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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Anne Horneman S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Thomas Eklund V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Hans-Otto Pohlmann GL  
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§ 95 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 96 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 97 

Riktlinje för handläggning av beroende och 
missbruksvård, dnr KS 16/00251 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje: Riktlinje för handläggning av beroende- och missbruksvård, 
Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Riktlinjerna syftar till att bidra till att socialtjänstens resurser används 
effektivt och till att höja kvaliteten i Hällefors kommuns beroende- och 
missbruksvård. Målet är att bidra till att brukare får en rättssäker, jämlik och 
god vård. Antagna riktlinjer är inte juridiskt bindande i handläggningen men 
är vägledande och tillämpas vid handläggning av ärenden enligt SoL och 
LVM gällande vuxna personer, från 18 år och äldre, med ett missbruk eller 
beroende av alkohol, narkotika, tabletter eller andra beroendeframkallande 
medel. Riktlinjerna innebär heller ingen inskränkning i den enskildes rätt att 
få en individuell prövning av sin ansökan. 
 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
En ökad struktur i handläggningen innebär ökad kvalité i vård och 
bemötande gentemot brukare samt en rättssäkrare handläggning. Detta 
innebär positiva indirekta effekter på folkhälsan i kommunen. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Riktlinje för handläggning av beroende och missbruksvård, Hällefors 
kommun, beslutas att antas. 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
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Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om det är nya riktlinjer, vilket besvaras 
av socialchef Ingrid Holmgren. 
 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
att Riktlinje för handläggning av beroende och missbruksvård, Hällefors 
kommun, beslutas att antas. 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 98 

Lasse Erikssons (SD) motion om utökning av IFO,  
dnr KS 16/00155 
 
Beslutsunderlag 
Motion om utökning av IFO 
 
Ärendet 
I rubricerat medborgarförslag föreslås att socialtjänsten i Hällefors utökas 
med en person som är inriktad på skolor polis och dylikt. Detta med anledning 
av att användningen av alkohol och andra droger drastiskt ökar bland unga i 
Hällefors samt en snabb befolkningsökning bland ungdomar.  
 
I Örebro län finns en lång tradition sedan 1990-talet av att undersöka 
ungdomars drogvanor. År 2005 utökades drogvaneundersökningen till att 
även omfatta andra levnadsvanor och frågor om livsvillkor och hälsa. Det är 
samhällsmedicinska enheten, Region Örebro län som vart tredje år genomför 
en omfattande enkätundersökning vid namn Liv & hälsa ung i Örebro län.  
De återkommande undersökningarna visar snarare att såväl tobaksnyttjande, 
alkoholkonsumtion och droganvändande generellt minskar bland unga i länet 
såväl som i Hällefors kommun.  
 
Om statistikunderlaget i Liv & Hälsa ung ger en rättvis bild av situationen i 
Hällefors eller ej är svårbedömt, det föreligger ingen specifik 
missbruksrelaterad ärendeökning för ungdomar eller motsvarande ökning av 
inkomna anmälningar till socialtjänsten i dagsläget.  
 
Dock har flera indikationer på en ökad missbruksproblematik hos unga 
inkommit under 2016, från andra myndigheter som socialtjänsten samverkar 
med. Utifrån detta förs diskussion om omprioriteringar i verksamheten och att 
utöka samverkan med andra myndigheter för att, utifrån ett socialtjänstansvar, 
möta den negativa samhällsutvecklingen. 
 
Individ- och familjeomsorgen har i dag pågående samverkan med skola och 
polis. Vid behov av ökad samverkan skulle det finnas utrymme för detta i 
befintlig verksamhet. 
 
IFO har de senare åren mött en kraftig ökning i antalet pågående ärenden. 
Framförallt är det ärenden på vuxenenheten som ökat mest. För att bemöta 
detta har en omfördelning av resurser skett inom IFO:s organisation och 
verksamheten har resursförstärkt med en heltidsanställd assistent samt en 
utredningsassistent i försörjningsstödsgruppen under sommaren 2016. Denna 
förstärkning bedöms vara tillräcklig.  
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Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att en utökning av personalresurser inom IFO 
skulle vara välkommen, men utifrån tillgängliga resurser och bedömd 
utveckling ses inte detta som nödvändigt och inte i linje med en god 
ekonomisk hushållning. 
 
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 avslås. 
 

 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 

 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen för ytterligare kompletteringar i svaret. 
 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer förvaltningens förslag mot det egna 
yrkandet och finner att det egna yrkandet vinner bifall. 
 
 
 
Beslut 

 
Omsorgsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
ytterligare kompletteringar i svaret. Ärendet tas åter upp på nästa utskott. 
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§ 99 

Förändring av ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga, dnr KS 16/00252 

 
Beslutsunderlag 
Promemoria Dnr: A 2016/01307/I 
Informationsbrev till God man  
 
Ärendet 
Regeringen aviserade i vårpropositionen 2016 att man avsåg att återkomma med 
förslag för att förenkla regelverket, förbättra kommunernas 
planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka 
kostnadseffektiviteten. I promemorian 2016-06-21 beskrivs ett nytt 
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. 
 
Nya ersättningsnivåer kommer att införas 1 juli 2017 och innebär stora 
förändringar vad avser mottagandet av ensamkommande barn och unga.  
Orsakerna till förändringarna är dels att få en jämnare fördelning av 
ensamkommande barn och unga i landets kommuner, dämpa kostnadsutvecklingen, 
minska arbetsbördan för landets socialtjänster, överförmyndarverksamheter och 
administration för återsökning.  
 
Dags dato har kommunen ansvar för 88 ensamkommande barn och unga placerade 
på följande ställe: 
- HVB Hällefors, Solrosen  23 barn/unga 
- HVB Bredsjö    9 barn/unga 
- Privatplacerade, bosatta i Hällefors   9 barn/unga 
- Familjehem, Hällefors    7 barn/unga 
- HVB, andra orter  36 barn/unga 
- Annan ort, unga över 18 år   4 ungdomar  
 

Ekonomi 
Förändringarna i ersättningssystemet kommer att ställa stora krav på 
kommunerna och en anpassning till systemet måste ske. 
Förändringarna innebär en kraftig reducering av ersättningsnivåerna för 
asylsökande barn. Från idag 1 600 kr per tomplats och 1 900 kr för belagd plats 
till 1 350 kr för belagd plats. Detta innebär att vi inte kommer ersättas för tomma 
platser. För personer 18 år med asyl, inskrivna i någon vårdform kommer 750 kr 
utgå mot dagens 1 900 kr. Ensamkommande barn som fyller 18 år utan att deras 
asylansökan prövats ska återföras till anläggningsboende som Migrationsverket 
ansvarar för, om inget annat särskilt skäl föreligger. 

 
Genom att arbeta strategiskt med planering för hemtagande av 
ensamkommande barn som placerats i annan kommun, kan kommunens 
platser beläggas vilket minimerar risken för kostnader av tomma platser.  
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Att ha ensamkommande barn i kommunen frilägger även tid för 
handläggare som har uppföljningsansvaret. Regeringens förslag är att 
kommunerna omvandlar fler HVB-boenden till stödboenden, som är ett 
billigare alternativ. 
 
Avtalet med HVB Bredsjö genererar en kostnad motsvarande 1 800 kronor 
per plats. Avtalet garanterar 15 platser men kan utökas upp till 20 platser.  
Från 2017-01-01 kan ersättningsnivåerna justeras utifrån förändringar i 
statens ersättning till kommunen enligt förordningen (SFS 2002:1118) om 
statlig ersättning för asylsökande. Prisregleringen kan endast komma i 
fråga om kommunen erhåller förändrad ersättning från Migrationsverket. 
Efter den 1 juli 2017 får kommunen 1 350 kronor i ersättning från staten 
för belagd plats, detta medför en utökad kostnad för kommunen på 205 000 
kronor/månad, vid beläggning av 15 platser på HVB Bredsjö. 
 
Folkhälsa 
Ökad möjlighet för handläggare att följa upp varje enskild individ på orten, 
kan främja folkhälsan.    
 
Miljö 
Ensamkommande barn placerad i kommunens verksamhet minskar behovet 
av transport till annan kommun vid uppföljning, vilket främjar miljön. 
   
Samverkan 
Information och samverkan har skett 2016-09-15. 
 

 
Förslag till beslut 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen om att: 
 
- se över avtalet med Bredsjö HVB, förhandla om eller säga upp  
- utreda behovet om fler boendealternativ för ensamkommande 
- skicka informationsbrev om förändring till God man.  
 

 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 

 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om vi har medel att kräva från 
Migrationsverket, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig 
kring att det inte bara är att ta hem barn/ungdomar från andra orter, måste ske 
med omdöme. 
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Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om man kan överlåta barnet/ungdomen till 
den kommunen som den vistas i, vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg 
och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Anne Horneman ställer en fråga hur det går med EKB boendet i Bredsjö vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) poängterar att det är viktigt att det framgår att det är 
riksdagen som bestämt detta. 
  
Hans-Otto Pohlmann (GL) yttrar sig att det är regeringen som fattat beslutet och 
att kommunen bör tänka på barnen, så att inte de blir lidande. 
 
Anne Horneman (S) ställer en fråga kring hur det finns med lägenheter vilket 
besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 

 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen om att: 
 
- se över avtalet med Bredsjö HVB, förhandla om eller säga upp  
- utreda behovet om fler boendealternativ för ensamkommande 
- skicka informationsbrev om förändring till God man.  
 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 100 
Information socialchef, dnr KS 16/00022 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar: 
 

• Visade en webbsändning om den sociala barn- och ungdomsvården 
(sammanfattning, ersättningsnivå) 

• Samverkan Norra länsdelen  
• Ledningsdag i Samverkan 
• Pedagogiska måltider 

 
 
Powerpoint material kring detta kommer att skickas ut med protokollet till 
ledamöterna. 
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§ 101 
Information MAS, dnr KS 16/00024 
 
MAS Ann-Louise Eriksson informerar: 
 

• Kvalitetssäkringsarbete kring handhavandet av narkotikaklassade 
läkemedel 

 
 
Powerpoint material kring detta kommer att skickas ut med protokollet till 
ledamöterna. 
 
 
 
MAS Ann-Louise Eriksson informerar även kort kring om en regional 
kampanj ”Bättre balans – ge maten en chans”, som pågår under vecka 40.  
Information kring detta kommer att finnas i pressen (NA) lördagen innan. 
Programmet kommer även att finnas på kommunens hemsida. 
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§ 102 
Information om ärendehantering från slutenvården  
tom augusti 2016, dnr KS 16/00007 

 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Fram till och med augusti månad 2016 har kommunen hanterat 191 ärenden 
från slutenvården. Alla medicinskt färdigbehandlade ärenden är åtgärdade, 7 
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till nästa månad. 
 
Betalningsansvarslagen (1990:1404) 
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller 
geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en 
patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. 
Kostnad för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. 
Kostnad för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn. 
Kommunen har under juni månad betalningsansvar på 6 vårddygn. 
Kommunen har under augusti månad betalningsansvar på 2 vårddygn. 
 

Ekonomi 
I omsorgens budget finns 150,0 tkr gällande köp av vårdplats till 
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. 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. Under juni och augusti 
månad inträdde betalningsansvar på sammanlagt 8 dagar till en kostnad på 
38 528 kr, kvar i budget finns 111 472 kr. Rutinförändring kring 
ärendehantering från oktober för att förbättra kontrollen av medicinskt 
färdigbehandlade patienter.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 

--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 103 
Behov av vård- och omsorgsboende augusti 2016, 
dnr KS 16/00008 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
Under augusti månad hade 9 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa har: 
- 2 personer har erbjudits plats på VoB, och accepterat erbjudandet 
- 2 personer har tackat nej till erbjuden plats 
- 1 person har erbjudits plats, tackat nej och flyttat från kommunen 
- 1 person är på korttidsplats i avvaktan på verkställighet 
- 1 person har växelvård i avvaktan på verkställighet 
- 2 personer har hemtjänst i avvaktan på verkställighet 
 
Kommunstyrelsen tog beslut om ny rutin för erbjudande om plats i vård- och 
omsorgsboende den 2016-01-26.  
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ”ej verkställda beslut” till 
Socialstyrelsen.  
 
Under augusti riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 

--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 104 
Balanslista, dnr KS 16/00025 
 
Socialchefen har inget nytt att informera om kring balanslistan. 
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§ 105 

Avvikelser april-juni 2016, dnr KS 16/00026 
 

Powerpoint material kring detta kommer att skickas ut med protokollet till 
ledamöterna. 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 106 
Uppföljning av omsorgens ekonomi tom augusti 2016, 
dnr KS 16/00167 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-23 § 247 
Åtgärdsplan för vård och omsorg utifrån månadsrapport mars 2016, KS 16/00167 
Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2016, § 152 daterat 2016-04-26 
Information Helga/Helmer 
 
Ärendet 
- I driftsuppföljningen mars 2016 prognosiserar omsorgen att kosta 6,5 miljoner 

mer än beslutad budgetram. Under KS sammanträde beslutades att ny prognos 
samt åtgärdsplan skall presenteras i juni.  

- På KS i juni redovisades omsorgens underskott motsvarande 6,4 miljoner samt 
pågående åtgärdsplan. Besluts togs om ny uppföljning, redovisning av 
åtgärdernas effekt på ekonomin samt särredovisning av IFO och AME. 

- På KS i augusti redovisades ett prognostiserat underskott motsvarande 6,4 
miljoner. Underskottet står i direkt relation till ökad volym i hemtjänst och LSS 
verksamheten samt ett ökat behov av köpt plats inom socialpsykiatrin.   
Beslut togs att: 
1. påskynda utredningen kring vård- och omsorgsboende 
2. ställa om tre lägenheter till sex korttidsplatser på Nya Björkhaga för att 

avlasta hemtjänsten 
3. ge stöd åt förvaltningens förslag att investera i Time Care pool för att få en 

effektivare vikariehantering 
4. fortsätta arbeta med att reducera underskottet  
5. löpande redovisa omsorgens resultat på KS. 

 
Äldreomsorgen 
 
Hemtjänsten 
Fortfarande höga volymer, vilket genererar i ökade kostnader och ett underskott i 
hemtjänsten. De beviljade insatserna har ökat med 12 443 timmar januari till 
augusti 2016 i jämförelse med samma månader 2015, vilket motsvarar en ökning 
med ca 27 % beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till samma period under 
2015. Dubbelbemanning är ej medräknad.  

 
Beviljad hemtjänst i timmar 
 

Mån Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-Aug 
2016 8259 8041 8642 8097 8151 7769 8008 8390      65 357     
2015 6591 5737 6499 6472 6946 6494 6741 7434      45 480     

Diff 1668 2304 2143 1625 1205 1275 1267 956      12 443     
% ökn. 25 40 33 25 17 20 19 13              27     
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Dubbelbemanning i hemtjänst 
 
Inom hemtjänsten finns brukare med stora omvårdnadsbehov vilket gör att 
dubbelbemanning i vissa fall är nödvändigt. Behovet av dubbelbemanning följs upp 
regelbundet vilket är redovisat i åtgärdsplanen. Dubbelbemanning är inte 
medräknad i beviljade hemtjänst timmar men är redovisade i personal kostnaderna.  
 
Dubbelbemanning i timmar/kostnad per månad 
2016 Jan Feb Mars April Maj  Juni Juli Aug Jan - Aug 
Timmar 1 457 1 260 1 457 1 380 1 240 1 200 1 488 1 566 11 048 
Kostnad i tkr 306 264,6 306 289,8 260,4 252 312,5 329    2 320,3     
 

 
Ökad volym 
Beviljade timmar inkl. dubbelbemanning har totalt ökat med 23 491 timmar de 
första 8 månaderna under 2016 i förhållande till 2015, vilket motsvarar ett behov på 
18,7 årsarbetare 
 
 
Personalkostnad hemtjänst SEK 

  
2016 Budget Utfall Avvikelse 
Jan 2 881 072 3 546 588 -665 516 
Feb 2 834 833 3 537 212 -702 379 
Mar 2 738 797 3 163 848 -425 051 
Apr 2 760 139 3 383 954 -623 815 
Maj 2 884 629 3 124 669 -240 040 
Juni 2 934 426 3 396 873 -462 447 
Juli 3 329 236 3 553 300 -224 064 
Aug 2 476 162 2 851 515 -375 353 
Total 22 839 294 26 557 959 3 718 665 
 
Effektivitet i hemtjänst 
 
Effektiviteten är hög i hemtjänsten. Det ökade behovet 2016 har resulterat i ökade 
kostnader vilket medför att budgetramar inte kan hållas, om vård skall ges efter 
beviljade timmar samt lagstadgade krav. Central planering och digitalisering av 
system (Viva, Time Care, TES, Viva app omsorg) som integrerar med varandra 
kvalitetssäkrar och effektiviserar hemtjänsten. 
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Åtgärder för att minska kostnaderna inom omsorgen  
 
- Fortsatt arbete med tidigare redovisade åtgärder 
- Kontakt har tagits med Time Care, för att få fram kostnadsförslag på Time Care 

Pool, utifrån förvaltningens behov. Studiebesök kommer att ske i närliggande 
kommun som använder verktyget 

- Ingen lägenhet har blivit ledig på Nya Björkhaga vilket har medfört att inga 
platser har ställts om till korttidsboende.   

 
 
Ekonomi 
  
Driftsuppföljning 
Omsorgens prognostiserade resultat 2016 beräknas kosta 5,9 miljoner kronor 
mer än beslutad budgetram.  
Att prognosen förbättrats beror på: 
- extramedel motsvarande 0,5 miljoner kronor till IFO för den ökade 

integrationen  
- sökta och beviljade stimulansmedel motsvarande 0,6 miljoner kronor för 

att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården. 
 
Dock kan konstateras att äldreomsorgen kostar 4,65 miljoner kronor mer än 
budgeterat och har direkt samband med den ökade volymen. Viktigt att ta i 
beaktande till kommande budgetår eftersom volymen av äldre över 85 år inte 
kommer att minska och det är här de stora behoven av vård- och omsorg 
finns. Inom LSS har en brukare beviljats personlig assistent vilket i dagsläget 
finansieras helt av förvaltningen eftersom staten avslagit begäran om 
assistentersättning, en överklagan är gjord. 
 
 
Förklaring utifrån total budgetram, Tkr Aug uppföljning 

 
  

 
   Budget i obalans, dvs besparingsåtgärder -2 781 

Höjning av budget 2016 för obalans hos IFO 1 500 

   Äldreomsorgen -4 650 
LSS -1 221 
Socialpsykiatrin, köp av vårdplats -259 

   IFO (inklusive extramedel/stimulansmedel) 1 055 
Minskade försörjningsstödskostnader (växling till AME) 731 
Arbetsmarknadsenheten  -309 
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Ökade Migrationsverksintäkter ens kom flyktingbarn 25 000 
Ökade köp av vårdplatser ens kom flyktingbarn -25 000 

  
  

  
-5 934 

    
 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att vård- och omsorgsinsatser 
måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 

                       Samverkan 
  Samverkan har skett den 2016 09 15 

 
 
 
--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 
 

Härmed är omsorgsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 107 
Återrapportering åtgärder för extra statliga medel år 
2015/2016, dnr KS 16/00009 

 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09, § 118 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26, § 45 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16, § 24 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22, § 61 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-19, § 55 

 
Ärendet 
Barn och ungdomsvård 
Trycket på socialförvaltningen har varit och är väldigt högt på grund av stort 
mottagande av nyanlända ensamkommande barn och unga.  
Socialförvaltningen har förstärkts under år 2016 med handläggare och 
administrativ förstärkning motsvarande 500,0 tkr (extramedel), dessa medel 
har inte räckt så stimulansmedel har sökts och rekvirerats motsvarande 624,0 
tkr för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
 
Hällefors kommun är den kommunen i landet som har högst måluppfyllnad i 
förhållande till fördelningstal för ensamkommande barn, rankad 290 av 290 
kommuner. Det innebär att kommunen tagit emot och sörjer för 88 
ensamkommande barn i dags dato, av dessa är 40 barn/unga placerade i 
familjehem/HVB utanför kommunen. Under 2015 ökade antalet mottagna 
ensamkommande barn med 73 % i kommunen och mottagningskapaciteten 
överskreds avsevärt. Detta har resulterat i en för hög arbetsbelastning för 
handläggare, överbeläggning på HVB Solrosen. En förstärkning på IFO har 
varit nödvändigt för att klara av ökat mottagande av ensamkommande barn 
och unga.  
 

 
Antalet och andelen asylsökande ensamkommande barn i Sverige sedan år 2000. 
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Arbetsmarknadsenheten  
En rekrytering inom förvaltningen (bildning/omsorgen) har gjorts på en 
studie- och yrkesvägledare (SYV). Tjänsten är förlagd 0,25 ssg på 
arbetsmarknadsenheten. Syftet med anställningen är öka möjligheten till 
människor som är inne i åtgärd på AME att matchas ut i arbete eller studie 
som leder till självförsörjning. 
 
 

Ekonomi 
- Förstärkning på IFO (administrativ personal samt handläggare) 

motsvarande 500,0 tkr, förstärkning kommer att behövas även 
fortsättningsvis.  

- AME, anställning av SYV 0,25 ssg from 2016-08-01. Anställningen är 
tillsvidare. Kostnad 2016 motsvarande 50,0 tkr (5 mån)  

 
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. 
 
 
 

--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 
 

Härmed är omsorgsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 108 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd 
för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad 
socialtjänst, dnr KS 16/00253 
 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Informationsunderlag 
Följebrev till meddelande från styrelsen nr 10/2016 (Sveriges Kommuner och 
Landsting) 
 
Ärendet 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt 
sammanträde den 10 juni 2016 att rekommendera kommunerna att 
tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Att under 
2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida 
finansiering av en nationell stödfunktion. 

 
Ekonomi 
Hällefors kommun bidrar med 2 500 kr per år för 2017-2018 till 
finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en 
jämlik socialtjänst. 
 
Folkhälsa 
En jämlik socialtjänst som bygger på evidensbaserad praktik i 
socialtjänsten till nytta för brukaren främjar folkhälsan.     
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

 
 

Härmed är omsorgsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 109 
Övrigt, dnr KS 16/00040 
 
BKT/AME 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar om att ett möte med 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) ägde rum den 20 september.  
En träff med BKT, Arbetsförmedlingen och Familj- och Individ omsorgen 
vore önskvärd. Ordförande vill att socialchefen bjuder in till ett möte med 
representanter från de olika professionerna och att även Allan Myrtenkvist 
bjuds in i egenskap av ledamot i styrelsen för BKT.  

 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar även kort om att det kommit 
in föreläggande från Bergslagens Räddningstjänst (tillsyn enligt lag för skydd 
mot olyckor) angående gruppboendet Mogrensvägen, gruppboendet 
Karlavagnen och Fyrklövern. 


