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Ärenden under beredningstid 
 
Måltidschef Stefan Lahti informerar kring ombyggnation av Björkhaga kök 
som kommer att genomföras under hösten. Köket byggdes om 2018, men i 
samband med att det nya äldreboendet på Gillershöjden tas i bruk, förändras 
behoven. Därför kommer varumottagning och återvinning att byggas om. Den 
ventilation som installerades 2018 har heller inte fungerat tillfredsställande 
under de år som gått, så den kommer också att bytas. 
 
Arbetena som beräknas pågå från 1 september och året ut, kommer att 
påverka verksamheten. Mat till boende i Grythyttan kommer att lagas på 
Sörgården, mat till Fyrklövern kommer att lagas på plats så långt möjligt och 
resterande mat kommer att lagas på centralköket. Detta kan innebära att de 
rätter som erbjuds anpassas för att underlätta arbetet i köket. På Björkhaga 
kommer också kontor att flyttas. 
 
Socialchef Daniel Åhnberg och måltidschef Stefan Lahti utvecklar kring 
ventilation till kontor och matsal. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande matsalen på Björkhaga vilken 
besvaras utförligt av måltidschef Stefan Lahti och socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur skolans elever kommer att 
påverkas vilken besvaras av måltidschef Stefan Lahti och skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande schemalagd lunch i skolan vilken 
delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga kring ekonomin i projektet vilken besvaras av 
måltidschef Stefan Lahti. 
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§ 22 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelsen  till dagens sammanträde 
vilken godkänns. 
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§ 23 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 24 

Utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på Lilla kvarn, 
dnr KS 21/00097  

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-04-28 § 13, KS 20/000397 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-05-18 § 88, KS 20/000397 

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ från välfärdsutskottet beslutade kommunstyrelsen 
under sammanträde 2021-05-18 att  lämna som uppdrag till 
kommunförvaltningen att se över möjligheterna till lördagsöppet på 
kulturskolan/fritidsklubbarna.  
 
Redan tidigare har det under många år funnits en önskan om lördagsöppet på 
Lilla Kvarn. Detta har visat sig genom de ungdomsenkäter som görs i 
verksamheten. 
 
Hösten-21 kan verksamheten genomföra en testperiod för att se hur mycket 
Lilla Kvarn utnyttjas av ungdomar på lördag kvällar. Det kan göras utifrån 
befintlig budgetram då verksamheten har medel kvar efter pandemin. 
  
Utan att göra några ändringar i öppettider, fredag och lördag kväll skulle 
personalkostnaden vara 27 procent tjänst, motsvarande ca 180 tkr per år. För 
att få ner kostnaden till 125 tkr per år föreslår förvaltningen samtidigt en 
förändring av öppettiderna på Lilla Kvarn som sparar in 4 procent tjänstetid 
på fredagar. Det innebär ungefär samma öppettider för lördag kväll som 
fredag kväll.   
 
Föreslagna öppettider hösten 2021 
måndag  stängt (samma som tidigare) 
tisdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
onsdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
torsdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
fredag  18.15 – 23.00 (tidigare 18.30 - 00.00) 
lördag  18.45 – 23.00. (nytt öppethållande) 
 
I december 2021 ska lördagsöppet på Lilla Kvarn utvärderas. Om det ska 
implementeras i verksamheten innebär det en ökat budgetbehov på 125 tkr per 
år.   

Social konsekvensanalys 
Ett fungerande barnrättsarbete bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.  

Miljömässig konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Lördagsöppet innebär en utökad personalkostnad på 16 procent tjänst, 
vilket leder till en ökad kostnad med omkring 125 tkr per år för 
Kulturskolan utifrån förvaltningens förslag.  
 
Förvaltningen föreslår att kulturskolan genomför en provperiod med 
lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 och att åtgärden finansieras 
inom befintlig budgetram.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Provperiod med lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 genomförs 

och utvärderas.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande åldersgrupper vilken besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) och Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Provperiod med lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 genomförs 
och utvärderas.  
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§ 25 
Information om ärendehantering från slutenvården 
första halvåret 2021, dnr KS 21/00164 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 

Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov.  
 
172 ärenden från slutenvården hanterades under första halvåret 2021. Ett stöd 
för att ta rätt beslut, vårdas i hemmet eller på sjukhus, det har pågått en massiv 
kritik mot äldrevården nationellt om att inte skicka patienter till sjukhus.  
 
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den 
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den 
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, 
patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till 
nästa vårdgivare säkras. 
 
Koordinatorn beskriver att läget förbättrades något under våren gällande 
planeringen från slutenvården. Dock ses en förändring, sjukhusen har önskat 
snabba på utskrivningsprocessen särskilt under de senaste månaderna. 
Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen. 
Kommunerna har också reducerad verksamhet v 25 – v 33. Minskade 
vårdplatser på sjukhusen innebär att fler svårt sjuka skickas ut till 
kommunerna för att frigöra platser på lasarettet. 

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En 
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. 
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes 
behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under 
semestern. Sommaren är det största identifierade riskområdet som 
verksamheten har inom den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen 
med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många 
gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade 
personalen går ner i minimibemanning och att inom kommunala 
verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och 
riskerna försvårar arbetet med säker vård  
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Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för 
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har 
skett under första halvåret 2021. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i den kommunala 
samverkansgruppen. 
 
--- 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 26 
Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 
2021, dnr KS 21/00165 

 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2021 
 
Ärendet 
Under första halvåret 2021 hade 25 individer sökt och beviljats bifall enligt 
beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL, vård och omsorgsboende.  Av dessa 
individer har: 
 
- 13 fått erbjudande om plats 
- 13 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 10 individer bort på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ bor kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL  

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och 
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen 
sker efter varje kvartal. Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt 
beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så 
kallad återrapportering.  
Under första halvåret 2021 finns inga beslut som inte verkställts inom tre 
månader att rapportera till IVO.   

Social konsekvensanalys 
IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden.  
Personer som har fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället  
avstå på grund av coronaviruset, oftast med uppbackning från anhöriga. Det är  
framförallt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill flytta på grund av 
smittspridning. Trenden kvarstår från 2020 om att hemtjänsttagare avsäger  
sig hemtjänst och får hjälp av anhöriga eller klarar sig helt utan hjälp.  
 
Enheten för korttidsboende Hagen som finns på Fyrklövern som var tänkt att  
användas vid ett eventuellt utbrott av Covid-19 inom omsorgen har åter öppnats  
för korttidsboende.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta  
perspektiv. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för  
sanktionsavgifter. Under första halvåret 2021 riskerade kommunen inga  
sanktionsavgifter.  

 

Facklig samverkan 
 Information och samverkan har skett i den kommunala samverkansgruppen. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur pandemin påverkat viljan att 
flytta till vård- och omsorgsboende vilken besvaras av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 27 
Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 
Informationsunderlag 
Barnkulturplan Hällefors kommun Region Örebro län 
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2020-06-09 § 
 
Ärendet 
Kulturskolan tog utifrån direktiv i Region Örebro under 2019 fram en 
barnkulturplan för Hällefors kommun. Barnkulturplanen är en förutsättning 
för att kunna samverka med Regionens företrädare inom området. 
 
Barnkulturplanen innehållet bland annat de mål som verksamheten ska sträva 
emot, liksom en tillhörande handlingsplan med aktiviteter. Även 
organisationen och den mot barnkultur relaterade ekonomin beskrivs. 
Barnkulturplanen som är framtagen för år 2021-2023. 
 
Barnkulturplanen har omarbetats efter beslut om ny policy för kulturskolan i 
Kommunfullmäktige.  
 

Ekonomi 
Efter framtagandet av barnkulturplanen erhåller kommunen bidrag från 
Region Örebro för arbetet.  

 
Folkhälsa 
Kulturaktiviteter har bland annat positiv inverkan på grundskolans resultat 
och därmed också på den framtida hälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) 
fråga gällande ung peng-bidragen vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 28 
Kränkningar i verksamheten – rapport läsåret 2020/2021, 
dnr KS 21/00166 
 
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under läsåret 
2020-21. Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i 
de respektive planer som används av verksamheten.  
 
Verksamheterna i bildningsområde rapporterar att 120 (lå19/20;136) (lå18/19; 
210) anmälningar om kränkningar inkommit under läsåret. Antalet ärenden på 
skolan som hanterats som kränkningar har alltså sjunkit 
 
Av de inrapporterade kränkningarna bedömdes 9,6% inte vara kränkningar 
(lå19/20; 2,3 %) (lå18/19;3 %). 

  
Fördelat på rektorsområde är antalet kränkningar enligt detta: 
 
 Pihlskolan:    7 (2) (1) 
 Grythyttans skola: 13 (23) (27) 
 Klockarhagsskolan F-3: 49 (68) (102) 
 Klockarhagsskolan 4-6: 41 (35) (64) 
 Klockarhagsskolan 7-9: 10  (8) (16) 
 
Förskolan rapporterar inga händelser som kränkningar. Misstänkta 
kränkningar tas av olika anledningar där upp som tillbud och olycksfall. 
 
Av de 120 (136) (210) fall som rapporterats under året är, 19 (4) (22) 
pågående utredningar och 101 (132) (186) avklarade. 
 
I huvudsak är även i år de kränkningar som rapporteras fysiska drygt 43% (60 
%) och inträffar på skolgården. Även verbala kränkningar förekommer 35% 
(30 %).  
   
Förvaltningen noterade förra året särskilt att antalet kränkningar minskar ju 
äldre eleverna blir, och att antalet text/bild 0%, psykosociala 3,5% och 
sexuella  trakasserier 2,6% är förhållandevis lågt (under 4 %), vilket motsäger 
bilden från nationell media. Trenden håller i sig även detta läsår. 
 
Andelen snabbutredda kränkningar har under 2020/2021 ökat från under 18 % 
till 21% 
   
 

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

 
Folkhälsa 
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Arbete mot kränkningar i verksamheten förväntas ha positiv inverkan på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande vad statistiken omfattar vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande definitionen av kränkning vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande personalens upplevelse av 
arbetsmiljön vilken ordförande hänvisar till personalbokslutet. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande hur föräldrar involveras då 
kränkningar inträffat vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson ställer fråga gällande förskolans rapportering, vilken besvaras 
utförligt av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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