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Datum

2019-02-06
Välfärdsutskottet
Plats och tid

Kommunledningskontoret, Formens hus, Pyramiden, kl. 09.00–12.00

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Övriga närvarande

Ingrid Holmgren, socialchef
Tina Lanefjord, skolchef
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig
Peter Wiker, utvecklingsstrateg
Kristina Nordling, nämndsekreterare

Justerare

Christina Kuurne (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, Formens hus måndag 13/2 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Nordling

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Christina Kuurne

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristina Nordling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-03-06
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Beslutande
Johan Stolpen, ordförande
Kent Grängstedt, vice ordf.
Christina Kuurne
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
V
S
S
M
C

Vivianne Pettersson (M)

Utdragsbestyrkande
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§ 21

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick med tillägg av tre extra
beslutsärenden, ett avseende utskottsinitiativ intraprenad, ett avseende jury för
stipendier. Dessa tas med som nya §§ 29-30, samt att informationsärendet
avseende palmolja, lyfts upp till beslutsärende som § 31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Tema: översikt av förvaltningen, dnr KS 19/00016
Skolchef Tina Lanefjord inleder temat med en grundläggande översyn av
bildnings organisation, pedagogisk verksamhet, måltid och kulturskola.
Presentationen i sin helhet finns tillgänglig för politiker via välfärdsutskottet
på politikersidan.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om hur många av eleverna som har
extratjänster, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidsaspekt avseende nuvarande
organisation, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Socialchef Ingrid Holmgren tar därpå över och föredrar en fördjupad översyn
av omsorgens organisation som gäller sedan 2014.
Presentationen i sin helhet finns tillgänglig för politiker via välfärdsutskottet
på politikersidan.
Vivianne Pettersson (M) ställer angående antal anmälningar Barn och unga,
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om ökning antal anmälningar
Vuxen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer angående ökning hemtjänst, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Familjesamverkansteam i Norra länsdelen, dnr KS
17/00046
Beslutsunderlag
Beslut i KS 2018-10-23, Familjesamverkansteam i Norra Örebro län, dnr KS
17/00046
Rapport Familjesamverkansteam norr, 2018-09-17
Arbetsgruppen Familjesamverkansteam tjänsteskrivelse, förslag till underlag
för beslut inkl. ny kostnadskalkyl, 2018-11-22
Ärendet
Beslut om att starta upp ett familjesamverkansteam i norra länsdelen har tagits
i KS 2018-10-23. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om att
starta upp ett familjesamverkansteam, under förutsättning att Region Örebro
län också godkänner Familjesamverkansteam och delfinansierar sin del med
50 %.
Finansiera familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel
Den 28 oktober meddelade Region Örebro län att de inte kan delfinansiera
projektet med 50 % utifrån tidigare rapport som föreslår att
familjesamverkansteamet skall bestå av 5,0 ssg tjänst. Regionen föreslår
istället ett familjesamverkansteam bestående av 3,5 ssg tjänst, där
kommunerna finansierar 2,5 ssg tjänst och Region Örebro län 1,0 sskg tjänst.
Utifrån de ändrade förutsättningarna gav länsdelsgruppen i Norra Örebro län
ett uppdrag till arbetsgruppen familjesamverkansteam att ta ställning till
följande:
-

Är det möjligt att gå vidare med planerna utifrån 3,5 ssg tjänst istället för
5,0 ssg tjänst?
Vad behöver revideras i rapporten utifrån de nya förutsättningarna?

Arbetsgruppen för Familjesamverkansteamet
Arbetsgruppen har skrivit ett underlag för beslut, daterat 2018-11-22 Johanna
Högblom. I denna tjänsteskrivelse ser arbetsgruppen att det är fullt möjligt att gå
vidare med förslaget om familjesamverkansteamet efter de nya förutsättningarna
från Region Örebro län.
Arbetsgruppen föreslår också att styrgruppen skall bestå av samordnare, 2
socialchefer, 2 skolchefer, chef för den Regionsanställda i teamet, folkhälsochef
samt chef för verksamhetsområdena psykiatrin, habilitering samt primärvård.
Arbetsgruppen kommer att revidera rapporten familjesamverkansteam Norr,
2018-09-17 efter att beslut fattats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi

En ny kostnadskalkyl är framtagen där kommunerna bidrar med 2,5 tjänst
och RÖL med 1,0 tjänst i verksamheten, vilket resulterar i att RÖL står för
34 % av kostnaden och kommunerna står för 66 %.
Beräknad totalkostnad för Familjesamverkansteamet 2019 är 2 422 675 kr
Fördelning av kostnaderna
Region Örebro Län
Hällefors Kommun
Ljusnarsberg kommun
Nora kommun
Lindesbergs kommun

825 088
244 710
170 117
369 940
812 821

34,06 %
10,10 %
7,02 %
15,27 %
33,55 %

Finansieringen av verksamheten sker inledningsvis genom olika
stadsbidrag för ändamålet. Stadsbidrag kommer troligtvis finns att söka
t o m 2020. Med största sannolikhet kommer familjesamverkansteamet att
bära sig ekonomiskt anser arbetsgruppen eftersom insatserna kommer att
bespara arbeta och resurser inom samtliga verksamheter.
Kommunförvaltningen bedömer att utifrån den praxis som regionen och
kommunen haft i många år har regionen alltid finansierat verksamhet med
50 procent, vilket gör att förvaltningen rekommenderar att kommunerna i
Norra Örebro län finansierar lika mycket som regionen. Det resultera i att
totalkostnaden för Familjesamverkansteamet blir lägre och kan bland annat
leda till inrättande av deltidstjänster.
Folkhälsa

Att genom samverkan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom barnoch ungdomsvården främjar folkhälsan.
Miljö

Att genom samverkan samordna insatserna för barn/unga och familjer
besparar många resor till olika verksamheter med specialist kompetens
inom Örebro län.
Medborgarperspektiv

Insatser som främjar den psykiska hälsan hos barn och unga är viktigt ur ett
medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-06

Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna det nya reviderade förslaget vad avser uppstart av
Familjesamverkansteam i Norra Örebro län under förutsättning att Region
Örebro län samt övriga kommuner i Norra Örebro län godkänner ett
familjesamverkansteam, med undantag för finansieringen.

-

Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel där
kommunerna i Norra Örebro län tillsammans finansierar lika mycket som
Region Örebro län.

-

Planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid
elevhälsan i Lindesberg och att det görs på ett sådant sätt att en
utvärdering kan ske.

-

Utvärdering skall ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhetssamt ekonomimässigt som skall utgöra beslutsunderlag för verksamhetens
fortsättning.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (V) och socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående stimulansmedel, vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående tillvägagångssätt när
överenskommelser ändras, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ulrika Jonsson ställer fråga om hur det kan markeras att det inte är ok att
ändra överenskommelser, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson ställer fråga angående finansiering, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående att godkänna förslaget
men inte fördelningsnyckeln, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att ordalydelsen i första att-satsen
ändras så att den lyder:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Godkänna det nya reviderade förslaget vad avser uppstart av
Familjesamverkansteam i Norra Örebro län under förutsättning att Region
Örebro län samt övriga kommuner i Norra Örebro län godkänner ett
familjesamverkansteam och att fördelningsnyckeln för finansiering är
50 % Region Örebro län och 50 % kommuner.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut med tillägg av den ändring av första att-satsen som
redogjorts för av socialchef Ingrid Holmgren, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Godkänna det nya reviderade förslaget vad avser uppstart av
Familjesamverkansteam i Norra Örebro län under förutsättning att Region
Örebro län samt övriga kommuner i Norra Örebro län godkänner ett
familjesamverkansteam och att fördelningsnyckeln för finansiering är
50 % från Region Örebro län och 50 % från kommunerna.

-

Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel där
kommunerna i Norra Örebro län tillsammans finansierar lika mycket som
Region Örebro län.

-

Planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid
elevhälsan i Lindesberg och att det görs på ett sådant sätt att en
utvärdering kan ske.

-

Utvärdering skall ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhetssamt ekonomimässigt som skall utgöra beslutsunderlag för verksamhetens
fortsättning.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter,
dnr KS 18/00301
Beslutsunderlag
SKL Meddelande från styrelsen nr 15/20, samlat system för kunskapsstyrning
Ärendet
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en
jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens
personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas
förutsättningar för lärande.
SKL har tillsammans med företrädare för medlemmarna tagit fram ett förslag
för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs,
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med
tillhörande styrnings- och ledningsmodellen kommer att gälla från 2020
förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.
För att SKL:s kansli skall kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver
samtliga kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende
rekommendationen senast den 15 juni 2019
Ekonomi

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i december
2018 beslutat följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5
mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller
för fyra år (2020-2024). Vilket sammanlagt skulle innebära ca 14 000 kr
eller 3 500 kr/år för Hällefors kommun.
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

Folkhälsa

Att underlätta samverkan genom relevanta, användbara kunskapsstöd och sätt
att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård, kan vara en viktig del
utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Miljö

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

Genom att vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den
samlade kunskapsstyrningen, främjas möjligheten till att uppnå en jämlik
hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunen antar rekommendationen av gemensam kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen ska hanteras i
budgetprocessen för åren 2020-2024.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Att kommunen antar rekommendationen av gemensam kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen ska hanteras i
budgetprocessen för åren 2020-2024.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Överenskommelse mellan Region Örebro län och
kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälsooch sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och
kunskapsstyrning, dnr KS 18/00291
Beslutsunderlag
Brev från Välfärd och folkhälsa angående överenskommelsen, 2018-10-19
Överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och
kommunerna i Örebro län, 2018-02-01
Protokoll 2018-05-04, specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård
Protokoll 2018-09-28, specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad

Ärendet
Områdeschef för välfärd och folkhälsa regional utveckling, Region Örebro län
har skickat ut överenskommelsen om samverkan eftersom kommunerna i
Länet och Regionstyrelsen rekommenderas att ta politiskt beslut i frågan.
Beslut från Hällefors kommunerna skall delges Region Örebro län, område
välfärd och folkhälsa.
Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd har vid sitt sammanträde den 4
maj 2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och
Region Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan.
Specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid sitt
sammanträde den 28 september 2018 fattat ett liknande beslut.
Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken
samverkan mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande
samverkansområden under kommande år. Tanken är att de mer konkreta
överenskommelser som sluts för avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt
i den övergripande. I dessa behöver man då inte ange grundläggande
utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den övergripande
överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare motsvarande
överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan Region
Örebro län bildades.
Principerna för samverkan skall utgå ifrån:
- Den enskildes önskemål om insatser
- Arbetssätt som stärker individens självbestämmande och delaktighet
- Att kunna göra avkall på gränsdragningar för att den enskilde skall få sina
behov tillgodosedda
- Tillit mellan huvudmännen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Verksamheterna skall informera varandra om större förändringar som
påverkar samverkan.

Samarbetet skall utgå ifrån en gemensam värdegrund och kännetecknas av:
- Ett gemensamt ansvarstagande för individens bästa
- En tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att
länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett
vilken av parterna som utför insatsen
- Ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som
skapar trygghet i vårdkedjan
Ekonomi

En bra samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna som bygger på
bästa tillgängliga kunskap utifrån ett evidensbaserat arbetssätt främjar
ekonomin
Folkhälsa

Genom att insatserna för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionalitet eller
socioekonomisk tillhörighet baseras på kunskap blir vården jämlik vilket
främjar folkhälsan
Miljö

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

Kunskap och respekt för varandras kompetens och uppdrag och en vilja att
hjälpas åt över huvudmannagränsen bidrar till att medborgarna som har behov
av insatser inte upplever gräns mellan Region Örebro län och länets
kommuner, den nära vården blir gränslös.
Samverkan

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
- Anta överenskommelsen om samverkan

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Anta överenskommelsen om samverkan.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 27

Ansökan om bidrag till hyra 2019, Reumatikerförening
Hällefors - Grythyttan, dnr KS 18/00039
Beslutsunderlag
- Ansökan om aktivitetsbidrag 2019, Reumatikerförening
Hällefors-Grythyttan
- Aktivitetsplan för 2018
- Ansökan om föreningsbidrag 2018 KS 18/00039

Ärendet
Reumatikerförening söker bidrag för hyran om sammanlagt 48 552 kr för hela
år 2019. Förvaltningen har under år 2017/2018 tillsammans med
reumatikerföreningen undersökt om det finns möjligheter för
reumatikerföreningen att få tag på någon annan lokal som är anpassad efter
föreningens behov/önskemål, men detta har inte varit genomförbart.
Bakgrund
Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
föreningsbidrag. Kommunförvaltningen har den 15 dec 2015 beslutat om att
de nya riktlinjerna för föreningsbidrag skulle förskjuts till den 1 januari 2017.
Förslaget i riktlinjerna var att föreningsbidrag skulle utbetalas årligen på
beslut av kommunstyrelsen, på två poster; bidrag till offentligt arrangemang
och aktivitetsbidrag. Att söka bidrag för hyra skulle inte vara möjligt. Under
2016 har förvaltningen dessutom lämnat uppdrag åt KPMG att ta fram
riktlinjer för föreningsbidrag, som beskriver hur bidragen för evenemang och
aktiviteter skall handläggas och beslutas. Dessa riktlinjer är i dags dato ännu
inte antagna.
Under 2016/2017/2018 har omsorgen informerat om förändringarna och
konsekvenser kring detta på samtliga mötet i KHR/KPR. Detta för att
föreningarna skulle ha möjlighet att säga upp hyresavtal. Föreningarna har
lämnat sina ansökningar om föreningsbidrag för hyra som har utbetalats
halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte kunnat erbjuda andra
lokaler. Inga kommunala lokaler har kunnat erbjudas till
reumatikerföreningen, dock har föreningen förhandlat en billigare hyra för
föreningslokal med Hällefors bostadsbolag AB.

Ekonomi
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 552 kr för hela
år 2019.
Justerandes sign
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Folkhälsa
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Samverkan
Information kommer att ske på central samverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot
uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att
ingen annan lokal kan erbjudas.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (M) med tillägg från socialchef Ingrid Holmgren.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot
uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att
ingen annan lokal kan erbjudas.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Antagning till Gymnasieskolan 2019, dnr KS 19/00026
Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800, 15 kap. Sveriges Riksdag
Delegeringsordning Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
Gymnasieförordning (2010:2039) 7 kap. Sveriges Riksdag
Ärendet
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning är uppgifterna kring
antagningen till gymnasieskolan delegerat till kommunstyrelsens
välfärdsutskott. Välfärdsutskottet är kommunstyrelsens antagningsnämnd till
gymnasieskolan.
Skollagen föreskriver att huvudmannen ska ansvara för antagningen till de
olika utbildningar som anordnas av huvudmannen i gymnasieskolan.
Antagningsnämnden består av välfärdsutskottets ordförande, representant från
majoriteten och representant från oppositionen (tre personer).
Beredningens uppgift blir att bereda antagningsfrågorna för senare
övergripande beslut i välfärdsutskottet.
Aktuella delegeringsbeslut enligt delegeringsordning är:
4.7 Skollagen
15:12 Antagning (Allmänna bestämmelser).
16:36 Beslut om behörighet och mottagande (Nationella program).
17:14 Beslut om behörighet och mottagande. (Introduktionsprogram).
4.9 Gymnasieförordningen
7:2 Antagning.
7:3 Antalet frikvotplatser.
7:7 Preliminär antagning.

Ekonomi

Kommunförvaltningens förslag att utse en politisk beredning bestående av
tre personer vid antagningsförfarandet istället för att hela välfärdsutskottet
deltar minskar kommunens politiska kostnader i form av minskade
arvoden.
Folkhälsa

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag
-

Att välfärdsutskottets ordförande utser antagningsnämnden enligt ovan vid
dagens sammanträde.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer en fråga om sammansättningen av den
politiska beredningen vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att ordförande samt Kent Grängstedt
(S) ingår i beredningen.
Vivianne Pettersson (M) föreslår Ulrika Jonsson (M) till beredningen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på föreslagna
nomineringar vilket bifalls.

Välfärdsutskottet beslutar:
-

Att till beredningen för antagning till gymnasieskolan utse Johan Stolpen
(V), Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M).

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Utskottsinitiativ: Intraprenad, dnr KS 19/00043
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för ett förslag gällande dels att
revidera Hällefors kommuns policy avseende intraprenad och dels att
undersöka intresset för att testa att ingå i en intraprenadverksamhet.
Intraprenad innebär att ansvaret för den dagliga driften läggs på en enhet som
då blir mer självständig inom organisationen. Kommunen har en policy
avseende intraprenad och i den framgår att syftet med
intraprenadverksamheten är att:
•
•
•

•
•

Utveckla nya styrformer,
Uppmuntra till att utveckla nya idéer i verksamheterna och därmed
uppnå en bättre kvalitet,
Ge möjlighet till ökat engagemang samt större inflytande och
delaktighet för personalen, vilket sannolikt medför en bättre
arbetsmiljö,
Dra lärdomar som kan överföras till hela organisationen
Stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande.

Ordförande Johan Stolpen (V) lyfter särskilt fram att det behövs bred
information för att väcka intresse och vikten av att medarbetarna vill vara
med.

--Ordförande Johan Stolpen föreslår att välfärdsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen:
-

Uppdra till förvaltningen att revidera Hällefors kommuns policy
Intraprenad i enlighet med nuvarande politiska organisation och
tjänstepersonsorganisation.

-

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns någon enhet där
det här skulle passa och där enheten har intresse av att ingå i en
intraprenadverksamhet

Vivianne Pettersson (M) och Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut vilket bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-06

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Uppdra till förvaltningen att revidera Hällefors kommuns policy
Intraprenad i enlighet med nuvarande politiska organisation och
tjänstepersonsorganisation.

-

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse i någon av
enheterna av att testa en intraprenadverksamhet

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Utnämning av jury för utdelning av stipendier avseende
Hällefors kultur, idrott och ledarstipendium, KS 19/00040
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för ärendet. Välfärdsutskottet uppdras
att utse en jury för utdelning av stipendier 2019. Utskottet ska utse den
politiska sammansättningen av juryn och förvaltningen uppdras att utse en
representant från kulturskolan.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att den politiska sammansättningen av
juryn utgörs av två som utses av majoriteten och en som utses av oppositionen
samt att skolchefen får i uppdrag att utse en representant från kulturskolan.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår sig själv som sammankallande och
Christina Kuurne (S) från majoriteten.
Ulrika Jonsson (M) föreslår Vivianne Pettersson (M) från oppositionen.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag,
vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Utse Johan Stolpen (V), Christina Kuurne (S) och Vivianne Pettersson
(M) till jury för utdelning av Hällefors kultur, idrott och ledarstipendium
2019.

-

Uppdra till förvaltningen att utse en representant från kulturskolan till
juryn.

Exp till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Information om palmolja i måltiderna utifrån motion om
matinköp till det offentliga köket, dnr KS 18/00207
Informationsunderlag
Laila Palms (S) mfl:s motion om matinköp till det offentliga köket
KS 2018-10-23 § 222
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlade Laila Palm (S) mfl:s motion om matinköp till
det offentliga köket 2018-10-23. Utifrån kommunstyrelsens beslut att uppdra
kommunförvaltningen att se över frågan om palmolja i måltiderna lämnar
förvaltningen följande information.
Kostchefer i norra Örebro län är restriktiva i förhållningsättet till palmolja i de
livsmedel som handlas upp. Målsättningen i upphandlingsarbetet är att ställa
krav och i möjligaste mån utesluta palmolja i de livsmedel som kostcheferna
vill köpa in.
Palmolja är dock en betydande råvara i många livsmedel, vilket också gör det
svårt att helt utesluta palmolja. Måltidsverksamheten i Hällefors har därför
valt att minimera inköpen av hel- och halvfabricerande livsmedel i så stor
utsträckning det bara går till förmån för rena livsmedel. Ett krav när palmolja
trots det köps in är att det skall vara certifierad palmolja.
Ekonomi

Livsmedel med palmolja som bas är ofta av europeiskt ursprung och har ett
lägre jämförelsepris än motsvarande produkt utan palmolja. Att reducera
bort livsmedel med palmolja är dock inte speciellt kostandshöjande då
urvalet hos kommunernas grossister är stort med råvaror utan palmolja.
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.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur motionen har behandlats, vilket
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ett tillägg av beslutssats med
ordalydelsen att med detta anses motionen vara besvarad.

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till
beslut, vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-att motionen därmed anses vara besvarad.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Gemensam plan för samverkan mellan kommunerna i
norra Örebro län och Region Örebro län 2019,
dnr KS 18/00292
Informationsunderlag
Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre, KS 13/01135.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
psykisk hälsa, KS 18/00080-1.
Handlingsplan 2019, Övergripande handlingsplan norr 2019-2020, Färdplan –
upplägg norra länet i samverkan.
Ärendet
Utifrån tidigare antagna överenskommelser om samverkan mellan
kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län har det resulterat i två
handlingsplaner (Mest sjuka äldre och psykisk hälsa). De två
handlingsplanerna har nu med start 2019 vävts in till en gemensam plan för
norra länsdelsgruppen. Den planen har koppling till färdplanen för samverkan
i norra länet.
Ekonomi

Att samverka med de gemensamma resurser som finns samt att arbeta
förebyggande och främjande förbättrar förutsättningarna utifrån ett
ekonomiskt perspektiv.
Folkhälsa

Genom att arbeta förebyggande, bedriva en god, nära och samordnad vård
och omsorg stärks folkhälsan.
Miljö

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

Information och samverkan sker i central samverkan.
---

Under välfärdsutskottets hantering av ärendet redogör medicinskt ansvarig
Ann-Louise Eriksson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om ansvarsfördelning, vilket
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid
Holmgren.

Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Exp
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 33

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2019, dnr KS 18/00254
Informationsunderlag
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2018
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2019
• Taxor och avgifter, ersättningar 2019
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).
Efter kommunfullmäktige 2018-12-18 bestämdes det att när förvaltningen
hade gjort de justeringar som behövdes för avgifterna, skulle förvaltningen
återkomma med en information om hur utfallet blev.
Ekonomi

I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2019.
Prisbasbeloppet för år 2018 var 45 500 kr
Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 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.

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

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som expedieras till
kommunstyrelsen för information.

Exp till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information skolchef, dnr KS 19/00012
Skolchef Tina Lanefjord redogör kort för verksamheten.
Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat. Bilaga med utdrag ur Kolada
redovisas för välfärdsutskottets ledamöter.
Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram i samverkan med Karlstad
Universitet
Beslut har nu tagits att ingå ett avtal för 2 personer. Information kommer att gå ut till all
personal som arbetar inom skolan.
Pågående skolverksprojekt
Överenskommelse (ÖK2) om samverkan mellan Skolverket och Hällefors
kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om att genomföra
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever
med annat modersmål än svenska.
Insatserna pågår enligt plan. Besöket från Nationellt Centrum i mitten av januari var lyckat.
Besked kommer under innevarande vecka om Hällefors beviljas den breda utbildningsinsatsen
under kommande läsår 2019/2020. Insatsen avser ett språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt, SKUA och omfattar all personal. Insatsen finansieras med bidrag från Skolverket.
Organisationsförändring Pihlskolan
Det är nu klart med MBL förhandling avseende konvertering av samordnartjänst till
biträdande rektor som utskottet informerades om vid sitt förra möte.

--Ordförande Johan Stolpen (V) uttalar att med anledning av den redovisade
ökningen av måluppfyllelsen i grundskolan vill välfärdsutskottet via
skolchefen skicka med ett budskap till personalen: bra jobbat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Information socialchef, dnr KS 19/00013
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om verksamheten.
Hemtjänsten
Fortsatt höga nivåer inom hemtjänst, vilket påverkar både ekonomi och
personalresurser. Beviljad tid i timmar/år:
2016
2017
2018

115 188
109 585
125 353

Den beviljade tiden har ökat med 14,4% från 2017 till 2018. Tabellen visar att
nivåerna var högre 2016 är 2017 för att sedan öka under 2018, detta speglar
omsorgens problematik eftersom insatserna inom äldreomsorgen är svåra att
förespå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tabellen ovan speglar personalens planerade tid hos omsorgstagare
(effektiv brukartid), i den planerade tiden finns ingen tid för resor,
nyckelhantering eller manuella besök (SIP tid). En ökning från 2017 till
2018 motsvarande 10,75%, vilket motsvarar 11,6 miljoner i bemannad
arbetstid. Att den planerade tiden i TES har en mindre ökning i % än den
beviljade tiden påvisar personaleffektiviteten inom omsorgen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beviljade timmar hos omsorgstagare på Björkhaga trygghetsboende
(effektiv brukartid):
2016
2017
2018

24 881
26 138
34 696

Den beviljade tiden på Björkhaga trygghetsboende har ökat med 9 815
timmar vilket motsvarar 39 % från 2016 – 2018, i den beviljade tiden är
inte dubbelbemanning inräknad. Av vårdtagarna på trygghetsboendet är det
9 personer som har dubbelbemanning, 12 personer som ligger över
brytpunkt för vård- och omsorgsboende. Att vårdtyngden ökat så drastiskt
på trygghetsboendet kan härledas till för få platser i vård och
omsorgsboende.
I relation till den beviljade tiden har personalen i budget 2016 – 2018 ökat
från 13,18 till 15,75 årsarbetare, vilket motsvarar en ökning med 2,57
årsarbetare.
Åtgärdsplanen
En konsekvensbeskrivning på åtgärdsplanen är framtagen och ligger till
underlag för beslut. Omsorgens verksamhet arbetar med de åtgärder som
ligger i planen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-02-06

Arbetsmiljö
Framställan enligt 6 kapitlet 6a § arbetsmiljölagen om begäran av
arbetsmiljöåtgärd har inkommit från skyddsombud på Björkhaga
trygghetsboende samt IFO. Riskbedömning och handlingsplan har tagits
fram i samverkan med fackliga representanter
Inspektion Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket kommer att göra en föranmäld inspektion på
Mogrensvägen 1 (LSS gruppbostad) i februari. Inspektionen kommer att
handla om hur verksamheten förebygger risker för ohälsa och olycksfall
med särskilt fokus på hot och våldsrisker inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet samt organisatoriska och sociala
arbetsmiljöförhållanden.
VoB Länsgården
Arbetet i projekteringen fortskrider, en gemensam träff med Region samt
Länsgården är inplanerad. Nytt namn på vård och omsorgsboendet bör
fastställas.
Målbild 2030
Undertecknad har medverkat som representant för socialchefer i styrgrupp
för ”Målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 2030, ett utkast till
målbild finns. Kommundialog kommer att föras i 6 kommuner, Hällefors är
en av dessa kommuner. Målsättningen är att få in ytterligare synpunkter
från medborgarna, detta för att inte missa något väsentligt! När
kommundialogerna är genomförda skall ett slutförslag skrivas för att sedan
gå ut på remiss till kommunerna och beredas i Regionala samverkansrådet
innan beslut tas i Regionfullmäktige. Annonsering/marknadsföring
kommer att ske. Tjänstemän samt politiker från Regionen kommer att hålla
i mötet. Lokala politiker skall delta och öppna/avsluta mötet. Lokalen
Formens hus är bokad, omsorgen fixar med kaffe/fika. Regionen betalar
omkostnaderna. Mötet är planerat till sista veckan i mars alt. Första veckan
i april.
Närsjukvårdsteam
Deltar i styrgrupp för närsjukvårdsteam för multisjuka. Tanken är att
teamet skall komma igång 2019. Detta innebär att ett team från
Lindesbergs lasarett med läkare/sjuksköterska kommer att besöka
multisjuka äldre i Norra länsdelen.
Gemensamt boendestöd
Omsorgen arbetar för att ett gemensamt boendestöd för målgruppen
socialpsykiatri, missbruk, familjer som är behov av stöd samt
ensamkommande ungdomar. Totalt består boendestödet av 8 personal.
Förhandlingar är klara. Inställningar i Viva (dokumentationssystemet) skall
Justerandes sign
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utföras så att handläggare från BoU samt missbruk kan skicka uppdrag till
boendestödjarna. Förhoppningen är att det utökade bostödet kommer ge
medborgarna ett stöd, så att vardagen fungerar och dyra placeringar kan
undviks.
Specialist undersköterskor
Örebro kommun anordnar yrkeshögskoleutbildningar, rep. från omsorgen
deltar i ledningsgruppen YU för specialistundersköterska. Två av våra
undersköterskor läser till specialist undersköterska inom området psykisk
hälsa. Ytterligare kurser kan sökas och ligger ute på intranätet inom område
psykisk ohälsa, demens och palliativ vård finns.

--Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående ökning bemannad tid,
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga angående framförhållning, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om revisorernas utredning avseende
personal och vikarier, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga om lösningar för att finansiera
verksamheten, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående åtgärdsplanen och
konsekvensbeskrivningar, vilket delvis besvaras av ordförande Johan Stolpen
(V).
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om nytt namn för Vård och
omsorgsboendet Länsgården.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidsperspektivet för ett nytt
namn, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar att frågan om nytt namn tas med
till nästa utskott med förslag på tillvägagångssätt för att få fram ett nytt namn.

Justerandes sign
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§ 36

Balanslista välfärdsutskottet, dnr KS 19/00014
Socialchef Ingrid Holmgren och skolchef Tina Lanefjord redogör för en
samlad och uppdaterad balanslista.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.

Justerandes sign
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§ 37

Övrigt.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar att temat för nästa utskottsmöte
kommer att vara Utbildning, AME och extratjänster. Temana beräknas pågå
under cirka 45 minuter.

Justerandes sign
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