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Datum

2019-01-16
Välfärdsutskottet
Plats och tid

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

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Vivianne Pettersson (M)
Cecilia Albertsson (M)

Övriga närvarande

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

Justerare

Kent Grängstedt (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, Formens hus måndag 21/1 2019 kl. 08:30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Nordling

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Kent Grängstedt

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristina Nordling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-02-12
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Beslutande
Johan Stolpen, ordförande
Kent Grängstedt, vice ordf.
Christina Kuurno
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
V
S
S
M
C

Ali Reza Haidari (S)

Utdragsbestyrkande

2(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-01-16

Ärende under beredningstid:
Dagens möte inleds med en diskussion gällande Välfärdsutskottets roll och
uppdrag.
Ordförande Johan Stolpen (V) inleder diskussionen med att kort redogöra för
historiken bakom inrättandet av utskottsorganisationen och välfärdsutskottet.
Ordförande lyfter därefter fram utskottets två huvudsakliga uppdrag: det
första är att bereda ärenden inför kommunstyrelsen. Det gäller dels ärenden
från förvaltningen, men utskottet kan även väcka egna ärenden i form av
utskottsinitiativ. Det andra uppdraget är att tidigt signalera eventuella
avvikelser till kommunstyrelsen. Ordförande Johan Stolpen (V) poängterar att
bereda ärenden är också att tänka framåt.
Kent Grängstedt (S) uttrycker att det är ett bra upplägg att tjänstepersonerna
gör sin sak och politikerna sin med en öppen och bra dialog där emellan för
att hitta bra lösningar.
Ulrika Jonsson (M) menar att välfärdsutskottet är nytt för alla och det är bra
att påbörja arbetet och se vart det leder.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer en fråga om hur lång beredningstid ett
ärende kan ta och flera ledamöter yttrar sig utan att yrka. Därpå avslutas
diskussionen.

Justerandes sign
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§1

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

Justerandes sign
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§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick med tillägg av ett extra
beslutsärende avseende utskottsinitiativ, tas med som § 10, och information
om Skolriksdag tas upp under punkten övrigt.

Justerandes sign
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§3

Välfärdsutskottets teman 2019, dnr KS 19/00016
Ordförande Johan Stolpen (V) inleder med att fråga ledamöterna vilken typ av
teman som efterfrågas och hur ofta teman ska hållas. Ordförandes förslag är
att det hålls teman de två kommande mötena och därpå varannan gång.
En bred diskussion hålls där flera ledamöter yttrar sig om olika varianter av
teman och frekvens på dessa.
Ordförande Johan Stolpen (V) förklarar att teman kan beröra både bildning
och omsorg. Socialchef Ingrid Holmgren exemplifierar med extratjänster som
tema, hur AME arbetar med AF, skolor och studier.
Ulrika Jonsson (M) uttrycker att extratjänster kan vara ett första tema.
Ordförande Johan Stolpen (V) lyfter fram vikten av att teman får oss att tänka
framåt. Ett lämpligt tema kunde också vara ett ge en översikt över
verksamheterna och förvaltningen, en bild över hur förvaltningen ser ut, vilka
cheferna är och deras olika verksamhetsområden. Önskvärt att en sådan
översikt hålls tidigt under våren.
Efter kort diskussion sammanfattar ordförande Johan Stolpen (V) att
välfärdsutskottets februarimöte har en översikt av förvaltningen som tema och
marsmötet behandlar extratjänster som tema.

Justerandes sign
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§4

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2019, dnr KS 19/00004
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår
senast den 30 december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen.

Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2019 till den 31
december 2019. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år
2019 från 46 080 kronor till 47 490 kronor. De nya avgiftsnivåerna ska
tillämpas från 1 januari år 2019.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak*
3%
2%
1%

dock högst
1 425 kr
950 kr
475 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2%
1%
1%

950 kr
475 kr
475 kr

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning.
Folkhälsa
Justerandes sign
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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.
Medborgarperspektiv

Förordningen ändrades under år 2015 och ändringen innebar att
inkomsttaket indexeras.
Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2019.

---

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2019.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§5

Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun,
dnr KS 16/00171
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 att godkänna ombyggnation av
våningsplan 2 och 3 i Länsgårdens fastighet på Gillershöjden till vård- och
omsorgsboende. Vidare gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i
uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av
Fyrklövern samt att i redovisningen jämföra dessa med kostnader för
nyproduktion av vård- och omsorgsboende via Länsgården.
Processen med renovering av lokalerna i Länsgårdens fastighet på
Gillershöjden har försenast ytterligare. Enligt den ursprungliga tidplanen
skulle lokalerna vara klara för inflyttning i oktober 2020. Den nya tidplanen
gör istället augusti 2021 gällande som aktuellt inflyttningsdatum. Orsaken till
förseningen uppges vara oklarheterna kring etablering av en familjecentral.
Länsgården projekterar nu vidare på det förslag som presenterades för
förvaltningen i oktober och som innebär en utbyggnad samt genomgripande
renovering av befintliga lokaler på Gillershöjden vilket skulle ge totalt 36
vård- och omsorgsplatser.
Ekonomi
Förvaltningen har också i enlighet med uppdraget utrett förutsättningarna för
att renovera och verksamhetsanpassa det nuvarande vård- och
omsorgsboendet Fyrklövern.
Fastighetsägaren Hällefors Bostads AB (Boab) har lämnat ett skriftligt
erbjudande om att genomföra genomgripande underhållsinsatser för 23 mkr
samt verksamhetsanpassningar för 16,5 mkr utan hyreshöjning men under
förutsättning att ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknas. Lokalerna på Fyrklövern
skulle i och med renovering och ombyggnation uppfylla dagens
arbetsmiljökrav dock skulle standarden inte bli lika hög som vid
nyproduktion. Eftersom alternativet vid Fyrklövern innebär en betydligt lägre
kostnad för kommunen samtidigt som de brister i lokalerna som finns i
dagsläget åtgärdas bedömer förvaltningen att planerna på nyproduktion via
Länsgården bör styrkas till förmån för erbjudandet från Boab.
Den årliga hyran för Fyrklövern med 58 vård- och omsorgsplatser uppgår
totalt till 5 590 tkr i 2019 års hyresnivå. Motsvarande hyreskostnad för
Justerandes sign
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nyproduktion uppgår enligt Länsgårdens egna schablonuppgifter till omkring
10 000 tkr.

Folkhälsa
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö
Miljöbelastningen bedöms bli lägre med renovering av befintlig fastighet
jämfört med nyproduktion.
Medborgarperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
- Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt 20-årigt hyreskontrakt med
Hällefors Bostads AB gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern.
- Alternativet nyproduktion via Länsgården anses med detta utrett och
avfärdas med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.

---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren

Kent Grängstedt (S) ställer fråga angående försening och platsbrist vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående Milan/Molnet och möjligheter
för kortbo i Grythyttan vilket besvaras socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer frågor om när Milan/Molnet kan tas i
bruk och hur många platser som kan erbjudas där, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen ställer fråga om hyran för Milan/Molnet vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren som informerar att det är Boab som
står för hyran.

Justerandes sign
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls. Vivianne Pettersson (M) meddelar att hon ej
deltar i beslutet.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
- Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt 20-årigt hyreskontrakt med
Hällefors Bostads AB gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern.
- Alternativet nyproduktion via Länsgården anses med detta utrett och
avfärdas med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§6

Personliga ombud – gemensam organisation
tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora,
dnr KS 19/00009
Beslutsunderlag
Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Ansökan om stadsbidrag för personligt ombud 2018-02-28
Ärendet
Personligt ombud är en verksamhet som kommunen kan bedriva till stöd för
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos
Länsstyrelsen för delfinansiering.
Personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag i syfte att den enskilde
ska få sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhällets utbud av vård,
stöd och service utifrån önskemål och behov. Personligt ombud finns för
personer:
• som har psykiska funktionsnedsättningar och väsentliga svårigheter
att utföra aktiviteter på olika livsområden
• sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service
• som har behov av långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård
och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter
• som är 18 år eller äldre.
Att kunna ge dessa personer extra stöd kan avlasta andra verksamheter inom
omsorgens verksamhetsområde såsom exempelvis boendestöd och budgetoch skuldrådgivningen.
Förvaltningen har tidigare informerat omsorgsutskottet om att kommunen
tillsammans med övriga kommuner i norra Örebro län, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora ansökt och blivit beviljade medel för två gemensamma
tjänster som personliga ombud från och med september 2018.
Ärendet har också varit uppe i SNÖL norra länsdelen eftersom statsmedel via
länsstyrelsen inte räcker för att finansiera tjänsterna fullt ut. SNÖL gruppen
tog beslut om att ansöka om medel hos SoFint, vilket beviljades.
SoFint har möjlighet att gå in och stötta verksamheten under projekttiden,
projektplanen sträcker sig under två år, verksamheten ska under dessa två år
utvärderas enligt plan och kommunerna får sedan ta ställning till om man
Justerandes sign
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tycker att de personliga ombuden gett den effekt man tänkt sig.
Kommunerna har för avsikt att söka om ytterligare medel för 2020 hos SoFint
och länsstyrelsen.
Frågan om värdkommun har lyfts av socialcheferna och Lindesberg föreslås
få uppdraget.
Socialcheferna i norra Örebro län gav utvecklingsstrategerna i Lindesberg och
Nora uppdraget att titta på hur en organisation skulle kunna se ut i norra länet
och en projektbeskrivning har tagits fram.
Ekonomi

Statsbidraget från Länsstyrelsen utgår med 302 400 kronor/år för en
heltidstjänst. Ansökta medel hos SoFint beviljades med 500 000 kronor för
2018 och 2019, och dessa medel tillsammans med statsbidraget kommunerna
avser söka även för 2019 täcker kostnaderna för personliga ombud.
Folkhälsa

Att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd och hjälp att få
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor
främjar folkhälsan.
Miljö

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

Genom personligt ombud får personer med psykiska
funktionsnedsättningar bättre möjlighet att påverka sin livssituation och
vara delaktiga i samhället.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkan
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun starta upp
verksamheten för personliga ombud med finansiering genom ansökta
stadsbidrag och beviljade medel från SoFint under förutsättning att
kommunerna erhåller extern finansiering.
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---

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

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun starta upp
verksamheten för personliga ombud med finansiering genom ansökta
stadsbidrag och beviljade medel från SoFint under förutsättning att
kommunerna erhåller extern finansiering.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§7

Ansökan om föreningsbidrag till BRIS 2019
(Barnens rätt i samhället), dnr KS 18/00296
Beslutsunderlag
Bidragsansökan från Bris
Bris Årsberättelse 2017 (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning inkl.
Revisionsberättelse, effektrapport)
Bris långsiktiga plan 2017-2021
Bris stadgar (antagna 2017-05-20)
Bris Nätverk inbjudan
Bris Budget 2018 och Prognos 2019
Ärendet
Bris ansöker om föreningsbidrag om 14 000 kronor från Hällefors
kommun för år 2019.
Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar.
Bris möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stödet
man får av företag, privatpersoner, fonder samt bidrag från kommuner och
landsting.
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och
förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i
utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en
dialog med vuxna.
Barn och unga kan kontakta Bris genom att ringa, mejla eller chatta. Bris
har öppet alla dagar. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en
utbildad och erfaren kurator, man får vara anonym och kuratorn har
tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det
vanligaste samtalsämnet är psykisk ohälsa. Vid mer eller snabbare hjälp än
vad Bris kan erbjuda, lotsar man vidare till den hjälp som behövs här och
nu.
Bris erbjuder stöd på olika sätt:
- Stödjande samtal. Samtalen sker på barnens villkor och kuratorns
uppgift är att ge känslomässigt och praktiskt stöd samt informera om
barnets rättigheter och om samhällets stödinsatser.
- Stödjande insatser. Kuratorn erbjuder barnet konkret hjälp till
en fungerande kontakt med samhällets övriga stödinsatser.
- Digitalt stöd. I Bris forum kan barn och unga prata med varandra
anonymt och säkert. 2016 lanserades Brisbot, en automatisk chattbot
där barn och unga kan ställa frågor och få svar av Bris kuratorer.
Justerandes sign
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-

-

Gruppstöd. Arrangerar regelbundna stödhelger för familjer där
en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade
barn.
Stöd för vuxna om barn. Den vuxna får stöd, vägledning och
information hur de kan bidra till att förändra ett barns situation till
det bättre.
Ekonomi
Enligt bidragsansökan ansöker BRIS om 14 000 kronor i kommunalt bidrag, vilket
kommunförvaltningen föreslår godkänns och finansieras genom kommunstyrelsens
bidragskonto.
Folkhälsa
Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en närvarande vuxen
som stöttar och hjälper när livet är svårt, dock har inte alla barn dessa
förutsättningar. Genom att stötta Bris ekonomiskt ger Hällefors kommun
en möjlighet till att alla barn och unga får en vuxen som tar sig tid att
lyssna, stötta och hjälpa under årets alla dagar vilket bidrar till en ökad
folkhälsa.
Miljö
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv
Under 2017 hade Bris 28 415 samtal med barn och unga i hela Sverige
via chatt, mejl och telefon, där chatt och mejl stod för 73 % av
kontakterna. 36 % av samtalen handlar om psykisk ohälsa. 90 % av alla
i åldrarna 12-18 år känner till Bris. Bris är ett viktigt komplement till
den offentliga sektorn när barn och unga är i behov av stöd och hjälp.
Samverkan
Information och samverkan kommer ske innan KS.

Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign

-

Ge bifall till ansökan från BRIS 2019.

-

Ansökan finansieras via kommunstyrelsens bidragskonto.

Utdragsbestyrkande
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---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ulrika Jonsson (M) ställer en fråga om att bjuda in Bris till något av
kommande möten i välfärdsutskottet, vilket besvaras jakande av samtliga
närvarande.

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

Välfärdsutskottet beslutar:
att bjuda in Bris till något av kommande möten.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Ge bifall till ansökan från BRIS 2019.

-

Ansökan finansieras via kommunstyrelsens bidragskonto.

Exp till
Kommunstyrelsen
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§8

Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i
Örebro för år 2019, dnr KS 18/00181
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år 2019.
Årsredovisning 2017 samt verksamhetsplan 2018-2019.
Ärendet
Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 28 436 kr till verksamheten
under år 2019. Summan är baserad på 4 kr per kommuninvånare. (Antalet
invånare har tagits fram med hjälp av folkmängdstatistik från SCB, 171231).
Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjälpa kvinnor och barn som utsatts för
psykiskt och/eller fysiskt våld i nära relation.
Kvinnohuset i Örebro faller utanför de av Hällefors kommun upprättade
allmänna föreningsbidragskriterierna.
Ekonomi

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

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

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

Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkansgruppen

Förvaltningens förslag till beslut
-

Justerandes sign

Avstå från att ge bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år
2019 med hänvisning till Hällefors kommuns gemensamma
bidragskriterier samt att kommunen vid eventuell placering får betala en
dygnskostnad.

Utdragsbestyrkande
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2019-01-16

---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer en fråga om det stämmer att ingen plats
finns tillgänglig för någon från Hällefors kommun, vilket besvaras nekande av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Avstå från att ge bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år
2019 med hänvisning till Hällefors kommuns gemensamma
bidragskriterier samt att kommunen vid eventuell placering får betala en
dygnskostnad.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Avgift gällande korttidsboende i väntan på vård och
omsorgsboende, dnr KS 19/00008
Beslutsunderlag
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen
uppdateras årligen, 2018-01-01.
Ärendet
Det är många enskilda medborgare som vistas under lång tid på något av
kommunens korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende.
Korttidsvistelse är ett myndighetsbeslut och beviljas av kommunens
biståndshandläggare.
Ekonomi

Vid vistelse på korttidsboende/växelvård tas en avgift ut på 120 kronor per
dygn och kostavgift tillkommer med 103 kronor per dygn. I särskilt boende
betalar den enskilde hyra, mat och omvårdnadsavgift. Kommunal hälsooch sjukvård inkluderas i omvårdnadsavgiften. För medicin och läkarvård
gäller landstingets avgifter och högkostnadsskydd. Avgiften är individuell
och tas ut av varje enskild.
Kommunförvaltningen förslår att en ny avgift införs när ett beslut tas om
korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende och tiden blir mer än
tre veckor. Nya avgiften innebär att den enskilde efter tre veckors vistelse
på ett korttidsboende får betala en hyra utifrån gällande taxa. Införandet av
nya avgiften kommer att leda till ökade intäkter för kommunen.
Folkhälsa

Genom att tillgodose behovet av korttidsboende i väntan på vård och
omsorgsboende främjas folkhälsan.
Miljö

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

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

Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag till beslut
-

-

Ta ut en avgift för hyra utifrån gällande taxa för medborgare som vistas på
korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende efter tre veckors
vistelse.
Avgiften för korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende sker
från och med 2019-03-01.

---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om hur mycket pengar förslaget
genererar, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer frågor om orsaken till lång väntetid och
om dubbla hyror, 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:
-

-

Ta ut en avgift för hyra utifrån gällande taxa för medborgare som vistas på
korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende efter tre veckors
vistelse.
Avgiften för korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende sker
från och med 2019-03-01.

Exp till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Utskottsinitiativ kring förskolan, KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-19 § 149
Rapport Intern projektering ny förskola Hällefors, daterad 2018-12-12
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i juni 2018 kommunförvaltningen i
uppdrag att projektera en förskoleenhet med 3-5 avdelningar vid förskolan
Lärkan, med målsättningen att starta verksamhet i denna inför hösten 2019.
Kommunförvaltningen har under hösten genomfört uppdraget så till vida att
en projektgrupp bestående av fastighetschef, förskolechef, utvecklingsstrateg,
måltidschef samt drifttekniker har utrett möjligheterna kring tänkt placering,
gjort en bedömning av utvecklingen av antalet barn i kommunen och den
privata marknaden samt utrett olika alternativ för måltidsverksamheten. En
referensgrupp bestående av fastighetschef, förskolechef och förskolepersonal
har upprättat ett så kallat lokalprogram för förskolan där behov och önskemål
dokumenterats. Gruppen har som ett led i detta besökt ett antal förskolor i
länet för att fånga erfarenheter kring liknande projekt. Programmet utgör ett
viktigt underlag för eventuell vidare projektering.
Kommunen har från Samhällsbyggnadsförvaltningen fått uppgifter om att
önskad placering ska kunna tillgodoses men att det kräver en detaljplaneändring, varför arbete med en sådan pågår. En ny detaljplan beräknas kunna
vinna laga kraft under hösten 2019.
Förvaltningen drar slutsatsen att tre avdelningar behöver byggas under
förutsättning att barngruppernas storlek inte ska förändras och att den privata
marknaden utvecklas i enlighet med bedömningarna. Om Skolverkets
riktlinjer för barnantal i barngrupp ska tillgodoses så behöver istället fyra
avdelningar byggas.

Ekonomi

En förskola med totalt tre avdelningar beräknas enligt en grov uppskattning
kosta omkring 15-17 mkr. En förskola med fyra avdelningar bedöms kosta
omkring 20-22 mkr. Det avser en platsbyggd förskola med lång livslängd
samt iordningställande av utemiljö. En projektering för att ta fram
förfrågningsunderlag för byggnation beräknas kosta omkring 300 tkr.
Folkhälsa

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

Utdragsbestyrkande
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Miljö

Utifrån ett miljöperspektiv bedömer förvaltningen att en platsbyggd
förskola är att föredra framför en modulbyggnad eftersom den förstnämnda
får en betydligt lägre energiförbrukning och därmed en bättre
livscykelekonomi. Solceller för elproduktion bör utredas under
projekteringen.
Medborgarperspektiv

Verksamhetsanpassade och energisnåla lokaler bedöms vara attraktivt ur ett
medborgarperspektiv då det leder till hög kvalitet och låga livscykelkostnader.
Förvaltningens förslag till beslut
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera en ny platsbyggd
förskola med fyra avdelningar och tillagningskök och att därefter
upphandla densamma.
-

Projekteringen av ny förskola finansieras med kommunstyrelsens
strategimedel för 2019 med max 300 tkr.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att efter genomförd upphandling redovisa de
ekonomiska förutsättningarna för nybyggnation till kommunstyrelsen
sammanträde i juni 2019.

--Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om lokalerna kan omvandlas till
bostäder, vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
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 platsbyggd
förskola med fyra avdelningar och tillagningskök och att därefter
upphandla densamma.
Justerandes sign

Projekteringen av ny förskola finansieras med kommunstyrelsens
strategimedel för 2019 med max 300 tkr.
Utdragsbestyrkande
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-

Ge förvaltningen i uppdrag att efter genomförd upphandling redovisa de
ekonomiska förutsättningarna för nybyggnation till kommunstyrelsen
sammanträde i juni 2019.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum för välfärdsutskottet 2019,
dnr KS 18/00222
Beslutsunderlag
KS 2018-10-23 § 212
KF 2018-11-13 § 142
Ärendet
Inför verksamhetsåret 2019 har ett antal förutsättningar för kommunens
politiska sammanträden förändrats. Kommunfullmäktige har dels beslutat att
kommunstyrelsen ska ha två utskott jämfört med tidigare tre, dels att
kommunstyrelsen ska ha ett formaliserat presidium som svarar för bland annat
kallelse till sammanträden. För kommunstyrelsen och dess utskott kommer
också handlingar att levereras digitalt istället för fysiskt.
Därtill har lagstiftningen gällande kommunens ekonomiska processer
förändrats, vilket innebär att främst höstens sammanträdesschema måste
läggas om ganska mycket i förhållande till föregående år.
Då stora delar av förslaget baseras på den lagstiftning som styr kommunens
ekonomiprocesser, har detta varit styrande. I möjligaste mån har
kommunförvaltningen försökt att samordna sammanträdena med regionens
sammanträden, men vissa krockar är oundvikliga.
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt möjligt
behålla tisdag och onsdag som sammanträdesdag samt att bibehålla ett
intervall om tre veckor mellan utskott – kommunstyrelse –
kommunfullmäktige för att möjliggöra en god beredningsprocess.
Utifrån att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redan antagit sina
sammanträdesdatum, väljer förvaltningen att föreslå smärre justeringar av
dessa utskottsdatum. Vidare har datum för det första utskottet i maj justerats
utifrån kringliggande röda dagar och utskottet i augusti lagts bara två veckor
före kommunstyrelsen, som en anpassning till semesterperioder.
Varje enskilt organ har att besluta om sina egna sammanträdesdatum, därför
lämnar kommunförvaltningen över nedan föreslagna datum till
välfärdsutskottet att besluta om.
Ekonomi

Förslaget bedöms inte påverka kommunens politiska kostnader i
förhållande till föregående år.
Folkhälsa
Justerandes sign

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

Sammanträdesdatumen som sådana bedöms inte påverka några
miljöaspekter medan en förändring av distributionen av handlingar till
kommunstyrelsen och dess utskott innebär en minskning av
pappersförbrukning och transporter.
Medborgarperspektiv

Vilka datum utskottet sammanträder bedöms inte spela någon roll utifrån
ett medborgarperspektiv, då mötena inte är öppna för allmänheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, i regel med start
09.00;
Onsdag 6 februari, onsdag 13 mars, fredag 3 maj, onsdag 29 maj, onsdag 14
augusti, onsdag 18 september, onsdag 30 oktober, onsdag 27 november.
--Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.

Välfärdsutskottet beslutar:
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, i regel med start
09.00;
Onsdag 6 februari, onsdag 13 mars, fredag 3 maj, onsdag 29 maj, onsdag 14
augusti, onsdag 18 september, onsdag 30 oktober, onsdag 27 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Utskottsinitiativ: dokumentation och utvärdering av
Hällefors kommuns flyktingmottagande från 2010 till
idag, dnr KS 19/00017
Ordförande Johan Stolpen (V) lägger fram ett förslag till ett nytt beslutsärende
avseende ett utskottsinitiativ. Ordförande förklarar att det handlar om de
erfarenheter och de lärdomar som kan dras av kommunens stora
flyktingmottagande under de senaste 10 åren. Det är mycket kunskap bland de
som jobbat med mottagandet, vad som fungerat bra och inte så bra. Vi vet inte
hur framtiden ser ut, vi kan hamna i liknande situationer framöver. Det skulle
vara olyckligt om den kunskap och de erfarenheter vi samlat på oss skulle
försvinna för vi kan komma att behöva dessa i framtiden.
Kent Grängstedt (S) tillägger att vi har en stor kunskap och kommunen har
gjort ett mycket bra jobb. De statliga utredningar som gjorts bygger inte på
erfarenheter från kommunerna. Ett nytt sätt behövs för att förfina verktyget
för hur vi tar emot, gör rätt saker, integrerar på rätt sätt. En hel kedja som kan
användas direkt. Ser också en möjlighet för kommunen att använda sig av
detta på sikt i olika sammanhang. Tanken är att det här skulle kunna bli ett
examensarbete.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att faktaunderlag tas fram som visar
hur det har sett ut avseende resurser, antal människor, verksamheter, personal
med mera och sedan undersöka om det finns någon intresserad student som
vill göra det som sitt examensarbete och dra analyser.
Ali Resa Haidari (S) tillägger att det vore bra att se på erfarenheter både från
flyktingar och personal. Flyktingkriser har varit historiskt återkommande och
det är bättre att ha ett dokumenterat att utgå ifrån än att börja från noll.
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar att välfärdsutskottet uppdrar till
förvaltningen att ta fram ett översiktligt faktaunderlag som dokumenterar
flyktingmottagandet från 2010 och framåt utifrån ekonomi och organisation.
Att förvaltningen återkommer med underlaget till kommunstyrelsen efter
sommaren 2019. Ambitionen är att sedan gå vidare med en analys utifrån
underlaget.
Johan Stolpen ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till beslut, vilket
bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

-

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt faktaunderlag som
dokumenterar flyktingmottagandet från 2010 och framåt, utifrån ekonomi
och organisation.
Att återkomma till kommunstyrelsen med underlaget efter sommaren
2019.

Ambitionen är att senare gå vidare med en analys utifrån underlaget.

Exp till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Information skolchef, dnr KS 19/00012
Utvecklingsstrateg Peter Wiker redogjorde kort för informationen från
skolchefen.
Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram i samverkan med Karlstad
Universitet
Karlstad universitet har erbjudit Hällefors kommun platser på lärarutbildningen enligt ett
koncept där den studerande arbetar i skolan som obehörig lärare 50% parallellt med studier på
lärarprogrammet 75%. Högskolan i Dalarna har bedrivit likvärdigt upplägg med god
framgång under några år.
Arbetsgivaren skriver avtal med arbetstagaren och universitet inför varje läsår och ersätter
arbetstagaren med 18 000kr under utbildningen, utbildning pågår i 5 år För att bli antagen till
utbildningen krävs att den sökande blir rekommenderad av sin rektor, har behörighet för att
studera på lärarutbildningen samt en antagningsintervju inför antagningen som universitetet
genomför. Lindesbergs kommun och Värmland har tidigare fått erbjudandet av Karlstads
kommun och inför ht. 2019 erbjuds Hällefors, Karlskoga och Degerfors kommun.
Planen är att skriva avtal på 2-3 platser som ska meddelas Karlstad universitet senast den 31
januari.
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.
Nationellt centrum för andraspråksutveckling vid Stockholms universitet besöker Hällefors
kommun den 16-17 jan. för att starta upp en bred utbildningsinsats för förskola, grundskola,
gymnasiet och vuxenutbildningen i kommunen, avseende språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt, SKUA. Utbildningsinsatsen kommer att pågå under hela läsåret 2019/2020 och
omfattar alla lärare. Insatsen finansieras med bidrag från Skolverket.
Organisationsförändring Pihlskolan
Antalet elever på Pihlskolan har ökat och idag går det 400 elever på skolan fördelat på
gymnasiet och vuxenutbildningen. Situationen är ohållbar med endast en rektor. Samordnare
på vuxenutbildning har fått fler arbetsuppgifter med utökat ansvar. Samordnartjänsten
kommer därför att konverteras till biträdande rektor och bli en naturlig ersättare för rektor vid
behov.
Biträdande rektor är organiserad under rektor på Pihlskolan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Information Ekonomi Bildning, dnr KS 19/00012
Utvecklingsstrateg Peter Wiker informerade kort att förra årets resultat inte är klart ännu men
kommer att redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Information socialchef, dnr KS 19/00013
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om verksamheten.
Barn och unga
Personalstyrkan är i dagsläget ej fulltalig, rekrytering av handläggare pågår.
Verksamheten beräknas vara fulltalig i februari. Fler orosanmälningar samt
låg bemanning under längre tid leder till högt tryck i verksamheten. Flera
placeringar gjorda, vilket kommer att påverka det ekonomiska läget för 2019.
Projekt inom barn och unga
Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En
modell för ett regionalt utvecklingsarbete. Projekt har startats upp den 1 dec
2018 av Välfärd och folkhälsa och Uppsala universitet tillsammans med
socialtjänsterna i Örebro läns kommuner.
Ensamkommande ungdom
HVB avvecklat. Reducering av personalstyrkan genomförd. Ungdomarna bor
i stödboende eller familjehem istället. Omsorgen har idag ett boendestöd som
skall arbeta gentemot ensamkommande ungdom, socialpsykiatri, missbruk
samt familjer som behöver stöd.
Försörjningsstöd
Första steget mot digitaliserad handläggning. Cambios E- tjänst för
försörjningsstöd i Viva klart. Införandetid beräknas tom maj 2018.
AME
Extratjänster skall upphöra. Målsättningen är att alla som har extratjänst skall
gå ut i någon åtgärd. Idag finns 64 extratjänster varav 57 inom kommunen. 24
extratjänster kommer att avslutas innan sommaren, de flesta april – juni.
Inventering, plan och matchning till säsongsarbete kommer att ske. Ca 300350 lediga platser/år finns på arbetsmarknaden i Hällefors, under mars-maj
finns ca 50-60 lediga tjänster/månad. AF kommer att vara generösa med
åtgärder för att få individerna som innehaft en extratjänst i sysselsättning.
Hela verktygslådan fram utifrån en individuell kartläggning. Nära samarbete
mellan enhetschef AME/FS, handläggare och chef på AF. Dialog mellan AF,
EC, AME/FS, bildning och folkhögskolan viktigt. Enhetscheferna inom
omsorgen kommer göra en inventering av vilka personer som kan erbjudas
sommarvikariat. Om personen behöver mer kompetens innan
sommarvikariatet kommer AF se till att leverera detta.
Kommande seminarium
Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken. Webb
baserad IFO 5/3 kl. 10.00 (Heldag). Anmälan görs till Ingrid Holmgren.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillsammans för alla barns bästa: 15 maj 09.00 – 15.00. Hur kan vi utifrån
våra olika verksamheter utveckla framtidens arbetssätt för barn och unga i
Örebro län? Presentation av skottlandsmodell och socialstyrelsens/skolverkets
projekt TSI (tidiga samordnade insatser).
Bistånd
Tidigare beslut taget att införa hemtjänst utan biståndsbeslut. Vi kommer först
att ställa om verksamheten mot rambeslut innan vi tar steget mot hemtjänst
innan biståndsbeslut. Avgifter efter utförd tid kommer att införas, meddelande
blad om detta kommer att gå ut till omsorgstagarna. Inställningar i Viva skall
göras, utbildning av viss personal kommer att göras innan förändringen.

Äldreomsorgen
Fortsatt högt tryck inom hemtjänst och hög omsättning inom vård och
omsorgsboende. Under vården kommer nyckelfri hemtjänst och digital
signering att införas. Planering för ett nytt VOB pågår. Arkitektritningar på
nya VoB visas.
Genomgång av utskrivningsklara från slutenvården.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Information Ekonomi Omsorgen, dnr KS 19/00013
Socialchef Ingrid Holmgren informerar kort att förra årets resultat inte är klart ännu
men kommer att redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-01-16

§ 17

Behov av vård- och omsorgsboende nov, dec. 2018, dnr
KS 18/00028
Beslutsunderlag
Dnr KS 15/00379
Sammanfattning
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.
Informationsunderlag
Se bilaga
Ärendet
Under nov månad hade 13 personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 8 personer, av dessa:
-

5 tackade ja till plats i VoB
2 personer tackat nej till erbjudandet
1 person har ej lämnat besked i november
2 personer har flyttat till annan kommun
3 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under december månad hade 4personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 2 personer, av dessa:
-

1 person tackade ja till plats i VoB
1 person har ej lämnat besked i december
2 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under 2018 har 69 ansökningar till VoB inkommit, 36 personer tackade ja till
erbjudande om plats. Omsättningen har varit hög (51%) vilket påverkar både
omsorgstagare, anhöriga samt personal i alla led. Inom kommunen finns idag 71
lägenheter i VoB , 49 lägenheter på Fyrklövern och 22 lägenheter på Nya
Björkhaga.
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för
lång tid utan vara ändamålsenliga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35(39)

Datum

2019-01-16

Ekonomi

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för
sanktionsavgifter.
Under november och december månad 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.
Samverkan

Information kommer att ske innan KS.

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

Ordförande Johan Stolpen (V) informerar från majoritetsgruppens förmöte att frågan om
redovisningens frekvens avseende behov av vård- och omsorgsboende diskuterats och
konstaterar att det räcker om det fortsättningsvis redovisas halvårsvis.

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

Exp
Kommunstyrelsen
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§ 18

Ärendehantering från slutenvården tom dec. 2018, dnr
KS 18/00029
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten
vård. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och
Region Örebro län är framtagen.
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden
hemma utifrån patientens behov.
Under 2018 har kommunen hanterat 405 ärenden från slutenvården. Två
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara, utan flyttas till nästkommande
månad, 2019.
Ekonomi

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter
inom somatisk och psykiatrisk vård.
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det att
den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivningsklar.
Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård
efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under en månad.
Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå
för alla patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre
kalenderdagar som utskrivningsklar. Under året 2018 har kommunen inte haft
några betalningsdagar.
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15
kalenderdagar under en månad.
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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.
Folkhälsa

En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.
Miljö

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

Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information kommer att ske innan KS.

--Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar Medicinskt Ansvarig
Ann-Louise Eriksson.
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Exp
Kommunstyrelsen
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§ 19

Balanslista Bildning och Omsorg, dnr KS 19/00014
Socialchef Ingrid Holmgren och utvecklingsstrateg Peter Wiker redogjorde
kortfattat för respektive verksamhets balanslista.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar att önskemålet är att det
fortsättningsvis tas fram en gemensam balanslista för bildning och omsorg.

Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet.
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§ 20

Övrigt.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar att Skolriksdag 2019 kommer att
hållas i Stockholm den 6-7 maj. Välfärdsutskottets ordförande,
kommunstyrelsens ordförande samt en representant från oppositionen erbjuds
att delta. Anmälan kan ske fram till februari och görs på skolriksdag.se.
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