSKONTO 2016

Arrangemang/aktivitet Ansökt Beslutat KS-beslut Arrangör Utbetalt 
belopp belopp belopp

Inköp av snökanon 100 000 50 000 2015-10-20 § 217 Idrottsalliansen Hurtigtorpet 50 000
Skylt på Torgny Mogren 12 000 Torgnymogrensföreningen

Summa: 27 000

Budgeterat belopp: 200 000

Återstående bidragsbelopp: 173 000
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Gymnasievalet läsåret 2016/17, dnr KS 16/00137 

 
Ärendet 
Det preliminära förstavalet till gymnasieskolan inför läsåret 2016/17 har 
delgivits kommunerna.  
 
Till gymnasieskolan har 82 elever från år 9 sökt. 15 elever kommer att hamna 
i den internationella klassen vid IM. Av resterande 67 elever har 17 elever i 
första sökperioden sökt till Pihlskolan i första hand. Förra året hade vid 
samma tidpunkt 22 av 65 elever sökt på motsvarande sätt. Föregående års 
ansökningar var en fortsatt positiv trend, och det återstår att se om årets 
mindre tillbakagång är ett trendbrott eller en årlig variation. 
 
På skolnivå noteras att intresset för det nya Teknikprogrammet och för 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är svalt, men att intresset för 
Naturvetenskapliga programmet och Industritekniska programmet är bra. 
Samhällsvetenskapliga programmet brukar vid denna tidpunkt ha lågt 
sökantal, men ansökningarna till detta program tenderar att komma i senare 
perioder.      
 

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att effekterna av ansökningarna ligger inom det 
förväntade, och ser ingen anledning att revidera de ekonomiska 
prognoserna för interkommunala ersättningar på grund av denna 
ansökningsomgång. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att det har stort värde både på den enskilda hälsan 
och på folkhälsan att ha en egen gymnasieskola som alternativ till andra 
kommuners skolor. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
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Information och samverkan har skett. 
 

 
Härmed är bildningsutskottet delgivna/informerade och ärendet lämnas vidare 
för delgivning/information till kommunstyrelsen. 
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Pedagogisk verksamhet, Måltid, Kultur och fritids 
verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015 

 dnr KS 16/00136 
 
Informationsunderlag 
Pedagogisk verksamhet, Måltid, Kultur- och fritids verksamhetsrapport för 
verksamhetsåret 2015. 2016-03-28 
 
Ärendet 
Bildningschefen har sammanställt den pedagogiska verksamheten, Måltid, 
Kultur- och fritid i en verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015. Av 
rapporten framgår en analys av Kommunfullmättiges inriktningsmål som rör 
verksamheten för år 2015, viktiga händelser, ekonomiskt utfall för drift och 
investeringar och slutligen ett framtidsperspektiv. 
 
Förskolan har under året klarat lagstadgade krav att kötiden inte får överskrida 
4 månader. Antalet pedagoger per barn har ökat och ligger i nivå med riket.  
 
Lokaler har varit ett stort ämne under hela året 2015. Projekt Lärkan har under 
året påbörjats. Byggnationen är igång och tidsplanen håller. ytterligare en ny 
förskola i Grythyttan projekteras i Sörgården hus 4. Förskolorna beräknas 
vara klara under 2016. 
 
Inriktningsmål: Måluppfyllelsen i Grundskolan har ökat  
För 2015 hamnar meritvärdet i grundskolan årskurs 9 på 190,5 i Skolverkets 
statiskt. Meritvärdet är trots skolans under året stora utmaningar relativt 
stabilt. Målet är inte uppnått, i rapporten framgår hur grundskolan arbetar 
långsiktigt för att ge eleverna bättre förutsättningar till ökad måluppfyllelsen. 

 
Inför läsåret 2015/16 planerades att minska barngrupperna i grundskolans 
lägre åldrar. Förskoleklass blev 3 paralleller varav 2 gick in i tillfälliga lokaler 
i Godtemplargården. Ny skola (modulhus) byggs av Bostadsbolaget vid 
hemgården. Den beräknas vara klar inför läsåret 2016/17. 
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Stor tillströmning av nyanlända har lett till ett ökat elevantal i 
verksamheterna. Skolorna har anpassats genom ombyggnation. Och 
grundskolan använder lokaler i Godtemplargården till förberedelseklass.  
 
Pihlskolan har byggt om till fler klassrum för att även vuxenutbildning ska få 
plats. Genom det ökade elevantalet inom räcker idag inte lokalerna till.  
 
Genom politiska satsningar och statbidrag har fler vuxna fått möjlighet till 
undersköterskeutbildning.  
 
Biblioteket i Grythyttan har under året flyttat tillbaks till torget i nyrenoverade 
lokaler. Ny upphandling har genomförts gällande driften av 
biblioteksverksamheten. 
 
Måltidsverksamheten har ökat i volym, verksamheten har svårigheter att klar 
tillagningen i centralköket.  
 
Verksamheterna har svårigheter att rekrytera kompetens och utbildad 
personal.  
 

Ekonomi 
Den totala driftsnettokostnaden blev 142,2 miljoner kronor för hela 
bildnings verksamhetsområde. Verksamhetsåret driftsnettobudget 140,7 
miljoner kronor förhållande till budget redovisar verksamheten ett 
underskott motsvarande 1,5 miljoner kronor. 
 
Detta beror främst på ökade kostnader för stödinsatser 2,1 miljoner kronor i 
verksamheterna samt att kostnaden för interkommunal eleversättning på  
till annan kommun samt en kostnad av engångskaraktär för 
maxtaxebidraget 0,6 miljoner för flera år för skola och pedagogisk omsorg 
i enskild regi. 
 
Under året har verksamheterna sökt nya riktade statsbidrag och erhålligt 
motsvarande ca 2,3 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Verksamheterna samverkar med hälsoteamet i Norra länsdelen och genom 
lokala och regionala nätverk. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Härmed är bildningsutskottet delgivna/informerade och ärendet lämnas vidare 
för delgivning/information till kommunstyrelsen. 
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RAPPORT  
 

 
Datum  

2016-03-08  
 
   

   
 
   

Ordförande: Christina Johansson (M) 
Antal ledamöter: 5 ordinarie, 5 ersättare 
Socialchef: Ingrid Holmgren 
Antal sammanträden: 25 (13 omsorgsutskott, 12 individärende) 
Antal protokollförda ärenden: 462 
 
1 Inledning 

Omsorgsutskottets verksamhetsområden omfattar vård och omsorg för äldre 
och funktionsnedsatta, färdtjänst, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i form av 
flyktingmottagande. 
 
Omsorgens verksamheter 
Centralt: 
- ekonomiska aspekter av färdtjänst och riksfärdtjänst  
- administrationen som rör kommunens handikappråd, pensionärsråd och 

stöd till sociala föreningar  
- bostadsanpassning 
 
Äldreomsorg: 
- vård och omsorg för äldre  
 
Hälso- och sjukvård: 
- kommunal hälso- och sjukvård 
- kommunal rehabilitering  
 
Funktionshinder: 
- myndighetsutövning och genomförande av insatser enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen 
(2001:453)  

- social psykiatri och boendestöd 
 
IFO: 
- individ- och familjeomsorg  
- biståndshandläggning inom SoL och LSS 
- flykting- och integrationsfrågor 
- konsumentvägledning och ärenden enligt skuldsaneringslagen  
- tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (1994: 1738)  
- tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen 
- tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)  
- dödsboanmälningar  
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Arbetsmarknadsenheten & integration: 
- kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.  
- vaktmästeri 
- mottagande av och boende för ensamkommande flyktingbarn  
 
Ledning och styrning 
Utredningen av äldreomsorgen 2014 resulterade i en ny ledningsorganisation 
2015 som kännetecknas av hållbarhet, ett nära ledarskap, god service till 
politikerna och allmänheten. Ledningsorganisationen består av tre chefsled: 
socialchef, områdeschef och enhetschef.  
 
 

 
Omsorgen är organiserad med en övergripande central administration som består 
av socialchef som har det övergripande ansvaret. Direkt under socialchef finns: 
- medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)/verksamhetsutvecklare 
- systemutvecklare/avgiftshandläggare 
- två områdeschefer 

 
Verksamheten består av två olika områden: 
- äldreomsorg (ÄO), Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och 

socialpsykiatri. 
- individ och familj (IFO), arbetsmarknadsenhet, integration och 

ensamkommande barn.  
 
Områdeschef för äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri 
Verksamhetsområdet har sju enhetschefer med nedanstående ansvarområden: 
1. Fyrklövern, utom nattpersonal 
2. Nya Björkhaga inkl. natt personal Fyrklövern 
3. Hemtjänstgrupp 1 – Gamla Björkhaga, Centrumgrupp samt nattpatrull 
4. Hemtjänstgrupp 2 – Grythyttans hemtjänst, Sörgården, Kyllerväggruppen 

och natt patrull 
5. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dagcentral/dagrehabilitering och 

anhörigstöd 
6. Personliga assistenter och socialpsykiatri 
7. Daglig verksamhet samt gruppboende enligt LSS 
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Områdeschef för IFO, biståndsenhet, integration och arbetsmarknadsenhet 
Verksamhetsområdet har tre enhetschefer med nedanstående ansvarsområden: 
1. Ensamkommande barn 
2. Vuxenenhet, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och integration 
3. Barn och ungdom och biståndshandläggning 
 
Sammantaget har förvaltningen genomgått ständiga och stora förändringar 
under en längre tid. Nya organisationsformer, nya chefer och befattningar. 
Detta har medfört en stress för medarbetarna i organisationen med 
dokumenterat höga sjuktal och ofta ett uttalat missnöje över situationen. 
Denna situation bedöms inte vara gynnsamt utifrån möjligheten att möta 
brukare på ett optimalt sätt. Omsorgen strävar därför efter en långsiktighet 
och trygghet i såväl organisation som ledande befattningar vilket skapar 
trygghet och stabilitet hos medarbetare.  
 
 
2 Analys av måluppfyllelse 

Inriktningsmål 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett 
samhällsperspektiv. Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har 
fokus varit på att Hällefors ska bidra/medverka till: 
- människors utveckling 
- möten som engagerar/stimulerar 
- ett öppet och tolerant samhälle 

Inriktningsmålen i kommunen är indelade i: 
- finansiella mål 
- verksamhetsmässiga mål 

Omsorgens mål  
Utifrån lagstiftning har omsorgen i Hällfors kommun det yttersta ansvaret för 
att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp de behöver. Kommunen ska arbeta för att kommuninnevånarna känner 
tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som 
kommunen levererar utifrån gällande lagstiftning ska ges med hänsyn till 
omsorgens värdegrund som lyder:  
”Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så 
du får möjlighet att leva det liv du vill och kan" 
 
Inriktningsmål  
Kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som 
omsorgsverksamheten erbjuder. 
 
Utifrån inriktningsmålet tog omsorgsnämnden beslut om följande 
resultatmål för 2015 
 
- Att antal dagar från beslut till verkställighet i verksamheten skall minska. 
- Att bemötandet i omsorgsverksamheten ska förbättras. 
- Att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje i verksamheten. 
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Mål 1:  Att antalet dagar från beslut till verkställighet i 
verksamheten har minskat 31 december 

 
Måluppfyllelse – uppnått 
 
 

(medelvärde)                                                     2011       2012       2013      2014       2015 
Väntetid i antal dagar från ansökning till           
erbjudande om vård- och omsorgsboende           -             -             145           82           75 

 
Insatsen hemtjänst verkställs oftast samma dag som beslutet tas, övriga 
insatser inom bistånd, handläggning av barn- och ungdomsärende samt 
vuxenärende sker verkställighet i nära anslutning till beslut. När det gäller 
vård- och omsorgsboende (VoB) är tiden mellan beslut och verkställighet 
direkt avhängt på två faktorer, hur många ansökningar som inkommit och hur 
tillgång till platser i kommunen ser ut. Under 2015 behandlades 36 
ansökningar om VoB, motsvarande siffra 2014 uppgick till 16 ansökningar.  
 
Aktiviteter för att nå måluppfyllelse: 
- ny effektivare organisation med ökad tillgänglighet av ledarskap och 

struktur i arbetet 
- ökad samverkan mellan myndighetsutövning och utförare 
- rutiner och fördelning av vård och omsorgsplatser har upprättats (boråd) 
- ökad intern samverkan (teamträffar) mellan olika professioner 
- effektivare hemtjänst genom central planering, planeringssystem och 

samverkan mellan hemtjänstgrupper  
 
Teamträffar är ett forum för planering kring brukaren och ansvarsfördelning 
mellan verksamhetens olika professioner. En bättre planering med god 
framförhållning som fungerar väl både då det gäller planering från 
slutenvården, planering av korttidsbehovet samt fördelning av vård- och 
omsorgsplatser.  
Boråd är då ”expertisen” träffas och diskuterar för att säkerställa att personer 
som ansökt och fått bifall till särskilt boende får ett lämpligt boende.  
Optimalt flödesschema handlar om beviljade insatser ut till utförarsidan. En 
viss handläggartid på nya ärenden bör vara ungefär tre vardagar, däremot då 
det gäller hemgång från lasarett ”grönt spår” finns ingen handläggartid. För att 
lyckas krävs att samtliga professioner tar sitt ansvar för att uppnå en kort 
handläggningstid.   
 
Mål 2: Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats 31 december 
 
Måluppfyllelse - uppnått  
 

 
(medelvärde)                                                     2011       2012       2013      2014       2015 
Brukarbedömning Hemtjänst           
Bemötande (mycket/ganska nöjda, andel %)        -             93           96          96           97 

 
(medelvärde)                                                     2011       2012       2013      2014       2015 
Brukarbedömning Särskilt boende SoL           
Bemötande (mycket/ganska nöjda, andel %)        -             97          94           94           94 
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Aktiviteter för att nå måluppfyllelse: 
- omsorgens gemensamma värdegrund skapar naturligt fokus på bemötande 

frågor i verksamheten 
- ökad kvalité i trygghetsboende 
- anpassning av den fysiska miljön på vård- och omsorgsboende Fyrklövern 
- brukarundersökning på barn- och ungdom samt HVB Solrosen med fokus 

på bemötandefrågor och delaktighet 
 
Genom att arbeta strategiskt med fokus på brukarens bästa, göra bedömningar, 
ge service, vård - och omsorg samt rehabilitering vid rätt tid av rätt profession 
ökar brukarens upplevelse av ett gott bemötande.  
 
Mål 3: Att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje i 

verksamheten 
 
Vid sidan av de politiska målen valde omsorgsnämnden att ta ytterligare ett 
mål vilket handlar om medarbetarnas trivsel och arbetsglädje. Detta mål är 
inte mätbart i Kolada, varför ingen mätbar måluppfyllelse kan delges, utan 
endast redovisning av aktiviteter som vidtagits för att öka medarbetarnas 
trivsel. 
 
Aktiviteter för att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje: 
- ett nära ledarskap, där enhetschef är mera tillgänglig för medarbetarna 
- värdegrundsarbete 
- delaktighet och medinflytande 
- arbeta för samsyn av mål och arbetsprocesser 
- kvalitetsråd, kvalitetsarbete för att främja det systematiskt 

förbättringsarbete  
 
Ledarskapets betydelse 
Att trivas på jobbet är viktigt ur många aspekter, framförallt för den 
individuella hälsans skull. En arbetsplats där medarbetarna upplever 
arbetsglädje har färre sjukskrivningar, mer effektivitet, bättre lönsamhet, lägre 
personalomsättning och nöjdare brukare. Ett sätt att öka arbetsglädjen är att 
stärka vi-känslan i arbetsgruppen.  Att bli lyssnad på, känna trygghet och 
stöttning från arbetskamrater och chef samt att sträva mot samma mål. 
 
Värdegrunden 
Värdegrunden synliggör de centrala värden i omsorgen och visar vilka etiska 
värden och normer som ligger till grund för verksamheten. Det är av stor vikt 
att ha en samsyn av mål och arbetsprocesser, att arbeta med värdegrunden på 
enhetsnivå genom att synliggöra varje möte och dess betydelse i det dagliga 
arbetet.  
Alla medarbetare ingår i ett sammanhang och de anställda måste lära sig att 
respektera varandras professioner och ta ansvar för sitt uppdrag. Det är 
tillsammans vi gör det goda arbetet.  
 
Delaktighet och medinflytande 
Genom att lyfta medarbetarskapets betydelse och vårt gemensamma uppdrag, 
mål, syfte, verklighet och visioner ökar också medarbetares engagemang och 
ansvar. När medarbetare får ökat ansvar ökas också förståelsen för att vara en 
del i verksamheten.  
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 Samsyn av mål och arbetsprocesser 
Det är av stor vikt att ha en samsyn av mål och arbetsprocesser, genom att 
tydliggöra mål och att arbeta med effektmål på enhetsnivå främjas 
möjligheten till måluppfyllelse.  
 
Systematiskt förbättringsarbete 
Genom att ständigt arbeta med systematiskt förbättringsarbete med hjälp av 
processer och rutiner i verksamheten för att uppnå god kvalitet. Det är av stor 
vikt att ha en struktur för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera 
för att kunna förbättra verksamheten. 
 
 
3 Reflektioner över det gångna året 

3.1 Viktiga händelser 
 
Effektivisering av hemtjänsten 
Ökat samarbete mellan hemtjänstgrupperna ger bättre förutsättningar för att 
klara av det ökade trycket på hemtjänsten. Ett nytt planeringssystem i 
hemtjänsten har implementerats som integrerar med personalens 
schemaverktyg (Time Care) och verksamhetssystemet (Viva). En central 
planering med totalt fyra planerare som arbetar 50 % vardera med planering 
och schemaadministration för hemtjänst har medfört att en effektivisering av 
verksamheten med 4,5 %. 
 
Kvalitetsarbete 
Inspektion för vård och omsorg (IVO) granskade verksamheten 2014, resultatet 
blev en massiv kritik mot hela äldreomsorgen. Under första halvåret har 
verksamheten haft stort fokus på att återupprätta rutiner, riktlinjer och processer.  
En förstärkning av nattpersonal på vård- och omsorgsboende Fyrklövern har varit 
nödvändigt. Den fysiska miljön på Fyrklövern har anpassats för personer med 
demenssjukdom och som fortfarande är fysiskt aktiva, hotellås har installerats. 
 
Äldreplan 
Tillsammans med folkhälsoteamet har omsorgen påbörjat ett arbete med att ta fram 
en äldreplan för 2016 - 2025. I detta arbete har olika aktörer varit delaktiga i 
processen. Under november/december 2015 genomfördes sju 
fokusgruppsintervjuer med totalt 34 deltagare. Grupperna bestod av representanter 
från grupperna äldre med hemtjänst, anhöriga, personal, barn, pensionärs- och 
handikappsråd samt frivillig organisation. Dessa grupper har bidragit med 
kunskaper och synpunkter kring de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande: 
- meningsfullhet 
- social samvaro 
- goda matvanor 
- fysisk aktivitet 
Tanken är att dessa intervjuer skall ligga till grund för den äldreplan som håller på 
att arbetas fram. Syftet med äldreplanen är att den tillsammans med övriga lokala 
styrdokument skall vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga 
framtida behov för den äldre befolkningen i Hällefors kommun. 
 
Förstärkning i äldreomsorgen 
Under våren förstärktes vård- och omsorg med en sjuksköterska och arbetsterapeut. 
Omsorgen har sökt och beviljats stimulansmedel under hösten 2015 för 
förstärkning i äldreomsorgen.  
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Integration 
Kommunens HVB för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har under 
2015 varit i fokus. Flera allvarliga brister i verksamheten har uppdagats och ett 
omfattande utrednings- och förändringsarbete har genomförts. Organisationen på 
HVB boendet har ändrats och en ny enhetschef har tillsatts. Ett förbättringsarbete 
med fokus på ökad struktur och ledning pågår, förändringsarbetet bedöms pågå 
över en längre tid.  
 
Under det andra halvåret präglades IFO:s verksamheter av det akuta läget i 
flyktingmottagandet. Mottagandet i kommunen har ökat drastiskt, antalet pågående 
barn- och ungdomsärende har mer än fördubblats inom ramen för 1 år. Totalt har 
verksamheten 90 ärenden av ensamkommande barn. För att klara situationen har 
överbeläggning varit nödvändigt på HVB Solrosen samt inköp av platser i andra 
kommuner i form av HVB samt familjehemsplaceringar. 
 
3.2 Brukarinflytande/medborgarinflytande 
 
Folkhälsa 
Ett samarbete har påbörjats med folkhälsoteamet för att ta fram en äldreplan 
som skall vara ett verktyg för att bättre kunna planera, organisera och 
kartlägga nuvarande och framtida behov, vilket främjar folkhälsan.  
 
Kvalitetsmåtten som omsorgsförvaltningen använder sig av är följande: 
- öppna jämförelser 
- kolada 
- kostnad per brukare 
- vårdtygndsmätningar enligt PWC inom vård och omsorgsboende samt 

boende och daglig verksamhet inom LSS  
- nationella kvalitetsregistren 
 
Förändringar kvantitativt 
 
Ökat behov av hemtjänst 
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Under 2015 beviljades 87 287 hemtjänsttimmar varav 38 866 första halvåret 
och 48 241 andra halvåret. Antalet beviljade vårdtimmar har ökat 11 % under 
andra halvåret. Totalt under 2015 har hemtjänstpersonalen arbetet 113 684 
timmar, 54 740 timmar första halvåret och 58 944 andra halvåret. De arbetade 
timmarna andra halvåret ökade med 4 %.  
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Andra halvårets effektiva planering i hemtjänst med central planering och 
planeringssystem har resulterat i att ökningen av beviljade hemtjänsttimmar 
(11 %) inte krävde lika mycket ökning av personalens arbetade timmar (4 %).  
 
Om de beviljade hemtjänsttimmarna fortsätter att vara på den höga nivån 
kommer de personal resurser som är budgeterade för 2016 inte att vara 
tillräckliga.  
 
Ökat behov ensamkommande barn 
 

 
 
Flyktingkatastrofen har resulterat i ett högt mottagande av ensamkommande 
barn. I december fanns 90 pågående ärenden. Sedan september månad har 
HVB Solrosen varit överbelagd vilket medfört att handläggare tvingas att 
placera de barn/unga som anvisats, i familjehem eller andra HVB hem utanför 
kommunen. Flertalet av placeringar ligger i områden så som Uppsala, 
Enköping, Norrtälje, Stockholm och Mariestad. Det höga antalet placeringar 
innebär även att restiden för handläggare i syfte att placera, utreda och följa 
upp placeringar har ökat kraftigt.  
 
Utredning totalt barn och unga 
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Hårt tryck på IFO:s verksamheter. Arbetsbelastningen har ökat kraftigt under 
året, följd av vakanser i arbetsgruppen och de ökade anvisningarna på 
ensamkommande barn till kommunen.  
 
Inflytandeforum 
Pensionärs- och handikappsråd 
Omsorgen har ansvar för pensionärs- och handikapprådet. Rådet 
sammanträder fyra gånger per år och hanterar medborgarnas frågor för 
målgruppen. 
 
Värdighetsgaranti 
Införandet av värdighetsgarantier i omsorgen ökar tryggheten och 
delaktigheten för brukarna i verksamheten. Det handlar inte bara om vad som 
ska göras och i vilken omfattning utan mycket mer om hur, när och på vilket 
sätt det ska göras.  
 
Genomförandeplaner 
Genom att erbjuda individen att delta i sin genomförandeplan ökar man 
delaktighet och inflytande. Genomförandeplanen utgår ifrån beviljade insatser 
där personal tillsammans med brukaren skall komma överens om hur och när 
insatserna skall utföras. Inom demensvården upprättas en bemötandeplan där 
personens livshistoria, önskemål och andra betydande saker i livet finns 
nerskrivet. Anhöriga erbjuds alltid att delta om brukaren så önskar, de erbjuds 
också att medverka i upprättande av levnadsberättelsen. 
 
Klagomål och synpunkter 
På kommunens hemsida finns möjlighet att direkt lämna synpunkter och 
klagomål via Webben 
 
Delaktighetsslinga 
Två personal inom området funktionshinder har utbildas i 
delaktighetsmodellen vilket har resulterat i delaktighetsslingor som ökar 
brukarnas möjlighet till inflytande.  

En delaktighetsslinga går till så att två vägledare möter chef, brukare och 
personal var för sig. Dialogen sker utifrån ett gemensamt tema. Genom 
stafettfrågor förmedlas sedan det centrala vidare mellan grupperna. 
Delaktighetsslingan avslutas med en gemensam träff som leds av vägledarna 
där man tar fram en handlingsplan.  
 
Uppföljningar av upplevd kvalitet 
Brukarundersökning har genomförts på enheten för barn- och bistånd, 
undersökningen visar att 77 % anser att informationen som handläggaren 
lämnar är lätt att förstå och att de blivit tillfrågade om sina synpunkter på 
omsorgen.  85 % uppger att handläggare har ganska eller mycket stor 
förståelse för den sökandes situation.  
 
En brukarundersökning har gjorts på HVB Solrosen, 79 % svarade att 
situationen blivit bättre sedan de kom till Solrosen. 50 % upplever att de kan 
påverka stödet de fått på Solrosen. 71 % upplever att personalen frågar efter 
ungdomarnas synpunkter om hur situationen är på boendet och tar hänsyn till 
detta. 
 
 



12(36) 
 

 

3.3 Personalredovisning  
 
Anställningar och årsarbetare 
Antalet anställda i omsorgen var den 1 november 317 stycken, vilket 
motsvarar 273 årsarbetare. Redovisningen avser månadsavlönade, både 
tillsvidare och visstidsanställda, som faller under avtalet Allmänna 
bestämmelser (AB).  

 
Av de antalet anställda är det 17 stycken som har en visstidsanställning, vilket 
innebär att de är anställda för ett vikariat, provanställda eller anställda för en 
viss arbetsuppgift. 149 stycken arbetar deltid vilket innebär att de har en 
sysselsättning som är lägre än 100 procent.  
 
Friskvård 
Varje anställd erbjuds friskvårdscheckar. 
 
Tidsredovisning 
Under året uppgår omsorgens arbetade tid till 584 887 timmar. I beräkningen 
ingår månadslön, timlön, fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. 
Antalet timmar omvandlat till årsarbetare uppgår till 295 årsarbetare. 
  
Frånvaro 
Frånvaron som redovisas utgörs enbart av sjukdom. Sjukfrånvaron är hög 
inom omsorgen, totalt 10,42 procent av den arbetade tiden. Sjukfrånvaron har 
ökat med 1,82 % sedan 2014 detta på grund av de höga sjuktalen på vård- och 
omsorgsboende Fyrklövern, där sjukfrånvaron ökat med 10 %. De höga 
sjuktalen på Fyrklövern utgörs av långtidssjukskriven personal och är inte 
arbetsrelaterad, enhetschef och personalstrateg har kartlagt, analyserat och 
kommit med förslag på åtgärder som kommer att minska den totala 
sjukfrånvaron. Den höga arbetsbelastningen på IFO har också resulterat i ökad 
sjukfrånvaro med 2,5 % medan sjukfrånvaron i hemtjänsten har minskat med 
2 %. Korttidsfrånvaro uppmärksammas via enskilda samtal och åtgärder 
erbjuds i form av kontakt med företagshälsovården, Bergslagens arbetsmiljö. 
Samarbete pågår med kommunens personalstrateg för att kartlägga, analysera 
och finna lämpliga åtgärder för sjukfrånvaron. 
 
Lön 
Medianlön för kvinnor i omsorgen är 24208, män 23603 kr, totalt 24158 kr. 
 
Samverkan 
Samverkan med den fackliga organisation är ständigt pågående, med 
informella samtal om händelser, lag- och avtalstolkning, samt de formella 
samverkansträffarna som är inplanerade årsvis och följer den politiska 
beslutsprocessen. Riskbedömningar och handlingsplaner görs i samverkan vid 
förändringar i verksamheten. 

 
Kompetensutveckling 
Centralt: 
- kvalitets- och ledningsarbete i kvalitetsråd för chefer samt arbetsplatsombud 
- utbildning i verksamhetssystem, Viva 
- utbildning i schemaprogram, Time Care  
- utbildning i systematisk brandskyddsutbildning, all personal 
- utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM), chefer samt arbetsplatsombud 
- seminarium och kurser som Region Örebro arrangerat inom olika områden 
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Individ- och familjeomsorg: 
- två processledare har utbildats i äldres behov i centrum (ÄBIC) 
- handläggare i barn och familj har utbildats i motiverande intervju (MI) 
- två handläggare har utbildats i hantering av lagen om vård av unga (LVU) 
 
Äldreomsorg/hälso- och sjukvård:  
- utbildning i planeringssystem TES, i hemtjänst 
- demensdagar. Sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschefer samt 

anhörigstödjare deltog 
- personal som validerar till undersköterska, via omvårdnadsprogrammet på 

Philskolan 
- för att möta framtidens krav på sjukvård inom kommunens verksamhet 

har två av sjuksköterskorna gått (ProACT) som är en ny utbildning för 
svensk och norsk sjukvårdspersonal var målsättning är att utbilda och 
höja medvetande och vården av den akut sjuka patienten, oavsett var i 
vårdkedjan denne befinner sig  

- samtliga sjuksköterskor har fått utbildning i användandet av beslutsstöd 
som är ett verktyg för sjuksköterskorna inom kommunal vård- och 
omsorg 

 
 
4 Utfall för driften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt har omsorgen en nettodriftsbudget på 158 305 tkr. I förhållande till 
budget visar omsorgen en helårsprognos på 159 792,3 tkr och innebär  
ett underskott på 1 487,3 tkr för verksamhetsåret 2015.  
 
Helårsprognosen pekar på att underskottet är 1 487 tkr. I prognosen är 
omställningskostnaderna inkluderade 
 
Omställningskostnader i tkr 
Avgångsvederlag  1 185 
Sanktionsavgifter fr. socialstyrelsen    630 
Summa totalt  1 815 
 
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med 
funktionshinder 
Äldreomsorgens verksamheter visar ett underskott motsvarande 1 267 tkr, i 
underskottet ingår ovan nämnda sanktionsavgifter, högre kostnader för 
sjuklöner och semesterlön än budgeterat. 
 
 
 

Tkr 2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhetens Intäkter 46 419 48 197 46 990 56 843 65 994
Verksamhetens kostnader 192 603 196 387 197 909 222 503 225 787

Verksamhetens resultat/helårsprognos 146 184 148 190 150 919 165 660 159 792

Budgetram 135 795 128 222 144 763 152 742 158 305
  varav tilläggsbudget/ 4 700 0
  budgetavdrag 0 0 0 0 0

Årets resultat/helårsprognos -10 389 -19 968 -6 156 -12 918 -1 487
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Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt FSB och HSL 
Verksamheten visar ett överskott motsvarande 1 567,9 tkr. Under året har 
behovet av personliga assistenter minskat, vilket har påverkat ekonomin 
positivt. 
 
Individ och familjeomsorg, inkl social psykiatrin 
Verksamheten visar ett underskott motsvarande 956,4 tkr.  
Underskottet för dessa två områden beror på ett ökat stödbehov i form av 
placeringar inom socialpsykiatrin samt ökade kostnader för försörjningsstöd 
flykting.  
 
Flyktingmottagande och arbetsmarknad 
Verksamheten visar ett underskott motsvarande 1 472,1 tkr, vilket beror på 
ovan nämnda avgångsvederlag samt större volym på AME. Personer som 
tidigare erhållit försörjningsstöd har kunnat erbjudas arbete på AME, vilket 
har resulterat i att försörjningsstödskostnader reducerats men kostnaden för 
AME har ökat. Individen har gått från bidragsberoende till en åtgärd som ökar 
möjligheten till självförsörjning. 
 
Övriga verksamheter 
Förvaltningsadministration inklusive färdtjänst, konsumentvägledning och 
politisk verksamhet, visar ett överskott motsvarande 640,6 tkr, vilket beror 
på mindre kostnader för färdtjänst samt inköp av inventarier än budgeterat. 
 
 
5 Utfall för investeringar 

Total ram för omsorgens investeringar, 700 tkr enligt följande: 
- 150 tkr data 
- 400 tkr omvårdnadshjälpmedel 
- 150 tkr övriga inventarier 
Av dessa medel har omsorgen använt 553 tkr fördelade enligt följande:  
-   30 tkr data 
- 400 tkr omvårdnadshjälpmedel 
- 122 tkr övriga inventarier  
 
Möbler har investerats till gemensamhetsutrymmen för att öka brukarnas 
möjlighet till samvaro under trevliga förhållanden. Omsorgen har inte använt 
alla medel till datainvesteringar, datorer har en kort livslängd och skall belasta 
driften. Under 2016 kommer omsorgen ha ett gemensamt möte med IT för att 
se över behovet och planera för data investeringar. 
 
 
6  Framtidsperspektiv 

Samverkan 
Fortsatt samverkan med övriga kommuner i norra länsdelen, närsjukvården, 
Region Örebro, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, andra intressenter och 
myndigheter är för verksamheterna inom förvaltningen helt nödvändig. 
Samverkan är viktigt för att förbättra brukar/kundnyttan, 
kompetensförsörjningen samt skapa kostnadseffektivitet i verksamheten. 
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Personalförsörjning 
Viktigt att arbeta för att både behålla och rekrytera personal. I landet finns 
stor brist på socionomer och sjuksköterskor, vilket även påverkat oss i 
Hällefors kommun.  Inom vård- och omsorg kommer kommunen behöva 
rekrytera personal med formell kompetens för att klara av 
generationsväxlingen och det ökade behovet av hemtjänst, fortsatt satsning på 
kommunens omvårdnadsutbildning är en förutsättning. 
 
Äldreomsorgen 
Kommunen har en hög andel äldre 29 % (länet 21%, riket 24%). Andelen 
äldre över 65 år kommer inte att öka, men ser man på andelen ”äldre, äldre” 
kommer denna grupp att öka fram till år 2019. Det är även där de stora 
behoven av vård och omvårdnad finns, vilket då kommer att generera ökade 
kostnader och behov av vård- och omsorgsboende, se tabell. 

 
                     Prognos för hemtjänst enligt Ensolutions beräkning, kostnad per brukare (KPB) 
   

Ålder ANTAL  INVÅNARE    
 2013 2016 2019 2022 Förändring 
0-19 år 1 327  1 300 1 276 1 261  - 5 % 
20-49 år 2 25 2 099 2036 1 949 - 12 % 
50-64 år 1 431 1 422 1 389 1 367 - 4 % 
65-69 år 572 509 457 430 - 25 % 
70-74 år 485 523 488 499 - 7 % 
75-79 år 393 412 433 446              13 % 
80-84 år 286 285 322 327              14 % 
85-89 år 172 184 170 195              13 % 
90-år 91 97 105 100              10 % 
Totalt 6982 6829 6677 6524 - 7 % 
70+ 1 424 1500 1518 1517                6 % 
 

 
Antal 
kostnad 

Hemtjänst 
Tim 2013 

Invånare 
2013 

Hemtj. 
Index 

Hemtjänst  
Tim 2016 

Hemtjänst  
Tim 2019 

Hemtjänst  
Tim 2022 

70 + år 60279 1 427 42 63 374 64 129 64 061 
Ökning från 
2013, antal 

   3 095 3 850 3 781 

Total 
kostnad 70+ 

38 356,242    40 305,912 40 786,236   40 742,577 

Ökning från 
2013 i kr 

   1 949,670 2 429,994 2 386,335 

 

För att klara den stora utmaningen med ett ökat antal ”äldre, äldre” i 
kommunen behövs: 
- budget korrigeras efter de ökade behoven i hemtjänst 
- fortsatt effektivisering  
- ökad teknisk utveckling  
- ökat antal platser i särskilt boende    
 
En lagändring i betalningsansvarslagen (BAL) kommer med största 
sannolikhet 2017, då vårdplaneringsdagar för färdigbehandlade patienter från 
slutenvården kommer att minska från 7 dagar (5 vardagar, 2 helgdagar) till 3 
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dagar. Denna lagändring kommer att innebära en ökad samverkan med 
primärvården, ökad samverkan med slutenvården, ökat behov av antal 
korttidsplatser samt större krav på personal för att kunna erbjuda en trygg och 
säker vård.  Stor risk för ökade kostnader av medicinskt färdigbehandlade 
patienter som inte kommunen kunnat ta emot inom tre dagar. 

 
  Funktionshinder 

Socialpsykiatrin 
Under de senaste åren har kostnader ökat för placeringar på HVB inom 
målgruppen socialpsykiatri. Förvaltningen kan behöva se över möjligheter för 
att utveckla egna former för boendelösningar exempelvis trapphusboende.  
 
LSS 
Serviceboende enligt LSS skall enligt lag erbjudas, kommunen har idag 
endast gruppbostad enligt LSS 
 
Individ- och familjeomsorg 
Flyktingmottagning 
I proposition 2015/16:54 har regeringen föreslagit en ny lag om mottagande 
av nyanlända för bosättning. Lagen trädde i kraft 1 mars 2016. Den nya lagen 
kommer att påverka socialtjänstens ansvar att utreda och fatta beslut om stöd 
och hjälp. Lagen medför bl.a. att kommunerna på anvisning från 
Migrationsverket (MIV) kommer bli skyldiga att ta emot och anordna 
bosättning för nyanlända familjer och personer över 18 år. Fördelningstalet 
för Hällefors kommun under 2016 är noll anvisningar, men redan 2017 
kommer socialtjänsten ansvara för mottagande och bosättning för nyanlända. 
Detta ställer stora krav på ett arbete där framtida bostäder behöver tryggas för 
verksamheten. 
 
Ensamkommande barn 
Den stora ökningen av mottagandet av ensamkommande barn kommer att öka 
arbetsbelastningen på IFO under lång tid, många av de ensamkommande 
barnen är placerade utanför kommunen. MIV prognostiserar ett ökat 
mottagande av ensamkommande barn till en nationell nivå på 40 000 
individer mot 35 000 individer 2015. För att klara alla anvisningar kommer 
kommunen ingå avtal med Hero, som skall driva HVB för 15-20 
ensamkommande barn i Bredsjö. Ytterligare frågor som behöver hanteras är 
ett lokalt stödboende. Ett arbete med att få hem ungdomar till kommunen 
måste inledas, detta för att minska handläggartider för resa, utredning och 
uppföljning av placeringar. Planering för vart HVB Solrosen skall ligga 
lokalmässigt måste påbörjas, då nuvarande avtal med Länsgården går ut i 
årsskiftet 2018/2019.    
 
Försörjningsstöd  
Stor risk att kostnader för försörjningsstöd kommer att öka, framför allt 
försörjningsstöd flykting. Staten ger etableringsersättning de först två åren. 
 
Arbetsmarknadsenhet 
Fortsatt arbete med samverkan både internt i förvaltningen samt externt med 
andra myndigheter och förbund, för att utveckla arbetsmarknadsenheten så att 
medborgare kan gå från ett passivt försörjningsstödsmottagande till aktiva 
insatser inom arbetsmarknadsenheten. Målsättningen skall vara egen 
försörjning i form av eget arbete, studier, sjukersättning eller 
arbetslöshetsersättning.   
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7 Verksamhetsredovisning 

Reglementet för kommunstyrelsen innefattar omsorgens verksamheter 
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
socialpsykiatri, ensamkommande barn, integration och arbetsmarknad. 
Ansvaret omfattas av lagstyrning utifrån dessa verksamheter. 
 
7.1 Politisk verksamhet inkl. särskild vårdnadshavare 
Verksamheten utgörs av kostnader för administration av den politiska 
verksamheten 2011 – 2014, under 2015 har den nya politiska organisationen 
förändrats och kostnaderna har flyttats centralt till kommunstyrelsen. 
Kostnader för särskild vårdnadshavare är redovisad under denna verksamhet 
from 2015.  

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 0 0 0 0 104
Kostnad 833 613 739 755 104

Nettokostnad 833 613 739 755 0  

 
7.1.1 Särskild vårdnadshavare 
 
Ökade kostnader på grund av fler ensamkommande barn. Svårigheter att 
rekrytera. Vanligt att särskild vårdnadshavare har flera uppdrag vilket kan 
påverka kvalitén.  
 
7.1.2 Konsumentvägledning och tillståndprövning  
 
Här ingår kommunens verksamheter för konsumentvägledning som 
kommunen tillhandahåller invånarna. Dessutom ingår tillståndsprövning för 
servering av alkoholhaltiga drycker och tobak. 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 270 325 230 264 283
Kostnad 485 485 374 273 324

Nettokostnad 215 160 144 9 41  
 
Utfallet innebär ett överskott på 70,0 tkr, vilket förklaras med ökade intäkter 
för utskänkningstillstånd samt mindre kostnader än budgeterat för köp av 
verksamhet. 

7.2 Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med 
funktionshinder 

 
Verksamheten utgör insatser enligt SoL och HSL till personer som är 65 år 
eller äldre. Insatserna omfattar hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, 
individuellt behovsprövad dagverksamhet, korttidsboenden, växelvård, 
särskilt boende. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för 
utskrivningsklara enligt kommunens betalningsansvar.  
 
Redovisningen gäller även andra verksamheter för äldre där inget individuellt 
biståndsbeslut behövs exempelvis dagcentral för dementa, anhörigstöd, 
föreningsbidrag och bidrag till frivillig organisation.  
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2011 2012 2013 2014 2015

Intäkt 14 628 11 290 5 632 5 930 8 012
Kostnad 110 214 107 859 104 718 114 115 110 234

Nettokostnad 95 586 96 569 99 086 108 185 102 222  
 
Under verksamhetsåret 2015 har kommunens kostnad för vård- och omsorg 
om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning kostat 102,2 
miljoner kronor.  Utfallet innebär ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Detta 
underskott kan härledas till: 
- sanktionsavgifter motsvarande 630,0 tkr för icke verkställt beslut av VoB 

under år 2013 – 2014  
- ökat behov av personal dag/kväll inom VoB Fyrklövern samt hemtjänst 
- höga sjuklönekostnader 
- semesterlöneskuld 

 
7.2.1 Mål 
 
Verksamhetsmålen i äldreomsorgen utgår från omsorgens övergripande mål 
samt omsorgens värdegrund och värdegaranti. 
 
Att antal dagar från beslut till verkställighet i verksamheten skall minska 
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- bättre intern samverkan genom boråd och teammöten, där planering och 

ansvarsfördelning mellan olika professioner säkerställer att 
brukaren/vårdtagaren får den insats som behovet kräver 

- bättre extern samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun för 
att säkerställa att informationsöverföring gällande vårdtagare sker så att 
den fortsatta vården kan bedrivas på ett optimalt sätt i kommunen 

- omfördelning av boendeplatser har skett för att koncentrera 
korttidsvården till en enhet på Fyrklövern 

- ökat samarbete mellan alla hemtjänstgrupper och en effektivare planering 
inom hemtjänsten, vilket har varit nödvändigt eftersom hemtjänsten ökat 
under året 

- optimal resursfördelning via digitalt schemaverktyg, Timecare så att 
bemanning utgår ifrån brukarnas behov 

 
Om väntetiden från ansökan till erbjudande om särskilt boende blir längre än 
90 dagar, rapporterar omsorgen detta till socialstyrelsen, rapporteringen sker 
kvartalsvis. Under 2015 riskerar kommunen sanktionsavgift motsvarande 2,5 
månad. Omsorgen har haft möjlighet att verkställa beslut om boende men 
ansåg inte att erbjudandet skulle vara lämpligt på grund av specifika 
omvårdnadsbehov, dock har vård givits på korttidsenhet innan lämpligt 
boende erbjudits. 
 
Att bemötandet i omsorgsverksamheten ska förbättras  
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- att all personal är väl kända med, och jobbar utifrån omsorgens 

gemensamma värdegrund 
- att alla brukare har en genomförandeplan och är delaktiga i den 
- att genomförandeplanen följs upp enligt gällande rutin 
- att alla brukare har en kontaktperson 
- anhörigträffar på vård- och omsorgsboende Fyrklövern 
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- miljön på Fyrklövern har säkrats upp så att enhetsdörrarna kan vara öppna 
vilket ger större frihetskänsla och minskad tvångs- och 
begränsningsåtgärder inom demensvården  

- ytor har möblerats för att ge möjlighet till ökad samvaro 
- kvalitetshöjning på kommunens Trygghetsboende genom inrättande av 

värdinnetjänster, aktivitet och möjlighet till gemensam lunch  

Att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje i verksamheten 
- stabilare organisation med närvarande chef 
- strategisk utveckling av medarbetarnas kunskaper i Time Care 

(schemaverktyg) 
- ökat medinflytande och delaktighet i form av kvalitetsråd, 

ärendegenomgångar och teamträffar 
- förlängd arbetsplatsträff med reflektionstid 
- information och delaktighet via veckobrev 
- ökad trivsel i hemtjänstgrupperna genom arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön, vilket har gjort att motivationen ökat 
- reflektionsdagar på Loka med samtlig personal på Fyrklövern  
- förbättringsarbeten (rutiner, handlingsplaner) 
- upprättande av nya checklistor och introduktionsmaterial för nyanställd 

personal samt för elever, där säkerställs också att personal får 
information om de basala rutinerna som finns inom verksamheten 

- 95 % av medarbetarna i hemtjänsten uttrycker i 2015 års 
medarbetarsamtal en upplevd arbetsglädje, motivation och delaktighet 

 
7.2.2 Året som gått 
 
Personalförsörjning 
Under året har enhetschef hemtjänst samt vård- och omsorgsboende, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare rekryterats. 
Philskolan har pågående omvårdnadsutbildning, under året har 22 
undersköterskor utbildats. 
 
Genomlysning 
En genomlysning av äldreomsorgen genomfördes 2014, utredningen föreslog 
en förstärkning av äldreomsorgen med 8 500,0 tkr vilket resulterade i en 
utökning av budget 2015, dock utgör 6 600,0 tkr kostnader för de nya 
enheterna på vård- och omsorgsboende Fyrklövern. 
 
Nationella kvalitetsregister 
Äldreomsorgen arbetar med nationella kvalitetsregister, senior alert, palliativa 
registret och BPSD. Kvalitetsregistren är dynamiska rapporter baserade på 
nationella indikatorer som berör förebyggande insatser, 
läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut.  
Registren ger varje kommun möjlighet till jämförelse i förhållande till andra 
kommuner samt möjlighet till analys och identifiering av förbättringsområden. 

  
Antalet brukare/vårdtagare 
680 individer totalt finns inom äldreomsorg fördelat enligt följande: 
- 123 individer har hemtjänst 
- 385 individer har hemsjukvård (ordinärt boende/särskilt boende)  
- 172 individer har både hemtjänst och hemsjukvård  
- 490 individer av ovanstående fick också insats av arbetsterapeut 
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Antal ärenden (brukare) inom hemtjänst, särskilt boende, boendestöd  
 

Insatser SoL jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 
Hemtjänst 193 193 195 195 190 194 193 193 196 201 201 189 
Särskilt boende 83 84 89 85 81 75 76 76 81 79 78 79 
Korttidsboende 16 18 19 17 14 14 16 13 14 13 15 11 
Boendestöd 34 33 32 34 34 32 33 32 33 32 31 32 
Matdistribution 
TOTALT 
Matd. ute 

99 
 
57 

86 
 
44 

83 
 
46 

88 
 
52 

82 
 
48 

88 
 
42 

88 
 
41 

92 
 
44 

93 
 
45 

91 
 
44 

105 
 
54 

95 
 
49 

Trygghetslarm 247 245 252 248 247 250 249 251 254 257 259 258 
 

Volymökning/månad 2015 i förhållande till 2014: 
- hemtjänst   + 8 brukare   
- särskilt boende + 9 boende (ökad volym, 2 enh på Fyrklövern) 
- korttidsboende + 8 gäster  
- bostöd   + 9 brukare 
- matdistribution + 14 (matdistribution i Trygghetsboende under helger)

  
 

7.2.3 Verksamhetsmått 
 

Statistik ur kommun och landstingsbasen (Kolada) 2015. 
 

Indikatorer     
25 % (grön) av de kommunerna med bästa resultat  
50 % (gul)  av kommunerna som ligger mitt emellan 
25 % (röd)  av de kommuner som har det sämsta resultatet 

 
 
 

Öppna jämförelse, Hällefors                              2013                   2014                  2015      
Helhetssyn hemtjänsten, andel i %           
Mycket nöjda/ganska nöjda                               88 (röd)              81 (röd)             89 (gul) 

 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska 
nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i 
ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. 
 
 
 

Öppna jämförelse, Hällefors                            2013                   2014                  2015      
Helhetssyn särskilt boende, andel i %           
Mycket nöjda/ganska nöjda                              80% (röd)          72% (röd)        52% (gul) 

 
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska 
nöjda med sitt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i 
särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. 
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Äldreguiden  
Mätperiod Mars – Maj 2015 
 
Äldre personer, över 65 år som har hemtjänsten 
 
Äldre personer som är mycket nöjda/ganska nöjda med sin hemtjänst: 
Kommun: 89%  Riket: 89 % 
 
Äldre personer som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket 
bra/ganska bra: 
Kommun: 86%  Riket: 87 % 
 
Äldre personer som tycker att personalen har tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter: 
Kommun: 69%  Riket: 82 % 
 
Äldre personer som tycker att de alltid eller ofta kan påverka när personalen 
skall komma: 
Kommun:45%  Riket: 61 % 
 
Hemtjänstens uppgifter om hur äldre personer har möjlighet att påverka när 
personalen skall komma: 
Kommun: 50%  Riket: 25 % 
 
Äldre personer som tycker att personalen alltid eller ofta tar hänsyn till deras 
åsikter och önskemål hur hjälp skall utföras: 
Kommun: 79% Riket: 87 % 
 
Hemtjänstens uppgifter om hur många äldre som har en plan för hur 
biståndsbeslut skall utföras: 
Kommun: 80% Riket: 72 % 
 
Sammanfattningsvis så verkar äldre personer nöjda med sin hemtjänst, men 
upplever dock att personalen behöver mer tid för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Resultaten visar också att verksamheten bör arbeta för att öka 
delaktighet och inflytande. 
 
 
Äldre personer över 65 år som bor i Särskilt boende 
 
Nöjda/ganska nöjda med sitt boende: 
Kommun: 52% Riket: 82 % 
 
Tycker att personalen på äldreboendet har tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sitt arbete: 
Kommun: 48% Riket: 72 % 
 
Tycker att de kan påverka när de får hjälp av personalen: 
Kommun: 29% Riket: 60 % 
 
Tycker att personalen ofta tar hänsyn till deras åsikter och önskemål: 
Kommun: 68% Riket: 79 % 
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Hur många har en plan för hur vården skall utformas: 
Kommun: 95% Riket: 91 % 
 
Möjlighet att påverka när de skall gå och lägga sig: 
Kommun: 100% Riket: 54 % 
 
Ganska/mycket nöjda med aktiviteter: 
Kommun: 14% Riket: 63 % 

 
Sammanfattningsvis 
Totalt var bara hälften av alla brukare i särskilt boende för äldre nöjda med sitt 
boende, nöjdheten skilde sig dock mellan de två äldreboendena som finns i 
kommunen. På vård- och omsorgsboende nya Björkhaga var 75 % nöjda på 
Fyrklövern var 42 % nöjda. Under året har många åtgärder gjorts på 
Fyrklövern för att öka möjligheter till social samvaro och ökad möjlighet till 
rörlighet genom att enhetsdörrar öppnats upp, vilket kan påverka nöjdheten 
positivt.  Verksamheten bör också arbeta för åtgärder som främjar delaktighet 
och inflytande, så att brukarna får möjlighet att direkt påverka innehållet i 
omvårdnaden. 
 
7.2.4 Fortsatt arbete 
 
Kvalitén  
Fortsatt arbete med kvalitetshöjande åtgärder i vård- och omsorg så att 
brukarnas upplevelse av bemötande, trygghet samt möjlighet att påverka ökar. 
Under 2015 kommer vi att öka möjlighet till utevistelsen på Fyrklövern, staket 
skall sättas upp, ytterdörr mot innergård skall öppnas så att de boende kan 
promenera fritt. 
 
Brukarundersökningar 
Verksamheten kommer att göra egna brukarundersökningar för att få mått på 
brukarnöjdhet och kvalité i verksamheten.  
 
Kost 
Fortsatt vilja finns i förvaltningen att arbete med att öka kvalitén beträffande 
kost till äldre. Politiskt har beslut tagits om utökad servering av lunch och 
kvällsmat på kommunens trygghetsboende alla dagar i veckan.  
 

 E - hälsa  
Att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan öka kvalitén, ge mer jämlik 
vård samt använda resurserna mer effektivt. Det handlar också om ge våra 
kommuninnevånare samma valmöjligheter som andra kommuner, dvs. 
valfrihet och delaktighet med hjälp av teknik.  
 
Omsorgen har införskaffat IT plattor för att kunna använda appen ”Viva 
omsorg”. Uppstarten för detta blir under första halvåret 2016. Appen 
integrerar med Viva (verksamhetssystemet) och TES (planeringssystemet). 
Planeringen visas i appen ”Viva Omsorg”. Alla insatser som signeras och 
dokumenteras överförs till verksamhetssystemet. Tidsregistrering utförs och 
blir underlag för den fakturering som kommunen gör månadsvis för de 
insatser som är avgiftsbelagda. 
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Rehabilitering 
Under 2016 kommer omsorgen använda stimulansmedel för att anställa fyra 
undersköterskor som skall vara arbetsterapeuterna behjälpliga med den 
kommunala rehabiliteringen. Möjlighet till en god rehabilitering ökar förmåga 
till självständighet vilket också minskar behovet av vård- och omsorg. 
 
Arbetssätt 
Återinförande av arbetsmodell Helga/Helmer för att klara av förändringen i 
betalningsansvarslagen (BAL) som troligtvis införs 2017. 
 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) 
BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. 
Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer 
eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen 
med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.  

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella 
vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det 
lidande som detta innebär. Genom att användande BPSD kan man öka 
livskvalitén för personen med demenssjukdom. Viktigt att all 
omvårdnadspersonal samt enhetscheferna är delaktiga kring arbetet med BPSD 
och att alla enskilda individer som är inskrivna i kommunens hemsjukvård med 
demens diagnos har en bemötandeplan. Enhetscheferna skall kvalitetssäkra att 
all personal jobbar enligt planen. För att lyckas krävs observation, analys, åtgärd 
och utvärdering.  
 
Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
Införande av ÄBIC 2016 som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen 
av insatser till äldre. 
 
Äldreplanen 
En kartläggning av framtida behov 2016 – 2025 för den äldre befolkningen, 
skall vara politiskt antagen 2016. 
 
7.3 Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL 
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad 
bostad för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS, boende för barn och unga i form av 
familjehem och personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 
kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för 
personlig assistens enligt SFB. Verksamheten utgör daglig verksamhet enligt 
9 § punkt 10 LSS. 
 
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, 
ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § 
punkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7). 
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2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 19 455 19 692 20 773 22 082 19 539
Kostnad 41 682 41 054 43 104 47 646 45 758

Nettokostnad 22 227 21 362 22 331 25 564 26 219  
 

Verksamheten visar på en nettokostnad motsvarande 26 219 tkr, vilket är ett 
överskott på 1 568 tkr. Överskottet förklaras med en mindre volym än 2014 av 
personliga assistenter, vilket resulterade i mindre personalkostnader än 
budgeterat.   
 
7.3.1 Mål 
 
Verksamhetsmålen utgår från omsorgens övergripande mål samt omsorgens 
värdegrund och värdegaranti. 
 
Att antal dagar från beslut till verkställighet i verksamheten skall minska 
Under året har två brukare som sökt särskilt boende enligt LSS, boende har 
kunnat erbjudas men de sökande har avböjt, vilket nollställer räkneverket för 
antal dagar från beslut till verkställighet och inga sanktionsavgifter riskeras.  
 
Att bemötandet i omsorgsverksamheten ska förbättras  
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- två personal som är utbildade i att genomföra delaktighetsslinga, har haft 

flera slingor där brukare och personal har möts för att öka möjlighet till 
delaktighet och inflytande 

- individuella genomförandeplaner där brukarna själva är delaktiga, där de 
sju livsområdena tas upp 

- brukarna får önska fritidsaktivitet samt få hjälp och stöd att förverkliga 
dessa 

- meningsfulla aktiviteter som stimulerar till delaktighet i samhället, 
exempel på detta är samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
församlingshemmet för insamling och sortering av kläder för leverans till 
de nyanlända som bor på flyktingförläggning i kommunen 

- insamling och hantering av papper för återvinning 
- på dagliga verksamheten får deltagarna önska en extern placering, idag 

har 20 deltagare en extern placering hel eller del av veckan. De externa 
placeringarna finns på P-kås, Ica, Bruksträdgården, Lottas hundpensionat, 
Hellefors möbler, Grythyttans stålmöbler, församlingshemmet och 
måltidsverksamheten.   

- bild och talstödsverktyg Inprint och Widget go används i vardagen för 
brukare som har svårighet att kommunicera 

- personalen har deltagit i gemensamt projekt inom regionen, syftet med 
projektet är att arbeta för ökad delaktighet och inflytande hos brukarna 

- pågående vädegrundsarbete 
 
Att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje i verksamheten 
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- diskussion om måltidens betydelse där kostchef är involverad 
- kostråd för att öka personalens motivation och att ge vägledning i 

kostfrågor 
- arbetsplatsträffar som ger möjlighet till dialog 
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7.3.2 Året som gått 
 
Under 2015 skedde två chefsbyten, det första under april månad och det andra 
under november månad. Detta har givetvis påverkat verksamheten genom att 
verksamhetsutvecklingen bromsades upp till viss del. 
 
Det kan konstateras att del av den utveckling och förändring som skedde 
under åren 2013-2014 stannade av under 2015. Trots detta så har en hel del 
processer slutförts och påbörjats som beskrivits enligt ovan. 
 
 
7.3.3 Verksamhetsmått 
 

Ärende inom LSS 2015 2014 2013 
Boende i gruppbostad 22 22 21 
Brukare med per. ass 14 16 15 
Antal brukare på daglig verksamhet 32 31 28 
Brukare med beviljad ledsagning 6 5 4 
Brukare med beviljad kontaktperson 24 27 22 
Beviljad korttidsboende 1 1 0 
Beviljad stödfamilj 0 0 1 
Beviljad avlösning i hemmet 0 1 0 
 

 
7.3.4 Fortsatt arbete 
 
Titulatur och utbildningskrav 
Andra kompetenser behövs inom området funktionshinder. Vi går mer och 
mer ifrån vård och habilitering till mer stödjande insatser. Personalen behöver 
ha ett pedagogiskt förhållningssätt eftersom den enskilde behöver stöd i att 
själv klara sitt liv, göra val och motiveras till ett aktivt deltagande i samhället.  
En utbildningssatsning måste ske för att ge personalen förutsättningar för att 
kunna ge bra stöd till den enskilde brukaren, för detta har stimulansmedel 
ansökts för år 2016. Personalen som har den formella kompetensen kommer 
få byta titel till stödassistent alternativt stödpedagog beroende på vilken 
kompetens som besittes. 

 
Boende 
I framtiden bör det finnas servicebostäder enligt LSS som ett komplement till 
våra gruppbostäder.  
 
Delaktigheten 
Fortsatt arbete med brukarmedverkar/påverkan, detta kan vi göra genom att ha 
ett arbetssätt som är pedagogiskt och som bjuder in till delaktighet.  
Enkät undersökningar som är baserat på bild/talstöd möjliggör delaktigheten  
 
Meningsfull sysselsättning 
Meningsfull sysselsättning inom LSS är viktigt. Personalen måste få kunskap 
och arbeta utifrån ett evidensbaserat arbetssätt. Tanken är att människor ska få 
det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete/sysselsättning 
som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Ökat samarbete med 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet 
är nödvändigt.   
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7.4 Individ o familjeomsorg inkl. social psykiatrin 
 

Individ- och familjeomsorgens verksamheter består av försörjningsstöd, 
missbruk, barn och ungdom och samt biståndsenheten. Inom detta område 
redovisas även socialpsykiatrin trots att denna verksamhet ligger under 
område funktionshinder. 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 1 191 4 599 6 438 9 315 15 525
Kostnad 22 248 27 353 27 642 30 935 37 905

Nettokostnad 21 057 22 754 21 204 21 620 22 380  
 
Verksamheten visar en nettokostnad motsvarande 22 380 tkr, vilket är ett 
underskott på 956 tkr. Underskottet förklaras av: 
- obalans vid ingången 2015 på 1 638 tkr  
- ökade kostnader för försörjningsstöd flykting 
- ökat stödbehov inom socialpsykiatrin, köp av vårdplats  
 
7.4.1 Mål 
 
Verksamhetsmålen på IFO utgår från omsorgens övergripande mål samt 
omsorgens värdegrund och värdegaranti. 
 
Att antal dagar från beslut till verkställighet i verksamheten skall minska 
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- effektivare handläggning i barn och ungdomsärende samt vuxenärende, 

beslut sker i nära samband med verkställighet 
- biståndshandläggare deltar i boråd och teamträffar för ett resultatinriktat 

vårdarbete med brukarens behov i fokus 
- vid beslut av vård- och omsorgsplats deltar alltid enhetschef på IFO för 

att säkerställa behovet samt få en likvärdig bedömning av ärendet 
- bättre arbete med intern och extern samverkan  

 
Att bemötandet i omsorgsverksamheten ska förbättras 
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- brukarundersökningar på enhet barn- och ungdom 
- brukare inom socialpsykiatri har och är delaktiga i sin egen 

genomförandeplan 
- ett boendestöd som stimulerar till ett självständigt liv 
- värdegrundsarbete 

 
Att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje i verksamheten 
Under året har trycket på IFO:s enheter varit stort samtidigt som bristen på 
socionomer gjort att alla tjänster inte varit besatta. För att uppnå 
verksamhetsutveckling för medarbetarna har verksamheten arbetat med 
följande: 
- ett nära ledarskap med fokus på att vara tillgänglig för medarbetarna 
- handläggare på barn/ ungdom och bistånd har regelbundna möten varje 

vecka där enhetschef deltar 
- samtliga anställda på IFO har tillgång till extern handledning 
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7.4.2 Året som gått inom individ- och familjeomsorg 
 
Under året har arbetsbelastningen i samtliga grupper ökat generellt bortsett 
från biståndshandläggarna där antalet ärenden minskat totalt jämfört med 
föregående år. Dock bedöms stödbehovet öka i pågående ärenden varav 
antalet beviljade hemtjänsttimmar ökar.  
 
Första halvåret 2015 präglades av ny ledningsorganisation och nya roller där 
arbetet primärt fått inriktas på att bygga upp en grundläggande struktur för 
arbetet och att skapa budgetmässig trygghet i verksamheten.  
Andra halvåret präglades av det akuta läget i flyktingmottagningen och 
mycket hög arbetsbelastning till följd av denna och till följd av en vakant 
enhetschefstjänst.  
 
 

Ärende 2015 
 

2014 2013 

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning  
(biståndsenhet) 

584 592 * 

Bostadssocial 
(bostadsstöd)             

32 28 12 

Dödsboanmälan    5 11 7 
Egna medel 
(förmedlingsmedel) 
     

11 14 13 

Faderskapsärenden   53 66 48 
Försörjningsstöd  240 256 253 
Försörjningsstöd 
flykting 

192 96 40 

Barn och 
ungdomsärende 

165 121 127 

Vuxenärende 84 75 53 
Särskild förordnad 
vårdnadshavare 

6 15 12 

Unga lagöverträdare 11 0 2 
Vårdnad, boende 
umgänge 

3 3 7 

Yttrande 9 19 31 
Summa ärende 1387 1296 605 

 
*2013 tillhörde biståndsenheten inte IFO 

  
Anmälningar  
226 anmälningar hanterats under 2015 varav 188 barn och ungdom, 38 på 
vuxensidan. Under 2014 hanterades totalt 165 anmälningar, undre 2013 
hanterades 189 anmälningar. 
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Biståndshandläggning (Äldreomsorg och funktionsstöd)  
Biståndshandläggarna hade under 2015 totalt 583 pågående ärenden. Andelen 
brukare aktuella uppgick 2014 till 592. 
 
 
 

 
 
 
 
Barn och familj 
 
 

 
 
Mottagandet av ensamkommande barn har ökat dramatiskt där nivåerna i 
kvartal två och tre lett till att boendeplatser inte kan uppbringas längre. 
Socialtjänsten har arbetat hårt med att finna tillfälliga och fungerande 
lösningar.  Sedan september månad har HVB Solrosen varit överbelagd vilket 
inneburit att handläggare tvingas att placera de barn/unga som anvisats i 
familjehem eller andra HVB hem.  
 
Det höga antalet placeringar innebär även att restiden för handläggare i syfte 
att placera, utreda och följa upp placeringar har ökat kraftigt. Flertalet av 
placeringar ligger i områden så som Uppsala, Enköping, Norrtälje, Stockholm 
och Mariestad. 
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Arbetsbelastningen har ökat drastiskt till följd av vakanser i arbetsgruppen 
och av att andelen ensamkommande barn och unga som anvisats till 
kommunen ökat kraftigt.  
 
Varje anvisning hanteras genom utredning och uppföljning samt att 
erforderliga vårdbeslut fattas. I snitt genererar varje utredning ca 50 
handläggartimmar och 20 uppföljningstimmar och detta motsvarar 
uppskattningsvis 5800 handläggartimmar för 90 ärenden vilket motsvarar 
drygt tre heltidstjänster som enbart arbetar med utredning och uppföljning i en 
verksamhet med en och en halv tjänst. Därmed har alla handläggare på barn 
och familjedelen blivit tvungna att handlägga ensamkommande barn vilket 
även inneburit att det ordinarie socialtjänstarbetet blivit lidande. 
Förebyggande arbete, lokalt behandlingsarbete, utvecklingsarbete och 
kvalitetsarbete har fått prioriteras bort vilket resulterat i en kvalitetsförsämring 
i hela socialtjänsten samtidigt som kostnaderna riskerar öka över tid utifrån 
detta. 
 
I december hade 31 barn/unga insats från HVB Solrosen, 2 barn/unga är 
placerade på HVB via tvångsvård (LVU) och 2 barn/unga på HVB via 
Socialtjänstlagen (SoL). 44 barn/unga är placerade utanför hemmet i 
familjehem, varav 6 barn/unga i familjehem i egen regi, de övriga 38 
barn/unga är placerade i familjehem via konsulentstödda familjehem. Vidare 
finns 2 ungdomar (över 18 år) placerade i egna boenden med tillsyn av 
Ungstöd. 
 
Vuxenenheten 
I arbetet med vuxna som innefattar bland annat missbruksvård, egna 
medelkonton och sociala bostadskontrakt föreligger en ökning. Antalet 
utredningar utifrån socialtjänstlagen såväl som övriga utredningar ligger på 
samma nivå som 2014 men totala antalet ärenden har ökat. Utifrån detta 
bedöms ärendeinflödet vara lika som 2014 medan antalet avslutade ärenden 
inte varit lika högt som inflödet av nya ärenden. Många sociala 
bostadskontrakt gäller över flera år och med en ökning av antalet nya kontrakt 
är därmed en ökning naturlig. Metodutveckling och nationella riktlinjer kring 
missbruksvården innebär också att vård aktualiseras i fler fall än tidigare, då 
vårdinsatserna är lagstyrda är kostnadsutvecklingen svår att påverka. 
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I försörjningsstöd föreligger en minskning av antalet traditionella 
försörjningsstödsärenden jämsides en ökning av antalet 
försörjningsstödsärenden totalt.  
 
Den stora ökningen står uteslutande försörjningsstöd flykting för som 
motsvaras av den höga inflyttningen av asylsökande och flyktingar som 
lämnat etableringsperioden i kommunen.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsbelastningen är hög i en 
yrkesgrupp där det råder stor nationell brist på arbetskraft och stor nationell 
brist på adekvata vårdplatser för ensamkommande barn och unga. 
 
7.4.3 Fortsatt arbete inom individ- och familj 
 
Ensamkommande barn och unga 
Kommunen har fått ett andrum eftersom antalet ensamkommande barn har 
minskat kraftigt december – januari 2015/2016.  Andrummet kommer att 
används till uppföljningar av ensamkommande barn.  Bedömningen är att 
under första halvåret 2016 kommer kommunernas socialtjänst att ha en 
fortsatt hög arbetsbelastning när det gäller ensamkommande barn.  
 
Personalförsörjning är den klart viktigaste frågan för Individ- och 
familjeomsorgen under 2016 och kommande verksamhetsår.  
 
Den akuta situation som varit under 2015 har inneburit att akuta händelser 
styrt större delen av året. Detta har medfört att förebyggande arbete och 
kvalitetsarbete har fått stå tillbaka. Det finns ett stort behov av att återuppta 
och utveckla arbetet med kompetensutveckling, förebyggande arbete och 
lokalt nära behandlingsarbete. 
 
Flyktingmottagning 
En fortsatt fokusfråga under 2016 kommer vara flyktingfrågan. Den normala 
fördelningen över året är ett relativt lågt mottagande under våren med en 
drastisk ökning under hösten. Utifrån detta är det i dagsläget omöjligt att 
avgöra hur mottagandet under 2016 kommer att se ut. Migrationsverket 
prognostiserar ett ökat mottagande av ensamkommande barn till en nationell 
nivå på 40 000 individer mot 35 000 individer 2015. Mot detta krävs en 
beredskap på ett utökat mottagande lokalt.  
 
Bistånd/funktionsstöd 
Hällefors har en åldrande befolkning där antalet ärenden och antalet insatser 
inom äldreomsorgen bedöms öka kommande verksamhetsår. På utförarsidan 
har en rad effektiviseringar genomförts som borgar för att kommunen står 
rustad för kommande omställning. Även på Myndighetssidan kommer det 
krävas en omställning och effektivisering av verksamheten. Införandet av 
ÄBIC var planerad att påbörjas under 2015, men detta har inte kunnat 
genomföras då flyktingkrisen tvingat verksamheten att hantera akuta frågor 
större delen av 2015. ÄBIC är ett metodstöd för biståndsbedömning i 
äldreomsorgen som skall implementeras under 2016. Med början under våren 
kommer verksamheten att införa ett metodstöd i linje med ÄBIC, ett IT-stöd 
som stödjer biståndsbedömningen utformat efter ÄBIC-modellen. Utifrån 
detta kan sedan en pilotgrupp ur utförardelen prova att implementera metoden 
fullt ut.  
 
7.5 Flyktingmottagande och arbetsmarknad 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 10 528 11 792 13 256 17 911 21 113
Kostnad 11 250 12 560 13 652 20 382 24 026

Nettokostnad 722 768 396 2 471 2 913  
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Verksamheten visar en nettokostnad på 2 913 tkr, vilket motsvarar ett 
underskott på 1 472 tkr, underskottet förklaras av: 

- 1 185 tkr i avgångsvederlag, HVB Solrosen 
- ökat antal anställning/åtgärder på AME, vilket genererar i mindre 

kostnad för försörjningsstöd och utgör då en total besparing för 
kommunen totalt 

 
7.5.1 Mål 
 
Ensamkommande barn, HVB Solrosen 
Verksamhetsmålen på HVB Solrosen utgår ifrån omsorgens övergripande mål 
samt omsorgens värdegrund. 
 
Att antalet dagar från beslut till verkställighet skall minska 
- bättre intern samverkan (handläggare/enhetschef) så att beslut kan ske i 

nära samband med verkställighet  
 

Att bemötandet i omsorgsverksamheten skall förbättras  
För att uppnå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- värdegrundsarbete som all personal deltar i 
- brukarundersökning gjorda för att stämma av hur ungdomarna upplever 

sin situation när det gäller meningsfullhet, trygghet och medbestämmande 
- att ungdomarna aktivt deltar i sin vårdplan/genomförandeplan  
- fritidsaktiviteter 
- extern handledning 
 
Öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje 
För att nå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande insatser: 
- fokus på nära ledarskap 
- värdegrundsarbete 
- extern handledning 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Målen utgår från de övergripande verksamhetsmålen där kommunen skall 
medverka/bidra till människors utveckling.  
 
Verksamhetens mål för AME är att genom självhjälp förvandla utanförskap 
till självförsörjning. Med självförsörjning menas: 
- arbete 
- studier 
- sjukersättning  
- arbetslöshetsersättning 
 
För att uppnå måluppfyllelse har verksamheten arbetat med följande åtgärder: 
- ny organisation där enhetschef har ansvar för försörjningsstöd och AME 
- aktivt arbete med att växla försörjningsstöd till åtgärder inom AME som 

leder till egen försörjning eller studier 
- ny arbetsmodell som kartlägger, planerar, följer upp och matchar mot 

arbetsmarknaden 
- arbeta i Viva modul (dokumentation/matchning/mål/planering/resultat) 
- facklig samverkan om praktikplatser för arbetsmarknadspraktikplatser 

inom kommunen 
- ökat samverkan internt mellan försörjningsstöd, vuxenskolan och AME 
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- ökad samverkan externt med arbetsförmedling, försäkringskassa, BOAB 
och samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

- politiskt beslut om att projekt Satsa skall påbörjas 2016 
- lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling 

 om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten (DUA) 
- feriearbete för 65 ungdomar 
 
7.5.2 Året som gått 
 
Ensamkommande barn, HVB Solrosen 
Under året har verksamheten för ensamkommande barn arbetat mer metodiskt 
för att åtgärda de brister som framkommit 2014 dels vid tillsynen av 
verksamheten som genomfördes av inspektion för vård- och omsorg (IVO) 
samt den utredning som gjordes av extern konsult. I arbetet har personal fått 
handledning via extern konsult. 
 
Solrosen har totalt 28 platser varav 5 platser är i så kallade utslusslägenheter. 
Då inga lämpliga brukare för utslusslägenheter har funnits i verksamheten 
under 2015 har 28 ungdomar befunnit sig placerade på Solrosen under våren, 
vilket i sig är en överbeläggning. I takt med att antalet anvisningar till 
kommunen ökat har överbeläggningen ökat. Som mest under hösten har 34 
ungdomar varit placerade på Solrosen, detta har medfört en påfrestning i 
verksamheten för såväl placerade ungdomar som för personal. I slutet av året 
var tre personal långtidssjukskrivna vilket skulle kunna relateras till den höga 
arbetsbelastningen. 
 
På HVB Solrosen har tiden då en enhetschef är på plats i verksamheten utökats 
samtidigt som två samordnare funnits i verksamheten under större delen av året. 
Den förstärkta ledningsorganisationen har lett till en nöjdare personal och en 
ökad styrning i verksamheten. Under året har 7 boendestödjare slutat sin 
anställning och 8 boendestödjare har anställts vilket har medfört att den samlade 
kompetensen har höjts i verksamheten. Ett pågående arbete som skall förbättra 
både arbetsmiljö och kvalité pågår på Solrosen , en process som personal har 
varit mycket delaktig i och kommer att fortsätta under 2016. 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Den nya organisationen 2015 tillskapades i mars, då en enhetschef anställdes 
på försörjningsstöd och arbetsmarknad, vilket ger bättre förutsättning att växla 
försörjningsstöd mot arbetsmarknadsåtgärd. Under våren gjordes ett 
studiebesök på AME i Lindesberg, efter detta besök beslutade 
ledningsorganisationen att ändra arbetsmetod/process på enheten. Att arbeta 
med individens individuella mål, ha individuella planer som styra arbetet i 
arbetsmarknad så att individen får det stöd som behövs för att nå egna mål vad 
gäller arbete/försörjning.   
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Process karta AME 
 
 
 

 
 
 
För att kunna arbeta mera professionellt med individuella planer har AME 
försetts med en Viva modul för arbetsmarknad, vilket också möjliggör arbete 
för försörjningsstödshandläggare att via dokumentationssystemet styra 
ärenden till AME.  
 
Under året har AME haft 78 deltagare, resultatet efter arbetsmarknadsåtgärden 
är att 32 % har börjat arbeta och 5 % börjat studera. 
 
 
Anvisningar till kommunens arbetsmarknadsenhet har initierats av, andel i % 
- AF   75 % 
- AF och socialtjänst     7 %  
- Socialtjänst 13 % 
- FK    0 % 
- Övrigt                          5 % 
 
 
Deltagare som varit utan arbete innan åtgärder på AME, andel i % 
- Mindre än 6 mån. 40 % 
- 6 -24 mån. 35 % 
- Mer än 24 mån. 25% 
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Insatser på AME, andel i % 
- Mindre än 3 mån. 35 % 
- 3 – 6 mån. 45 % 
- 6 – 24 mån. 20 % 
- Mer än 24 mån.   0 % 

 
 
Deltagare fördelat på utbildningsnivå, andel i % 
- Eftergymn. Utb. 1 % 
- Gymn. Utb. 35 % 
- Grundskoleutb. 51 % 
- Icke grundskoleutb. 13 % 
 
Under sommaren har 60 ungdomar har haft 2 veckors feriearbete. 
Arbetsplatserna inom kommunens verksamheter har varit inom äldreomsorg, 
funktionsnedsättning, förskola och parkskötsel.   
 
7.5.3 Fortsatt arbete 
 
Ensamkommande barn, HVB Solrosen  
Ett fortsatt arbete med fokus på ledning av verksamheten, fortsatt arbete med 
kvalitetsstyrning och rutiner för att ge personal trygghet i sitt uppdrag. 
Fortsatt arbete med att ge ungdomarna förutsättning, trygghet och vägledning 
till förberedelser till det svenska samhället.   
 
Arbetsmarknadsenheten 
Ett fortsatt arbete med samverkan och utveckling för att hitta metoder och 
arbetssätt som ökar möjligheter för arbetslösa att komma in i arbete eller 
studier via arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen skall vara 
kompetensutveckling eller ett arbeta med egen försörjning. För att arbetet 
skall lyckas krävs en kommunal satsning samt fortsatt samarbete med 
arbetsförmedling, försäkringskassan och externa företag.   
 
7.6 Övriga verksamheter inkl. färdtjänst 
 
Omsorgen har en övergripande administration som består av socialchef, 
systemadministratör/avgiftshandläggare och 
MAS/MAR/verksamhetsutvecklare. Dessutom ingår kostnaden för omsorgens 
vaktmästare och IT-drift. 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkt 347 499 661 613 1 418
Kostnad 5 891 6 444 7 683 7 668 7 434

Nettokostnad 5 544 5 945 7 022 7 055 6 016  
 
 
Verksamheten visade en nettokostnad på 6 016 tkr, vilket motsvara ett 
underskott på 569 tkr. Underskottet förklaras av ökade kostnader för: 
- kontor  
- IT kommunikation 
- förbrukningsinventarier 
- administrativa tjänster 
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7.6.1 Året som gått 
 
Tjänsten Mas/Mar/enhetschef för legitimerad personal övergick till en mer 
renodlad tjänst som Mas/Mar/verksamhetsutvecklare. 

 
 Ökad satsning av IT inom omsorgens verksamheter för att öka effektivisering 
inom vård oh omsorg. 
 
7.6.2 Fortsatt arbete 
 
Kvalitetsledningssystem 
fortsätta det påbörjade arbetet med Ensolutions webbaserade 
kvalitetsledningssystem, systemstöd för att få rutiner, riktlinjer och processer 
på ett samlat ställe. Ett arbete som är tidskrävande 
 
Teknik 
Fortsatt satsning på E-hälsa och utveckling av tekniken för att kvalitetssäkra 
och effektivisera inom omsorgen. 
 
Sjukfrånvaro 
Att strategiskt arbeta med att få ner de höga sjukantalen inom omsorgen. 
 
 

 

 
 
 
 
Ingrid Holmgren 
Socialchef 
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Rapport om ej verkställda beslut,  
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 mars månad 2016.  
 
Totalt finns fem brukare som under 2016 sökt särskilt boende mer än 3 
månader.  
 
Boende enligt LSS 
Två brukare har sökt särskilt boende enligt LSS, blivit erbjuden plats men 
tackat nej, har dock sina ansökningar kvar. Ingen risk för sanktionsavgift 
under denna period. 
 
Vård- och omsorgsboende enligt SoL 
Tre brukare har sökt vård- och omsorgsboende enligt SoL mer än 3 månader, 
varav:  
 - En brukare har tackat nej till erbjuden plats, har sin ansökan kvar. Ingen 

risk för sanktionsavgift under denna period. 
- En brukare har tidigare tackat nej vid 2 tillfällen, dock är beslutet 

verkställt under mars månad, ingen risk för sanktionsavgift 
- En brukare har inte blivit erbjuden plats, beslutet togs den 21 december, 

Målsättning är att plats erbjuds under april månad.  
 
 

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.  
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Folkhälsa 
I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. Behovet ska 
tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att beslut verkställs 
inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att upprätthålla god hälsa. 
 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger Kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer fråga gällande de brukare som tackar nej till 
erbjuden plats vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och 
utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande ny ansökan för brukare som 
tackat nej vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande LSS vilken besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren 

 
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottets beslut 

 
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till 
Kommunstyrelsen. 
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