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Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
V
M
C

Vivianne Pettersson (M)

Utdragsbestyrkande

2(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-30

Ärenden under beredningstid
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar utfall 2020 för utskottets verksamhet.
Året har varit svårt att prognostisera till följd av coronapandemin, som betytt
både ökade kostnader och betydande statsbidrag.
Äldreomsorgen har gått i stort plus minus noll mot prognos, medan
ekonomiskt bistånd visar ett underskott om ca 4,9 mkr. Placeringar har kostat
mer än förväntat.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kostnader för elever i annan
kommun vilken besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande 900 tkr centralt till AME inom
projektet All In vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande extra bemanning i hemtjänst vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande extra bemanning i hemtjänst vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur tomma platser på boenden
påverkar utfallet vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och tf
socialchef Daniel Åhnberg.

Tema: Covidläget i verksamheterna
Tf socialchef Daniel Åhnberg informera om covidläget i kommunen och
länet. Idag två bekräftade fall i ordinärt boende, samt tre personal. Ungefär
1/3 av länsborna har fått minst en vaccination. Redovisning ges av de
vaccinationer som kommunen genomfört, inom hemtjänst och hemsjukvård.
Bedöms att länet har passerat en topp i smittspridning, däremot fortsatt ökning
bland barn och unga men från en låg nivå.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande ekonomisk ersättning till
kommunen för utförda vaccinationer vilken besvaras av tf socialchef Daniel
Åhnberg och MA Ann-Louise Eriksson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande ställer fråga gällande skillnader i
regionernas hantering av vaccinationer vilken delvis besvaras av tf socialchef
Daniel Åhnberg.
Tf socialchef Daniel Åhnberg ger en kortare redovisning av mutationer och
variationer av covidviruset.
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Kommunen har fortfarande sin stab aktiverad, men covidteamet har avslutats
den 21/3. Fortsatta samordningsmöten regionalt. Ett pilotprojekt med
antigentester pågår i kommunen och en omfallsplanering är snart klar.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande bemanning under
semesterperioden vilken besvaras av tf socialchef Daniel Åhnberg och MA
Ann-Louise Eriksson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande utbildningsbehov för sommarvikarier
vilken utförligt besvaras av MA Ann-Louise Eriksson.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande vaccination av personal vilken
besvaras av tf socialchef och MA.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om språkkrav på sommarvikarier vilken
besvaras av MA och tf socialchef.
Skolchef Tina Lanefjord informerar om läget i skolan. Generellt sett har
verksamheten klarat sig lindrigt undan. Ett fåtal fall i förskolan, ingen enhet
har hållits stängd. Vikariebehovet har varit litet då nyttjandegraden varit lägre
än vanligt.
Grundskolan har inte haft någon fjärr- eller distansutbildning.
Skolavslutningen kommer att genomföras på motsvarande sätt som förra året.
Gymnasiet har öppnat för närundervisning v 15. Viss undervisning sker
fortfarande på distans och lokaler har hyrts i Folkets hus för att sprida
eleverna ytterligare. Anpassningar har också gjorts i måltidsverksamheten och
cafeterian hålls tills vidare stängd. Studenten kommer att genomföras på
samma sätt som förra året.
Vuxenutbildningen sker till största delen på distans och de moment som
genomförs på plats har särskilda lösningar.
Personalen har i stor utsträckning arbetat hemma; gemensamma uppgifter har
skötts på distans och planering har skett i hemmet.
Kulturskolan har delvis bedrivit verksamhet på distans, medan uppträdanden,
shower och liknande antingen har webbsänts eller skjutits upp/ställts in.
Generellt har pandemin tvingat fram ett betydande lyft i den digitala
kompetensen.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande elever som mår dåligt i
hemmiljön vilken besvaras utförligt av skolchef Tina Lanefjord.
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§9

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelsen till dagens sammanträde
vilket godkänns.
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§ 10

Fastställande av dagordning
Till dagens sammanträde har sju utskottsinitiativ inkommit. Dessa läggs till
dagordningen som med detta tillägg godkänns.
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§ 11

Utskottsinitiativ gällande barnkonventionen och
kommunens barnrättsarbete, dnr KS 20/00037
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-03-03 § 36, KS 20/00037
Exempel på policy
Ärendet
Utifrån ett utskottsinitiativ från välfärdsutskottet beslutade kommunstyrelsen
under sammanträde 2020-03-03 att lämna i uppdrag till förvaltningen att ta
fram ett beslutsunderlag på övergripande nivå för kommunens strategier,
prioriteringar och resurser i barnrättsarbetet enligt barnkonventionen.
Uppdraget grundar sig i att barnkonventionen vid årsskiftet blev antagen som
lag i Sverige. Det är kommunens fullmäktige som ska se till att styrelser,
nämnder och funktioner i kommunen lever upp till det som står i
barnkonventionen. Fullmäktige bör därför definiera strategier, prioriteringar
och resurser i barnrättsarbetet och för implementeringen av barnkonventionen.
Utskottsinitiativet fastslår vidare att ”vi som kommun har ett stort ansvar, och
viktig och intressant uppgift, i att barns rättigheter synliggörs och att barns
röster blir hörda.”
Kommunförvaltningen tolkar skrivningarna om framtagande av
beslutsunderlag på övergripande nivå som ett policyarbete. Policys beslutas
på politisk nivå, men förvaltningen har utrett frågan och lämnar i bilaga
synpunkter på arbetet. Ett förslag på policy lämnas också som
diskussionsunderlag.
Efter att en policy antagits vidtar förvaltningens arbete med tillhörande
riktlinjer och handlingsplaner.
Social konsekvensanalys

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

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

godkänna förvaltningens beslutsunderlag
utse arbetsordning för politisk hantering av policyn inför beslut

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att förslaget till policy ska remitteras till
fullmäktiges partier för synpunkter. Remisstiden ska sträcka sig till den sista
maj.
Ordförande ställer därefter sitt eget yrkande mot förvaltningens förslag och
finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Välfärdsutskottets beslut
Förslaget till policy remitteras till kommunfullmäktiges partier för
synpunkter.
Remisstiden sträcker sig till sista maj.
Exp till
Partierna
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§ 12

Utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park, dnr
KS 21/00095
Vivianne Pettersson (M) föredrar enligt följande:
För att vi, Hällefors Kommun, ska framstå som en väl fungerande
äldreomsorgskommun behöver vi ta hand om det som finns, det som har
funnits och det som har fungerat på ett bra sätt för våra äldre i våra boenden.
Under de senaste åren har en nedprioritering av aktiviteter och skötsel gjort att
det som en gång var tanken har försvunnit.
Tanken från mej är att den då väl fungerande parken, Sinnenas och Minnenas
Park, ska rustas upp till att vara det som den en gång var. Alla som vistas och
bor där ska kunna förnimma, känna och lukta på det som finns där bestående
av blommor, bär, frukter och vatten i olika konstellationer och färger. Sen har
vi torpet, scenen med parkkänsla och lottkiosker, växthuset med
odlingsbäddar utanför plus spa avdelningen. Allt detta behöver nu en
upprustning, en utveckling och framför allt omtanke.
Jag yrkar därför att vi tillsätter en utredning om hur vi bäst kan ta hand om
och utveckla det som en gång var tanken med parken vid gamla Björkhaga
och vem/vilka som har eller ska ha ansvar för parken och dess skötsel. Plus att
vi samtidigt behöver se över utvecklingen och tanken med våra
trygghetsboenden i både Hällefors och Grythyttan. Vi har detta år förmånen
att vi kan prioritera detta då vi nu kommer att få tillskott från staten för att
utveckla äldreomsorgen vilket gör att vi nu behöver planera en inriktning och
planera aktiviteter.
Tf socialchef Daniel Åhnberg och MA Ann-Louise Eriksson utvecklar kort
kring olika typer av boenden.
Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (M) yrkande vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Ansvar för Sinnenas och minnenas park utreds med fokus på att tillvarata och
utveckla parken.
Kommunens olika former av boenden ses över och förtydligas.
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§ 13

Utskottsinitiativ om lördagsöppet på kulturskolan, dnr
KS 21/00097
Ordförande Johan Stolpen (V) föredrar kring lördagsöppet på kulturskolan,
möjligen i samverkan med föreningslivet, och yrkar att förvaltningen ska
uppdras att se över möjligheterna till lördagsöppet på
kulturskolan/fritidsklubbarna.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande dag- eller kvällstid vilken delvis
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen uppdras att se över möjligheterna till lördagsöppet på
kulturskolan/fritidsklubbarna.
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§ 14

Utskottsinitiativ om flickors oro och pojkars övervikt,
dnr KS 21/00096
Ulrika Jonsson (M) föredrar kring flickors oro och pojkars övervikt utifrån
vad som går att utläsa ur elevhälsoenkäten Elsa, samt yrkar att förvaltningen
ska uppdras att undersöka orsakerna och redovisa en åtgärdsplan under hösten
2021.
Skolchef Tina Lanefjord redogör utförligt kring de insatser som görs utifrån
resultaten i Elsa-enkäten och fördjupar sig särskilt kring oro och övervikt.
Utifrån skolchefens redogörelse yrkar ordförande Johan Stolpen (V) att
frågorna ska behandlas inom ramen för välfärdsutskottets teman under hösten
2021.
Ordförande ställer därefter Ulrika Jonssons (M) yrkande mot det egna
yrkandet och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Välfärdsutskottets beslut
Initiativens frågor behandlas inom ramen för välfärdsutskottets teman under
hösten 2021.
Exp till
Tina Lanefjord
Johan Stolpen
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§ 15

Utskottsinitiativ om moralpoliser, dnr KS 21/00099
Cecilia Albertsson (M) föredrar kring problemet med ”moralpoliser” som
begränsar flickor och kvinnors frihet, samt yrkar att kommunförvaltningen
ska uppdras att utreda problematiken och identifiera den, samt hitta sätt för att
motverka detta övergripande, dock främst inom bildning och
fritids/kulturskoleverksamhet.
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt, Ulrika Jonsson (M) och Vivianne
Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Tf socialchef Daniel Åhnberg tillför sakuppgifter.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande befintliga handlingsplaner vilken
besvaras utförligt av skolchef Tina Lanefjord.
Cecilia Albertsson (M) återtar det tidigare yrkandet och yrkar istället att ett
tema under hösten viks för frågan.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Cecilia Albertssons
(M) yrkande vilket bifalls.
Välfärdsutskottets beslut
Initiativets fråga behandlas inom ramen för välfärdsutskottets teman under
hösten 2021.
Exp till
Tina Lanefjord
Daniel Åhnberg
Johan Stolpen
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§ 16

Utskottsinitiativ om ferielöner, dnr KS 21/00100
Cecilia Albertsson (M) föredrar enligt följande:
Sedan många år tillbaka har ferielön i Hällefors kommun legat oreglerad på
62 kr/tim. Många andra kommuner har högre ferielön än vad vi har i
Hällefors. Som ett sätt att motivera ungdomar att feriejobba behöver vi höja
ferielönen.
Cecilia Albertsson (M) yrkar därefter att förvaltningen ska ges i uppdrag att se
över rimlig nivå på timlön vid feriejobb, och återkomma med förslag till
utskottet.
Tf socialchef Daniel Åhnberg tillför sakuppgifter.
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att initiativet ska avslås då detta är en
fråga för respektive partis budgetförslag och budgeten för 2021 sedan länge är
antagen.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer Cecilia Albertssons (M) yrkande mot
det egna avslagsyrkandet och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Välfärdsutskottets beslut
Initiativet avslås.
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§ 17

Utskottsinitiativ om arbetsmarknadsenheten AME, dnr
KS 21/00101
Cecilia Albertsson (M) föredrar utförligt och yrkar att kommunförvaltningen
ska uppdras att kartlägga bemanningen på arbetsmarknadsenheterna i länets
kommuner, samt att socialchef för välfärdsutskottet ska presentera behovet av
tilläggsbudgetering för att lyckas ta tag i detta problem samt vilka lösningar
man ser.
Tf socialchef Daniel Åhnberg tillför sakuppgifter.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande återkoppling till utskottet vilken
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) yrkar att initiativet ska avslås, men att utskottet
önskar återkoppling gällande AME-enheten.
Ordförande ställer därefter Cecilia Albertssons (M) yrkande mot det egna
avslagsyrkandet och finner att det senare vinner bifall.
Välfärdsutskottets beslut
Initiativet avslås.
Välfärdsutskottet önskar återkoppling gällande AME-verksamheten.
Exp till
Daniel Åhnberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-30

§ 18

E-sportutbildning i Hällefors, KS 19/00311
Informationsunderlag
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-03-03, § 37
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-11-19, § 280
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2019-10-30, § 134
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2020-02-12, §15
Kommunförvaltningen E-sportgymnasium Rapport
Ärendet
Välfärdsutskottet lämnade från sammanträde 30 oktober 2019 ett
utskottsinitiativ angående e-sport vid gymnasieskolan. Kommunstyrelsen
biföll på sammanträde 19 november initiativet. Förvaltningen fick därmed i
uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda e-sportsutbildning i Hällefors.
Förvaltningen lämnade i sammanträde 2020-02-12 rapport i ärendet och
utskottet föreslog sedermera Kommunstyrelsen att fatta beslut om att
initiativet därmed skulle vara besvarat. Kommunstyrelsen valde att fatta
beslut om att Välfärdsutskottet ska uppdras att följa upp initiativets
intentioner mot gymnasieskolan.
Kommunförvaltningen lämnar härmed följande uppföljning av ärendet:
I det första, rätt så preliminära valet till gymnasieskolan inför hösten 2021 har
omkring 70 elever valt program. IT i gymnasieskolan finns i flera program,
främst Teknikprogrammet, men även i industriprogrammet och El &
energiprogrammet. Även på Naturvetenskapsprogrammet finns möjlighet till t
ex programmering. Av de 70 eleverna är det drygt 20 elever som valt något av
dessa program, varav 13 i egen gymnasieskola (Pihlskolan). De Esportprogram som finns ligger ofta på estetiska program, och till dessa är det
5 elever som har sökt. Det är oklart vilken estetisk inriktning de efterfrågat.
Vid Pihlskolan finns möjlighet att läsa E-sport inom ramen för idrottsprofil.
Det finns dock som rapporten tidigare visat ett antal problem förknippat med
detta. Vi vet inte heller hur intresset för en formell utbildning skulle ha sett ut
om den faktiska funnits i egen kommun.
I den beredning för gymnasieskolan framtid som kommunen varit
remissinstans på beskrivs just E-sportgymnasier som ett område som behöver
granskas. I skrivningarna finns problematiseringar kring att locka elever med
utbildningar som sedan inte leder till arbete. Att i det läget skapa formella
utbildningar – om detta vore juridiskt möjligt för oss – är tveksamt.
Förvaltningen bedömer även fortsättningsvis att behovet av en formaliserad
E-sportutbildning vid Pihlskolan inte motsvarar den insats som skulle krävas.
Justerandes sign
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Möjligheterna inom området kommer att följas på förvaltningsnivå, men
ytterligare uppföljningar kommer inte att lämnas löpande till
Kommunstyrelsen.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker kortfattat.
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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§ 19

Lägesrapport tillväxtverkets statsbidrag till socialt
eftersatta kommuner, dnr KS 18/00229
Informationsunderlag
Näringsdepartementet: Förordning (2018:152) om statsbidrag till
socioekonomiskt eftersatta kommuner
Kommunförvaltningen: Ansökan om medel ur Tillväxtverkets riktade
utlysning för att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska
utmaningar. Bakgrund 2018-09-25.
Kommunstyrelsen: Sammanträdesprotokoll 2018-11-27 § 255, KS
18/00229
Lägesrapport - Stärka landsbygdskommuner/Stärka kommuners arbete för att
minska segregation
Bakgrund
Regeringen beslutade 2018 att stödja ett antal socioekonomiskt utsatta
kommuner. Uppdraget gick till Tillväxtverket och inleddes samma år.
Intentionen från början var att fortsätta till år 2027. 2018 avsattes 75 miljoner,
varav nära 2 miljoner fördelades till Hällefors. Bidraget skulle sedan ökas
under de första åren för att bibehållas nära 8 miljoner årligen. Denna ökning
var dock ett tilläggsbeslut som revs upp i den budget som riksdagen röstade
igenom inför 2019.
De 30 kommunerna har valts ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg
utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Dessutom har
särskild hänsyn tagits till de långa avstånden i kommunen. Bidraget får
lämnas för
- åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen
- framtagande av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och
sociala utvecklingen i kommunen
Ansökan om bidraget skulle vara skriftlig och innehålla mål, tidsplan och
budget. Tillväxtverket finansierar 90 % av bidraget, vilket gör att kommunen
ska medfinansiera 10 %.
Kommunförvaltningen lämnade en ansökan, och tillväxtverket godkände
denna. Kommunstyrelsen informerades i ärendet på sammanträde i november
2018. Kommunförvaltningen använder sedan dess de tilldelade medlen enligt
ansökan. Vissa justeringar har skett mellan åren, men intentionen i
projektplanen har bibehållits.
Projektets namn är ”Utbildning för utveckling”. Den huvudsakliga
målsättningen med projektet är att ge elever i grundskolan förutsättningar att
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öka sina studieresultat. I huvudsak byggde kommunens ansökan på att
etablera ett lärcentra i kommunen, samt att med hjälp av denna utveckla
vuxenutbildning. Ökad utbildningsnivå bland befolkningen bedömdes som en
framgångsfaktor i kommunen.
Kommunförvaltningen har för 2021 sökt det tilldelade bidraget i enlighet med
projektplanen och den på denna följande budgeten.
Insatser 2020
I enlighet med projektplanen har insatser genomförts med följande
ekonomiska utfall under 2020:
Digitalisering i kulturskolan
YrkesVux

171
949

Lärcentra
SYV
Eftergymnasiala studier
Intern personal, specialist
Överföring 2021

65
433
60
315 (Uppskjuten utbildning p g a pandemin)

Totalt

1 993

Utvärdering
Kommunförvaltningen lämnar löpande utvärdering av projektplanen till
Tillväxtverket. Eftersom insatserna är långsiktiga är det svårt att härleda
eventuella resultat till just dessa insatser. Bidraget har dock tveklöst medfört
ökade volymer inom de prioriterade områdena.
Ekonomi
Bidraget kommer att ha stora effekter på kommunens ekonomi. Inrättande av
ett lärcentrum bedöms ha stora långsiktiga effekter på kommunens ekonomi.
Folkhälsa
Satsningar på höjd utbildningsnivå bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.
Miljö
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker kortfattat.
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka.
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Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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§ 20

Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och
funktionshindrade avgifter 2021, dnr KS 20/00239
Informationsunderlag
Meddelandeblad för 2021
Taxor och avgifter Äldreomsorg och funktionshindrade 2021
Avgift i väntan på vård-och omsorgsboende
Avgiftsblad 2020
Avgiftsblad 2021
Ärendet
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den
2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen (2001:453) och
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). Avgiften baseras på prisbasbeloppet.
Årets prisbasbelopp är 47 600 kronor en höjning med 300 kronor från 47 300
kronor (2020).
Kommunfullmäktige tog den 2021-02-16 beslut om justering av taxa/avgifter
inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt prisbasbelopp och gav
kommunförvaltningen i uppdrag att återkoppla utfallet efter justering.

Maxtaxa kr
Timtaxa kr
Trygghetslarm kr

2020
2 125
373
374

2021 Höjning
2 139
14
373
0
374
0

Social konsekvensanalys

Alla ska ha råd med vård- och omsorg om behov föreligger. Därför finns
ett högkostnadsskydd i form av en maxtaxa. Patient/omsorgstagaren betalar
aldrig mer än maxavgiften, oavsett inkomster och tillgångar.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

När det gäller avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser styr
bland annat den enskildes nettoinkomst och boendekostnad hur stort
avgiftsutrymme den enskilde får. För varje omsorgstagare finns därför en
individuell uträkning av avgiftsutrymme, och de omsorgstagare som inte
har ekonomiskt utrymme blir avgiftsbefriade. Dessa påverkas därför inte av
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den föreslagna höjda avgiften. Då även avgiften för trygghetslarm ingår i
maxtaxan.
När det gäller avgifternas påverkan för kommunstyrelsens intäkter är det
generellt svårt att uppskatta intäktsförändringen eftersom det är många
faktorer som styr detta, inte minst eftersom avgiften som omsorgstagaren
ska betala bestäms av det individuella avgiftsutrymmet samt maxtaxan i
varje enskilt fall
Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske.
--Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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§ 21

Ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets ansvar
Välfärdsutskottet har tillställts en ekonomisk uppföljning som också
föredragits av ekonomichef Jessica Jansson under beredningstid.
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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