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Datum

2019-03-13
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
Daniel Åhnberg, områdeschef Temat
Greta Hidén, rektor Temat
Lindamarie Brandt, biträdande rektor Temat
Kristina Nordling, nämndsekreterare

Justerare

Ulrika Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, Formens hus tisdag 19/3 2019 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Nordling

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Ulrika Jonsson

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristina Nordling
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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)
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§ 38

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

Justerandes sign
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§ 38

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign
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§ 39

Tema: Arbetsmarknadsenhet och utbildning i Hällefors,
dnr KS 19/00016
Områdeschef Daniel Åhnberg inleder temat med en bakgrundsbeskrivning av
arbetsmarknadsenheten och dess verksamhet. Presentationen i sin helhet finns
tillgänglig för politiker via välfärdsutskottet på politikersidan.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om skillnaden mellan anvisning
och kommunplacerad, vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om antal som går ut ur
extratjänster, vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående skillnaden mellan extratjänster
och nystartsjobb, vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg.
Rektor Greta Hidén och biträdande rektor Lindamarie Brandt tar därpå över
och föredrar en översyn av vuxenutbildningen på Pihlskolan. Presentationen i
sin helhet finns tillgänglig för politiker via välfärdsutskottet på politikersidan.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om distansstudier, vilket besvaras
av biträdande rektor Lindamarie Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om vilka utbildningar som är
sökbara från andra delar av länet, vilket besvaras av biträdande rektor
Lindamarie Brandt.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om skillnad mellan den tre-åriga
gymnasieutbildningen inom restaurang och vuxenutbildningen, vilket
besvaras av biträdande rektor Lindamarie Brandt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om antal platser på den nya
utbildningen barnskötare/elevassistent, vilket besvaras av biträdande rektor
Lindamarie Brandt.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om urval av sökande till utbildningen
barnskötare/elevassistent, vilket besvaras av biträdande rektor Lindamarie
Brandt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om boende för elever från andra orter,
vilket besvaras av biträdande rektor Lindamarie Brandt.
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående antal från AME som kan
komma in på utbildning, vilket delvis besvaras av biträdande rektor
Lindamarie Brandt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om näringslivet kan använda sig av
lärcentra, vilket besvaras av rektor Greta Hidén.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående vad som händer med
deltagare i AME som inte blir anställda eller studerar, vilket besvaras av
områdeschef Daniel Åhnberg.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga angående instegsjobb eller liknande där
praktik varvas med språk, vilket besvaras av rektor Greta Hidén.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga om framtiden för arbetsförmedlingen, vilket
delvis besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg.
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§ 40

Namn på vård- och omsorgsboende ombyggnation
Gillershöjden 18:1, dnr KS 19/00066
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun, dnr KS 16/00171
Ärendet
Kommunen har varit hyresgäst till Länsgården (Gillershöjden 18:1) i 20 års tid
och förändrades 2014, från att ha varit ett sjukhem (Gillersgården) till att bli
ett HVB boende (Solrosen), ett boende för ensamkommande barn och
ungdomar. Den verksamheten avslutades under januari 2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med fastighetsägaren projektera för en ombyggnation och
modernisering av lokalerna för att uppnå ett ändamålsenligt vård- och
omsorgsboende.
Utifrån den historik som finns rekommenderar förvaltningen ett namnbyte för
det planerade boendet. Att inkludera medborgarna i ett tidigt skede kring
namnbyte kan vara en gynnande del i processen. Det finns anledning att
understryka att effekterna och vinsterna av ett namnbyte kan vara en fördel
utifrån tidigare historik. Genom att utlysa en tävling och låta medborgarna i
Hällefors kommun ge förslag på namn för vård- och omsorgsboendet inkluderas
medborgarna på ett naturligt sätt.

Ekonomi

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

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

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

Ett namnbyte gällande vård och omsorgsboende är en fråga som berör
medborgarna i hög grad. Namnbytet kring Gillershöjden 18:1 kan härleda
till känslor och åsikter, genom möjlighet till deltagande i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-03-13

namnsättningsprocessen ökar förutsättningen till delaktighet och
medbestämmande utifrån ett medborgarperspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Det genomförs en tävling kring namnbyte för Gillerhöjden 18:1, under
förutsättning att projektet med Länsgården beslutas.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (V) och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående tävlingsmomentet, vilket besvaras
av ordförande Johan Stolpen (V).

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

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Det genomförs en tävling kring namnbyte för Gillerhöjden 18:1, under
förutsättning att projektet med Länsgården beslutas

Exp till
Kommunstyrelsen
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§ 41

15-timmarsbarn i förskolan – utskottsinitiativ KS
18/00060.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-06-02 §§ 14-15 (KS
18/00060).
Kommunförvaltningen 15-timmarsbarn i förskolan Rapport
Ärendet
Vid sammanträde i bildningsutskottet 6 februari 2018 diskuterades under
temat ”förskolan” 15-timmarsbarnens vistelsetid i förskolan. Eftersom
förutsättningarna förändrats gav utskottet och senare kommunstyrelsen som
uppdrag till kommunförvaltningen att utreda frågan. Det i utredningen
presenterade underlaget skulle finnas med materialet i budgetarbetet inför
2019.
Kommunförvaltningen avlämnar härmed rapport efter slutförd utredning.
Materialet har använts i arbetet med budget 2019.
I huvudsak beskriver rapporten hur förutsättningarna för vistelsetiden har
förändrats utifrån flyktingkrisen och den pågående högkonjunkturen. Under
en period har vistelsetiden varit mycket flexibel, men vårdnadshavare har inte
i någon högre grad utnyttjat dessa möjligheter. Eftersom flexibiliteten skapar
en viss osäkerhet föreslår kommunförvaltningen att vistelsetiden för 15timmarsbarn fastslås till bestämda tider i förskolan, 8-13 tisdag-torsdag.
Effekterna i verksamheten bedöms som små. Positiva effekter som kan uppstå
för barnen i verksamheten är konsekvenser av ökad möjlighet till planering av
verksamhet, samt ökad regelbundenhet i densamma. De negativa
konsekvenserna för vårdnadshavare och barn beträffande minskad valfrihet
bedöms som små.
Förändringen bedöms lämplig att genomföra från och med höstterminen 2019.
Utvärdering ska ske, och om nya aspekter på frågan uppträder återkommer
förvaltningen i ärendet.
Ekonomi

De kortsiktiga ekonomiska effekterna bedöms som små. I ett litet längre
perspektiv kan den minskade osäkerheten leda till ökad effektivitet och
därigenom eventuellt vissa kostnadsminskningar och uteblivna
kostnadsökningar, samt minskad belastning för personal.
Folkhälsa
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-03-13

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna rapporten 15-timmarsbarn i förskolan.

-

Införa fastställd vistelsetid för 15-timmarsbarn tis-tor 8-13 från och
med hösten 2019.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om måltider ingår i de 15 timmarna,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om föräldrarna är med i utvärderingen,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.

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

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Godkänna rapporten 15-timmarsbarn i förskolan.

-

Införa fastställd vistelsetid för 15-timmarsbarn tis-tors 8-13 från och
med hösten 2019.

Exp till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 42

Utskottsinitiativ kring förskolan, KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2018-06-19 § 149
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i januari 2019 kommunförvaltningen
i uppdrag att projektera en ny platsbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök vid förskolan Lärkan och att därefter upphandla densamma.
Eftersom barnantalet vid den senaste befolkningsprognosen som upprättades i
början av 2018 pekade på en knapp men stadig ökning av antalet barn i
förskoleåldern de kommande 10 åren, förespråkade kommunförvaltningen att
projektera en platsbyggd förskola. Något som kommunstyrelsen också
beslutade. Förvaltningen har nu tillgång till det faktiska utfallet för antal
födda barn under 2018 och kan konstatera att födelsetalet avviker från
prognosen med så mycket som 12 barn. Befolkningen i kommunen som
helhet minskade under 2018 med totalt 126 personer. Dessa signaler kan
tolkas som en återgång till krympande befolkningsmängd i kommunen vilket
föranleder ändrad inriktning på den planerade förskolan.
En platsbyggd förskola erbjuder ingen flexibilitet vad gäller antalet
avdelningar. Eftersom kommunen hyr lokaler för sex förskoleavdelningar av
Statens bostadsomvandling genom ett hyresavtal som löper fram till år 2036,
behöver den nya förskolan utformas flexibelt för att kunna parera eventuella
svängningar i barnantalet framöver. Förvaltningen anser med anledning härav
att inriktningen för den nya förskolan istället för en platsbyggd enhet bör bli
en prefabricerad modulbyggnad som kan avvecklas avdelningsvis vid behov.
Byggnaden bör dock fortfarande vara avsedd för permanent bruk och ägas av
kommunen.
Ekonomi

En prefabricerad förskolebyggnad bedöms generera en lägre
investeringsutgift än en platsbyggd motsvarighet. Skillnaden uppskattas till
omkring 5 mkr för en byggnad enligt ovan.
Folkhälsa

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

Utifrån ett miljöperspektiv bedömer förvaltningen att en platsbyggd
förskola är att föredra framför en modulbyggnad eftersom den förstnämnda
kan generera en lägre energiförbrukning. Dock finns även modulbyggnader
Justerandes sign
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med bra energiprestanda på marknaden. Alternativet med solceller bör
utredas även för modulalternativet.
Medborgarperspektiv

Prefabricerade modulbyggnader avsedda för permanent bruk uppfyller med
dagens standard alla krav som ställs på en förskolelokal och förvaltningen
bedömer därför inte att val av byggnadssätt påverkar medborgarna i någon
mening.

Förvaltningens förslag till beslut
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny prefabricerad
modulbyggd förskola och att därefter upphandla densamma.
-

Upphäva tidigare beslut om projektera en platsbyggd förskola.

-

Efter genomförd upphandling redovisa de ekonomiska förutsättningarna
för nybyggnation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Johan
Stolpen (V) för bakgrunden till att ärendet återkommit till utskottet.
Ordförande lämnar sedan över ordet till fastighetschef Jessica Nilsson som
redogör för ärendet.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tillagningskök, vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om byggnaden kan användas till
andra verksamheter vid behov, vilket besvaras av fastighetschef Jessica
Nilsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om energiförbrukning vilket besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om det finns någon miljöpolicy för
kommunens lokaler vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Ordförande Johan Stolpen (V) svarar att en hållbarhetspolicy för kommunens
lokaler är en viktig fråga för politiken och kan lyftas via allmänna utskottet.
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ett beslut i kommunstyrelsen om att
investera i och installera solceller, vilket delvis besvaras av fastighetschef
Jessica Nilsson.

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

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny prefabricerad
modulbyggd förskola och att därefter upphandla densamma.

-

Upphäva tidigare beslut om att projektera en platsbyggd förskola.

-

Efter genomförd upphandling redovisa de ekonomiska förutsättningarna
för nybyggnation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019.

Exp till
Kommunstyrelsen
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§ 43

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018 KS
19/00068
Beslutsunderlag
SFS 2010:659,
SOSFS 2011:9,
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra att vårdskador uppstår. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur
det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits ute i verksamhetens olika
delar. Att systematiskt förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer
genom teamarbete med tydliga mål.
Ekonomi

Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar
kostnader för vård- och omsorg.
Folkhälsa

Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan.
Miljö

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

God kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är
av stor vikt ur ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske innan beslut i KS.

Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna Hällefors kommuns patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
2018.
---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör medicinskt ansvarig
Ann-Louise Eriksson.
Justerandes sign
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Vivianne Petterson (M) ställer fråga om strategi för att möta ökningen av
antal utskrivningsklara, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise
Eriksson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kompensation från regionen med
anledning av utskrivningsklar inom tre dagar, vilket besvaras av medicinskt
ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Tobias Nygren (C) ställer fråga angående utformningen av
patientsäkerhetsberättelsen, efterfrågar systematisering och rutiner för att nå
målen, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.

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

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Godkänna Hällefors kommuns patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
2018.

Exp till
Kommunstyrelsen
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§ 44

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats för Hällefors kommun år 2018, dnr KS 19/00074
Beslutsunderlag
SFS 2010:659
SOSFS 2011:9
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors
kommun år 2018, 2019-01-09
Ärendet
Vårdgivare för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan är
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att
enhetschef för elevhälsan utses. Om denne inte innehar fullgod medicinsk
kompetens, utses en skolsköterska som MLA (medicinskt ledningsansvarig)
för att bistå enhetschef i dessa delar av ledningsuppgifter. Enhetschef för
Elevhälsan i Hällefors kommun har fullgod medicinsk kompetens för
uppdraget.
En patientsäkerhetsberättelse ska senast den 1 mars årligen upprättas, enligt
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ansvarig för upprättande av
patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan.
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 innehåller:
- Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen
- Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen
- Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts
under året
- Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
- Rutiner för händelseanalyser
- Samverkan för att förebygga vårdskador
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
- Sammanställning och analys
- Samverkan med patienter
- Resultat
Ekonomi

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

En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan.
Justerandes sign
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Miljö

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

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2018.

---

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör skolchef Tina
Lanefjord.

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

Välfärdsutskottet beslutar:
-

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2018.

Exp till
Kommunstyrelsen
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§ 45

Regional samverkan för familjecentral, Örebro län, dnr
KS 19/00075
Informationsunderlag
Regional samverkan för familjecentraler överenskommelse mellan Region
Örebro län och kommunerna i Örebro län, 2018-10-05.
Mall för lokalt samverkansavtal avseende familjecentral
Ärendet
Länet har sedan 2008 en principöverenskommelse mellan tidigare Örebro läns
landsting och länets kommuner vad gäller samverkan i familjecentral som
reviderades 2010.
En ny överenskommelse har tecknats mellan Region Örebro och länets
kommuner 2018-10-05. Överenskommelsen skall utgöra en grund för
samverkan om familjecentral och är beslutad i Chefsgrupp för samverkan
social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning. Som ett komplement till överenskommelsen skall
lokala avtal finnas som reglerar ekonomiska åtaganden för parterna,
verksamhetens ledningsstruktur och uppdrag, respektive parts ansvarsområde,
samordnarens roll och mandat som finansiering av gemensamma resurser och
utveckling.
Syftet med överenskommelsen är att:
- Skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat samarbete gällande
familjecentraler i Örebro län
- Stärka länets hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete för blivande
vårdnadshavare och barnfamiljer
- Stärka arbete med FN:s konvention för barns rättigheter
- Stärka arbetet med jämlikt och jämställt föräldraskap
Överenskommelsen skall också stödja processer för start av nya
familjecentraler. Ett mål är att minst en familjecentral skall finnas i varje
kommun.
Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare eller andra vuxna med
barn 0-6 år. Den är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och
stödjande. En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som innehåller
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med
inriktning mot förebyggande arbete. En familjecentral kan också erbjuda stöd
till barn och vårdnadshavare och andra vuxna med barn över 7 år och uppåt.
Samverkan sker då mellan socialtjänst med inriktning mot förebyggande
arbete, skolans elevhälsoteam, ungdomsmottagning.
Justerandes sign
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Ekonomi

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal och
för andra verksamhetsspecifika kostnader. Kostnader för samordnare och
drift delas lika mellan huvudmännen.
Folkhälsa

Samverkan inom detta område stöds av Överenskommelsen om samverkan
för god, jämlik och jämställd hälsa som gäller för 2018-2023.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
Familjecentralen är en verksamhet i syfte att främja en god hälsa och
utveckling hos blivande föräldrar, barn, vårdnadshavare eller andra vuxna
med barn. Familjecentralen ska utgöra en plattform för tidig upptäckt och
tidiga insatser.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske centrala samverkansgruppen.

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

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

Exp till
Kommunstyrelsen
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§ 46

Skolchefen informerar
Skolchef Tina Lanefjord redogör för bildningsverksamheten.
Förskolan
Förskolan har fått stipendium från Hopajola och ansökt om bidrag för
verksamheten med ”ätbar förskola.” Totalt har 40 000 kr erhållits.
Pengarna planeras att användas till:
- Inköp av bärbuskar, frön, pallkragar, redskap, tunnor för regnvatten
- En dag vid Bruksträdgården för barnen
- Studiebesök till andra förskolor som kommit långt i arbetet kring Ätbar
förskola, från jord till bord
- Kurs i skogsträdgård för 3 pedagoger
En uppdragsutbildning i form av ett-årig påbyggnadsutbildning för
barnskötare planeras för genom Örebro Universitet.
Grythyttan skola står inför ett ventilationsbyte samt byte av innertak och
belysning. Under v. 13 evakueras därför fritids- och förskoleklass till
Sörgården. Arbetet beräknas pågå ca 6 veckor totalt.
Förskoleklass har från och med hösten 2018 blivit en obligatorisk verksamhet
för alla barn från och med den höst som barnet fyllt 6 år. Verksamheten
bedrivs idag 4 dagar i veckan men planeras för 5 dagar i veckan från och med
hösten 2019. På Välfärdsutskottet i maj återkommer verksamheten med mer
detaljer i förändringen.
Pihlskolan
Lärcentra invigdes i Godtemplargården den 28 februari.
Kompetensutveckling
Skolverket har sagt ja till insatsen kring en bred kompetensutveckling i språk
och kunskapsutvecklande arbetssätt av Nationellt centrum (NC). En formell
överenskommelse inväntas. Kompetensutvecklingsinsatsen beräknas pågå
läsåret 2019/2020, i förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning.
Den 25 februari hölls en föreläsning om psykisk ohälsa av Maskrosbarn för
elever på högstadiet och gymnasiet. På eftermiddagen hölls även en
föreläsning för all personal inom skolan.
Skolinspektionen ska genomföra en kvalitetsgranskning under v. 15-19. Inför
inspektionen hålls ett informationsmöte via Skype med rektorer och politiker.
Justerandes sign
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Peter Wiker är utsedd att vara kontaktperson. Mötet är inplanerat till den 19
mars kl.14.00–15.00.
Skolinspektionens kvalitetsgranskning är indelad inom fyra områden:
- Rektors ledarskap
- Undervisning
- Trygghet och studiero
- Bedömning och betygssättning
Måltidsverksamheten
Under vecka 10 har fem skolor i länet fått prova en rätt som består av en
filodegrulle med gråärtsfyllning och betygsatt den. Detta bidrar även till en
forskningsstudie som doktorand Magnus Westling vid Restaurang- och
hotellhögskolan i Grythyttan bedriver.
Måltidschef Stefan Lahti har varit delaktig i studien tillsammans med Örebro
universitet, Alfred Nobel Science Park och Hälleforsföretaget DelMat. Syftet
är att utveckla klimatsmarta, gastronomiskt intressanta och näringsriktiga
måltider.
Måltidschef Stefan Lahti har varit länken till de övriga skolorna i Norra
länsdelen och organiserat genomförandet i skolmåltiden.
Åtgärdsplan
Verksamheterna har påbörjat arbetet med den åtgärdsplan som fastställts av
Kommunstyrelsen. Utöver åtgärdsplanen har skolchefens verksamhetsområde
ytterligare besparingsbehov på 1,6 miljoner. Totalt handlar det om ca 6,8
miljoner kronor.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om åtgärdsplanen, vilket besvaras
av skolchef Tina Lanefjord.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om åtgärdsplanen och indrag av rastvakter,
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord som tar med sig frågan.
Ordförande Johan Stolpen (V) yttrar sig kring politikens möjlighet att lägga
förslag på alternativa åtgärder, utan att yrka.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om besparingar, vilket besvaras av skolchef
Tina Lanefjord.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
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§ 47

Information Socialchef, dnr KS 19/00013
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för omsorgsverksamheten.
Ekonomi
Omsorgens budgetram är 175 480,0 tkr
Åtgärdsplanen innebär besparing på 4 227,0 tkr
Besparing utöver åtgärdsplanen behöver göras på 2 363,0 tkr för att komma
ner i fastställd budgetram
Genomgång av nuläget för insatserna i åtgärdsplanen 2019,
omsorgens verksamheter:
Nya rutiner vid biståndshandläggning för att öka intäkterna.
Brev till samtliga omsorgstagare är utskickat att bostadsbidrag går att söka
samt erbjudande om hjälp av handläggningen till försäkringskassan.
Hyresavgift Kortbo.
Beslut taget i kommunfullmäktige, avgiften skall gälla from 1 mars.
Boendestöd
Ändrade riktlinjer klara för nya målgrupper. Ändring i Viva klart, så att
handläggare på IFO kan skicka uppdrag till bostöd. TES planering samt Viva
app kommer att införas enligt plan (1 april)
Reducering av biståndshandläggare
Förväntas träda i kraft enligt plan (1 juli). Rambeslut förväntas inträda under
våren. Viva skall ställas om för att passa förändringen vad avser beslut,
avgifter samt statistik.
Öka beläggningsgrad gruppboende - avslut av platsköp LSS
Handläggare har påbörjat arbetet kring det aktuella ärendet.
Nyckelfri hemtjänst
Beräknas vara klart till den 1 juni enligt plan.
Reducering av antalet feriearbetare
Åtgärder planeras enligt plan.
Reducering av SYV
Ingen SYV tjänst köps av Bildning från och med 1 jan.
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Projekt All in
Är integrerat med AME sedan 1 jan.
Utreda Gästis Milan
Utredningsuppdraget utgår eftersom Bildning behöver lokalerna för skolans
verksamhet under våren.
Utreda bemanning hemtjänsten, stopp heltidsresan
Pågående samarbete med HR.

Öppna jämförelser 2018
Brukarupplevelse av hemtjänst i sin helhet:
2014 rank 278 av 285, 25 % sämsta placering i riket
2018 rank 77 av 285, 50 % av mitten placering i riket
Personal kontinuitet i ordinärt boende, mätning 14 dagar
2014 – 2015, ingen mätning
2016 rank 230, 23 personal 25 % sämsta placering i riket
2017 rank 239, 24 personal 25 % sämsta placering i riket
2018 rank 217, 20 personal 25 % sämsta placering i riket
Kommentar: Andel ”äldre äldre” är högre än riket vilket gör att behovet av
äldreomsorg ökar, många med dubbelbemanning på dygnets alla timmar
bidrar till att antalet personal/omsorgstagare ökar.

Riskförebyggande åtgärder i särskilt boende
2014 rank 114 av 271, 50 % av mitten placeringen i riket
2018 rank 3 av 247, 25 % bästa placering i riket
Olämpliga läkemedel inom äldreomsorgen
2014 rank 107 av 275, 50 % av mitten placering i riket
2018
Särskilt boende rank 39 av 287, 25 % bästa placering i riket
ordinärt boende rank 53 av 289, 25 % bästa placering i riket
Nominering, Årets brobyggare i hälso- och sjukvården 2019
Till det nyinstiftade priset Årets brobyggare i hälso- och sjukvården har
Länsdelsgruppen norra Örebro län nominerats. Gruppen är en
samverkansorganisation mellan öppen- och slutenvård, psykiatri, habilitering och
Justerandes sign
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kommunerna Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg.
Information om Migrationsverkets boendeavveckling
Migrationsverket skall avveckla sin mottagningsverksamhet i Lindesberg,
vilket kommer att beröra de tillfälliga bostäder som finns i Hällefors.
Migrationsverket skall försöka undvika flytt av skolbarn innan skolavslut. För
de som skall flytta försöker Migrationsverket att i första hand identifiera ett
nytt boende i närheten av det boende de lämnar. Om lediga platser saknas
letar Migrationsverket platser regionalt, i sista hand kommer lediga platser
erbjudas i en annan del av landet. I dagsläget finns 103 asylsökande varav 47
under 18 år och 28 individer som ordnat eget boende (EBO).
Rekrytering
-

Pågående rekrytering av Enhetschef Fyrklövern
Handläggare IFO
Arbetsterapeut
Undersköterska
Sommarvikarier till ÄO/FS
Feriearbete

Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om kontinuitet personal, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om Migrationsverkets
boendeavveckling, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
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§ 48

Balanslista välfärdsutskottet, dnr KS 19/00014
Socialchef Ingrid Holmgren och skolchef Tina Lanefjord redogör för en
samlad och uppdaterad balanslista.
Välfärdsutskottet konstaterar att utskottsinitiativet kring förskolan nu är
avslutat och därmed kan tas bort från balanslistan.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om habiliteringsersättning, vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
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§ 49

Övrigt.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar om olika förslag på teman inför
kommande möten.
Efter en kort diskussion sammanfattar ordförande Johan Stolpen (V) följande
temaplan för kommande möten:
Tema 3 maj: Barn och unga kopplat till arbetet inom Folkhälsoteamet,
elevhälsan och IFO.
Folkhälsoteamet får knyta ihop temat. Ämnen som temat kan beröra är psykisk
ohälsa, barnfattigdom, våldsutsatthet och hemmasittande. Temat kan ge en
nulägesbild inom de områden som berörs samt beskriva kommunens arbete
inom dessa.
All in-projektet är reservtema om ovanstående verksamheter inte kan 3 maj.
Tema 29 maj: Grundskolan
Uppslag på teman inför hösten:
•
•
•
•
•

Äldreplanen med tanke på att den ska revideras.
Visätraskolan: Inspiration från deras arbete med skolmiljön i korridorer,
matsal och organiserade rastaktiviteter. Halvdag.
Kinnarps: inspiration till arbete med utformning av lokaler och
utrustning inom bland annat skola, vård och omsorgsboende.
Kost och måltid
All in-projektet

Med det avslutar ordförande mötet.
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