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Kyllervägen 37 Hällefors kl. 09.00-11.00
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Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Cecilia Albertsson (M)

Övriga närvarande

Madelene Jönsson (SD), insynsplats för (SD)
Skolchef Tina Lanefjord
Socialchef Daniel Åhnberg
Utvecklingsstrateg Peter Wiker
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Ulrika Jonsson (M)
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Kommunkontoret onsdag 9/11 2022 kl.14.30
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Kent Grängstedt
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Malin Bergkvist
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Datum
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Beslutande
Kent Grängstedt, ordf.
Christina Kuurne, vice ordf.
Maja Loiske
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
V
M
C

Christer Olken (S)
Vivianne Petersson (M)
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§ 42 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för kallelse till dagens sammanträde,
vilket godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Fastställande av dagordning
Tobias Nygren (C) yrkar att ett förslag på utskottsinitiativ angående att
uppmärksamma Orange day, som är en dag för avskaffande av mäns våld mot
kvinnor, läggs till dagordningen, vilket bifalls.
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44 Ansökan om bidrag för 2023, Barnens rätt i
samhället, dnr KS 22/00158
Beslutsunderlag
Ansökningsbrev 2023
Årsberättelse 2021
Långsiktig plan 2023-2025
Stadgar
Resultaträkning
Årsrapport 2021
Ärendet
Bris region mitt ansöker om 15 000 kronor i bidrag för 2023.
Social konsekvensanalys

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga
samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. I grunden
ligger FN:s barnkonvention; att alla barn har samma rättigheter och lika
värde; att barn inte får diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra
grupper av barn, och att det är varje stats skyldighet att se till att alla barn
skyddas mot diskriminering.
Bris upplever en kraftig ökning av kontakter med barn och unga. Under
2021 rörde det sig om 41 667 kurativa kontakter, en ökning med 32 %
jämfört med 2020. Bris noterar också att antalet kontakter som rör ämnen
som suicid, övergrepp, våld, ätstörningar och andra allvarliga ämnen har
ökat kraftigt.
Under 2021 har Bris öppnat regionala Brismottagningar för att möta
behovet av att träffa kurator på plats.
Konsekvenserna av pandemin och det pågående kriget i Ukraina tros
påverka det ökade antalet kontakter under 2021.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Bris ansöker om 15 000 kronor i kommunalt bidrag för 2023.
Kommunförvaltningen föreslår att ansökan bifalls och finansieras via
kommunstyrelsens bidragskonto.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign

Ansökan om 15 000 kronor i bidrag till Bris för 2023 bifalls.
Utdragsbestyrkande
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Finansiering sker via kommunstyrelsens bidragskonto.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar Kent Grängstedt (S)
kortfattat.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om hur Hällefors kommun jobbar med
barnrättsarbetet, vilket delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord och
socialchef Daniel Åhnberg.
Ulrika Jonsson (M), Christer Olken (S) och Tobias Nygren (C) yrkar alla
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD).
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Ansökan om 15 000 kronor i bidrag till Bris för 2023 bifalls.
Finansiering sker via kommunstyrelsens bidragskonto.

Justerandes sign
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§ 45 Yttrande över medborgarförslag om 55+boende i
Grythyttan, dnr KS 19/00076
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan
Kommunstyrelsens beslut 2019 05 22
Ärendet
Medborgarförslag 2019 03 07 föreslår att Förvaltningen skall erbjuda äldre
möjlighet att flytta in i bekväma och schyssta lägenheter med samma service
som förvaltningen erbjuder boende i Hällefors. Bland annat transport till
vårdcentral, apoteket eller liknande. I medborgarförslaget föreslås vidare två
alternativ: bygga nytt eller göra om Sörgården till en del med denna form av
boende och den andra delen till ett vård- och omsorgsboende.
Förvaltningen konstaterar att Sörgården i Grythyttan är ett Trygghetsboende
precis som trygghetsboende Björkhaga i Hällefors, på samma villkor.
Omsorgen erbjuder inte transport till vårdcentral eller apotek varken till
medborgare boende i Hällefors eller Grythyttan. Detta behov kan dock
tillgodoses av förvaltningen genom erbjuden färdtjänst eller genom ansökan
av hemtjänstinsatser.
Sörgården var ursprungligen ett ålderdomshem (särskilt boende) som
omvandlades till trygghetsboende efter beslut i Hällefors kommuns
Omsorgsnämnd 2010 03 23. (Beslutet verkställdes i december 2011).
Fastigheten ägs och förvaltas av Hällefors bostads AB varför förvaltningen
inte kan påverka lägenheternas utformning eller standard. Förvaltningen
erbjuder hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt vid Sörgården i
Grythyttan som vid Björkhaga i Hällefors.
Att etablera ett nytt vård- och omsorgsboende i Grythyttan vitsordas inte av
förvaltningen, dels då behovet av platser är relativt lågt och dels då det idag
saknas lämpliga lokaler i Grythyttan. En omställning till vård- och
omsorgsboende kräver i så fall nybyggnation eller en omfattande ombyggnad
av befintliga lokaler. I Förvaltningens strategi ligger i stället att renodla och
förtydliga boendeformer för att kunna erbjuda en god kvalité i respektive
boendeform. Större driftsenheter centralt belägna i kommunen möjliggör en
högre vårdkvalité än mindre utspridda enheter med ojämn kvalité.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys
Justerandes sign
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Information och samverkan sker i kommuncentral samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Att medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan därmed skall anses
besvarad.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om möjligheten till enstaka vård- och
omsorgsplatser i Grythyttan, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring 55+ boende, vilket besvaras av
socialchef Daniel Åhnberg.
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Kent Grängstedt (S).
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslag om 55+-boende i Grythyttan därmed skall anses
besvarad.

Justerandes sign
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§ 46 Yttrande över utskottsinitiativ om sinnenas och
minnenas park, boendeformer, dnr KS 21/00095
Informationsunderlag
Hällefors kommuns kommunstyrelses beslut 2022 03 15, KS 21/00095.
Utredning Ordinärt boende Hällefors kommun, äldreomsorg.
Ärendet
Hällefors kommuns kommunstyrelse beslutade 2022 03 15 att uppdra åt
förvaltningen att utforma en plan för renodlade boendeformer för äldre i
kommunen. Förvaltningen har under sommaren tagit fram nya omfattande
riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg. I
dessa framgår såväl handläggning, övrigt arbete, boendeformer och stöd i
bedömning av skälig levnadsnivå för Hällefors kommun. I de nya riktlinjerna
Riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg
framgår vilka boendeformer för äldre som finns inom Hällefors kommuns
Äldre omsorg. Förvaltningen konstaterar att otydligheten av vad ett boende i
trygghetsboende innebär leder till mycket omfattande hemtjänstinsatser och
inte sällan låg kvalité i omvårdnadsarbetet. Förvaltningen konstaterar att det
förekommer ärenden där individer har behov av stöd och tillsyn dygnets alla
timmar och att då bemanna ett enskilt hem med hemtjänstpersonal i den
omfattningen är inte förenligt med god ekonomisk hushållning eller med
kvalitet i omvårdnad.
Ett trygghetsboende är inte avsett för personer som har stora omsorgs- och
vårdbehov. Krav på tillgång till personal dygnet runt gäller inte och heller inte
direkt uttalade krav på lokalernas utformning. Ett väl fungerande
trygghetsboende bygger på aktiva brukare som själva är delaktiga i att
utforma aktiviteter och social samvaro. Omvårdnaden på Trygghetsboende
kan heller inte erbjudas på samma sätt och med samma kvalité som på ett
Vård- och omsorgboende. Vid omfattande omvårdnadsbehov skall en plats i
Vård- och omsorgsboende i stället erbjudas och brukare med högre
omvårdnadsbehov än 25 timmar hemtjänst per vecka bör regelmässigt
uppsökas för att informeras om att möjlighet till adekvat omvårdnad är bättre i
ett särskilt boende. Hemtjänstinsatser om mer än 25 timmar per vecka bör
generellt heller inte förekomma i ordinärt boende (mer än vid tillfälliga
perioder av förhöjt omvårdnadsbehov).
Förvaltningen bedömer att det råder en otydlighet kring vad Gamla Björkhaga
Trygghetsboende innebär och vilken omvårdnad som normalt kan förväntas i
ett trygghetsboende. För att betona att Gamla Björkhaga Trygghetsboende i
grunden är detsamma som ett ordinärt boende ur omvårdnadssynpunkt
använder förvaltningen enbart benämningen Björkhaga.
Sammanfattning av boendeformer för äldre:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordinärt boende
Äldre personer som vill och kan ska få bo kvar i den egna bostaden och där få
det stöd och den vård de behöver i hemmet. Det är individens behov som
avgör vården och vård- och omsorgs omfattning.
Seniorboende
Ett seniorboende (En särskild form av ordinärt boende särskilt anpassat för
äldre) är en vanlig bostad som inte kräver behovsprövning eller
biståndsbeslut. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade. Oftast
behöver de boende vara 55 år och äldre.
Personer som är intresserade av seniorboende kontaktar fastighetsägare som
har särskilda lägenheter i sitt hyresbestånd anpassade för äldre. I dessa
boenden erbjuds en förhöjd grundtrygghet, anpassade trapphus med hiss
etcetera. Uthyrning av dessa lägenheter är helt mellan parterna hyresvärd och
enskild och förvaltningen har ingen del i detta avtal. Individer boendes i
Seniorboende söker hemtjänst på samma sätt och på samma villkor som andra
individer boendes i ordinärt boende.
Trygghetsboende
Trygghetsboende är en form av Seniorboende. Trygghetsboende är anpassade
bostäder för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer
trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs
inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende utan individen hyr eller köper
sin bostad på eget initiativ. Trygghetsbostäder som boendeform har
tillkommit för att ge äldre personer som så önskar tillgång till större
gemenskap och trygghet. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt
om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och
särskild personal (Värd/värdinna) ofta är gemensamma nämnare för många.
Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är
funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm
är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett
trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är
dock ofta högre än för seniorboenden.
Lokala trygghetsboenden
I Hällefors kommun finns två trygghetsboenden inom Hällefors bostads AB
hyresbestånd. Ett beläget centralt i Hällefors benämnt Björkhaga och ett
beläget centralt i Grythyttan benämnt Sörgården. I Trygghetsboende erbjuds
anpassade bostäder för äldre med gemensamhetsutrymmen och matsal.
Grunden i Trygghetsboende i Hällefors kommun är att brukare inta har så
omfattande vårdbehov att ett särskilt boende är motiverat. Möjligheten att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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erbjuda adekvata insatser för brukare med omfattande omvårdnadsbehov är
begränsat i trygghetsboende varför brukare då ska hänvisas till Särskilt
boende. Trygghet och gemenskap samskapas av aktiva brukare där
förvaltningen erbjuder lokaler, utomhusmiljöer och stöd, men där brukares
aktiva skapande av socialt aktiva miljöer är grunden för social samvaro på
trygghetsboende.
Biståndsbedömt trygghetsboende.
Sedan 2018 finns också möjligheten i Socialtjänstlagen att kommunerna får
inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har
behov av att bryta oönskad isolering, så kallat Biståndsbedömt
trygghetsboende. Hällefors kommun har dock inga platser i biståndsbedömda
trygghetsboenden.
Särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre är en insats som den enskilde kan ansöka om.
Kommunens biståndshandläggare utreder eventuellt behov och beslutar om
plats i särskilt boende. Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre
lägenhet på ett äldreboende med fast personal dygnet runt som erbjuder det
stöd man behöver i boendet.
De allra flesta som bor i särskilt boende behöver omfattande hjälp flera
gånger under dygnet. De flesta av de äldre har flera sjukdomar och många har
också kognitiva sjukdomar som t ex demens och behöver därför särskilt
anpassad vård och omsorg.
Särskilt boende under kortare tid
Korttidsboende och växelvård är tillfälliga insatser, under en begränsad tid,
som är en typ av särskilt boende. Den enskilde behåller därför sin ordinarie
bostad. Korttidsboende/växelvård erbjuds för rehabilitering, eftervård,
avlastning som stöd till anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för
vård i livets slutskede.
I och med den nya riktlinjen renodlas därmed boendeformer för äldre till
boendeformerna Ordinärt boende och Särskilt boende. Boende i seniorboende
eller trygghetsboende är därmed att likställa med ordinärt boende.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har i framtagandet av de nya riktlinjerna utgått från
tidigare riktlinjer, gällande lagstiftning och rekommendationer.
Förvaltningens bedömning är att sociala behov i högre grad tillgodoses
genom riktlinjerna.
Justerandes sign
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Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp.
Förvaltningens förslag till beslut
Att utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park dnr KS 21/00095 skall
anses besvarat.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om rekommendationer till personer som
använder många timmar hemtjänst, vilket delvis besvaras av socialchef Daniel
Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om ärendet innebär någon förändring i
trygghetsboendena, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om dokumentet ordinärt boende Hällefors och
vilket typ av dokument det är, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park dnr KS 21/00095 skall
anses besvarat.

Justerandes sign
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§ 47 Upphävande om beslut om rambeslut i
biståndshandläggning, dnr KS 18/00183
Beslutsunderlag
Beslut i Hällefors kommuns kommunstyrelse 2018 08 28
Riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg,
Hällefors kommun.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018 08 28 på förslag av kommunförvaltningen,
om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Förslaget var första
steget i en strategi i förvaltningen om att införa så kallade rambeslut kring
vissa hemtjänstinsatser. Beslutet innebar att vissa hemtjänstinsatser skulle
erbjudas utan föregående biståndsbedömning och att verksamhetssystemen
skull anpassas för detta ändamål. Förvaltningen har sedan 2018 arbetat med
att utreda och färdigställa ett förslag för införandet av s.k. rambeslut.
Våren 2021 slog dock förvaltningen fast att införandet av rambeslut med
nuvarande verksamhetssystem i praktiken skulle innebära att alla former av
statistikinhämtning för beslut och för utförande skulle omöjliggöras. En
övergång till rambeslut skulle därmed innebära ett byte av de centrala
verksamhetssystemen i förvaltningen som nu löper med en avtalstid till 2026.
Ett byte av verksamhetssystem bedöms inte önskvärt i nuläget i förvaltningen
då nuvarande verksamhetssystem är både funktionellt och väl inarbetat i
förvaltningen. Detta innebär samtidigt att beslut om förenklat beslutsfattande
om hemtjänst för äldre inte kunnat genomföras i förvaltningen.
Vikten av kvalitativa biståndsbeslut är centrala för en bra äldreomsorg. I
nuläget arbetar tre biståndsbedömare heltid med att utreda, beslut och följa
upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Det föreligger ett hårt tryck på
handläggningen och tid för grundliga utredningar och kvalitativa
uppföljningar medges sällan. Förvaltningen ser därmed ett behov av att
förenkla beslutsfattandet för att därigenom frigöra resurser för ett mer
kvalitativt arbete. Förvaltningen avser att i högre grad uppdra åt
Myndighetsutövningen att biståndsbedöma behov och beslut om insatser och
att i högre grad låta hemtjänst tillsammans med brukare tidssätta och planera
insatser.
Syftet är dels att öka flexibilitet och medbestämmande för brukare i hemtjänst
där inte en ny myndighetsprocess behöver genomföras för varje liten ändring
av hemtjänstnivå, dels ett ökat ansvar och delaktighet i omvårdnadsprocessen
för medarbetare i hemtjänsten som i sin tur får använda den kompetens som
finns i förvaltningen i högre grad. Förvaltningen står även inför ett gradvis
införande av Socialstyrelsens rekommenderade metod IBIC (Individens behov
Justerandes sign
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i centrum) vilket är en metod för utredning och dokumentation inom
omsorgsarbete.
I Riktlinjer för handläggning av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg
vilka kommer implementeras i Förvaltningens arbete framgår:
Insatserna och dess utformande skall utgå från brukarens specifika behov i en
biståndsbedömning. Biståndshandläggningen ansvarar för att behovsbedöma
och besluta om insatser till brukare. För detta används IBIC, Kuben (En
utredningsmetod som redan finns i förvaltningen) och tidssatta insatser utifrån
elva livsområden. Biståndsbedömningen skall resultera i beslut om insats.
Beslutet om insats är baserat på bedömning av biståndshandläggare om behov
och nivå av hjälpbehov.
Hemtjänstgruppen ansvarar sedan för att i genomförandeplan tillsammans
med brukaren bedöma när hjälp skall ges och vad varje hjälptillfälle skall
innehålla. I kontakten med brukare planeras sedan nyttjandet av tiden. Den
beslutade schablontiden inom varje livsområde är detsamma som den tid som
varje brukare som mest kan disponera. Om schablontiden behöver justeras så
är inte en ny biståndsbedömning nödvändig. Utförare ansvarar för att
beslutade insatser genomförs på ett för brukaren adekvat sätt. Utökning av
schablontid sker på beslut av enhetschef efter gemensam bedömning i
vårdteam där planerare, enhetschef och sjuksköterska/arbetsterapeut
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har i framtagandet av de nya riktlinjerna utgått från
tidigare riktlinjer, gällande lagstiftning och rekommendationer.
Förvaltningens bedömning är att sociala behov i högre grad tillgodoses
genom riktlinjerna.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Facklig samverkan

Samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp.

Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att tidigare beslut i KS 2018 08 28 om förenklat beslutsfattande om hemtjänst
för äldre upphävs, samt
Att förvaltningen får i uppdrag att implementera Riktlinjer för handläggning
av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg under verksamhetsåret 2023
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att tidigare beslut i KS 2018 08 28 om förenklat beslutsfattande om hemtjänst
för äldre upphävs, samt
Att förvaltningen får i uppdrag att implementera Riktlinjer för handläggning
av bistånd samt arbetsordning för äldreomsorg under verksamhetsåret 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Sammanträdesdatum 2023, dnr KS 22/00182
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunförvaltningen lämnar förslag på sammanträdesdatum för 2023.
Utgångspunkterna för förvaltningens förslag har varit att så långt som 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.
Varken utskottsordföranden eller presidium till kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige har valts än då det är valår. Det innebär att förvaltningen
inte har avstämt föreliggande förslag med dessa organ. Dessutom innebär
förslaget att ett kommunstyrelsemöte föreslås tidigt i januari, bland annat för
att utse representanter i utskotten.
Vid tiden för kommunförvaltningens beredning av ärendet var datum för
regionens sammanträden 2023 inte kända hos förvaltningen och därför har
ingen hänsyn tagits till dessa.
Då stora delar av förslaget baseras på den lagstiftning som styr kommunens
ekonomiprocesser, har detta varit styrande. Dessutom har förvaltningen i
möjligaste mån försökt undvika sammanträden under skolledigheter.
Då varje enskilt organ beslutar om sina egna sammanträdesdatum,
rekommenderar kommunförvaltningen att kommunstyrelsen får föreslå
utskotten respektive kommunfullmäktige att anta föreslagna datum.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte ha någon större påverkan på kommunens politiska
kostnader i förhållande till föregående år.
Facklig samverkan

Information och samverkan har inte skett.
Förvaltningens förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, börjar i
regel kl 9.00
Tisdag 24 januari, tisdag 28 februari, tisdag 18 april, tisdag 23 maj, tisdag 15
augusti, tisdag 12 september, tisdag 31 oktober och tisdag 28 november.
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i
regel kl 9.00
Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24
maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och
onsdag 29 november.
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, börjar i regel kl 13.00
Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag
den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21
november och tisdag den 19 december.
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, börjar i regel kl 13.00
Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag
24 oktober och tisdag 12 december.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) och Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, börjar i regel kl 13.00
Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag
den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21
november och tisdag den 19 december.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, börjar i regel kl 13.00
Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag
24 oktober och tisdag 12 december.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår välfärdsutskottet
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i
regel kl 9.00
Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24
maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och
onsdag 29 november.
Kommunstyrelsen föreslår allmänna utskottet
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott, börjar i
regel kl 9.00
Tisdag 24 januari, tisdag 28 februari, tisdag 18 april, tisdag 23 maj, tisdag 15
augusti, tisdag 12 september, tisdag 31 oktober och tisdag 28 november.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottets beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens välfärdsutskott, börjar i
regel kl 9.00
Onsdag 25 januari, onsdag den 1 mars, onsdag den 19 april, onsdag den 24
maj, onsdag den 16 augusti, onsdag 13 september, onsdag 1 november och
onsdag 29 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Utskottsinitiativ om att uppmärksamma Orange day
den 25 november, dnr KS 22/00229
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör kort för det förslag som Tobias
Nygren (C) har lämnat.
Tobias Nygren (C) redogör för sitt förslag, som går ut på att uppmärksamma
Orange day den 25 november. I sitt förslag ger Tobias även exempel på hur
det skulle kunna ske.
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga om det är möjligt att byta färg på träden
på torget, vilket besvaras av Vivianne Pettersson (M).
Tobias Nygren (C) yrkar att Hällefors kommun ska uppmärksamma Orange
day den 25 november.
Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M) och ordförande Kent Grängstedt
(S) yrkar bifall.
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD), Vivianne
Pettersson (M) och Cecilia Albertsson (M).
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på Tobias Nygrens
(C) yrkande, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun ska uppmärksamma Orange day den 25 november.

Justerandes sign
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§ 50 Ekonomisk rapport välfärdsutskottet, dnr KS
22/00124
Välfärdsutskottet har fått en driftprognos för skolchef och socialchef utifrån
kommunstyrelsen augusti 2022 daterad 2022-09-02.
--Under ärendets behandling föredrar ekonomichef Jessica Jansson kortfattat.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om kvarvarande effektiviseringar inom
Pihlskolan och Klockarhagsskolan och exempel på dessa, vilket delvis
besvaras av skolchef Tina Lanefjord och ekonomichef Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om utlåning av strateg, vilket besvaras av
skolchef Tina Lanefjord.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur mycket det finns kvar i
planeringsreserven, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om elkostnaderna, vilket besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om ekonomichef ser några andra
farhågor, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Justerandes sign
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§ 51 Information boendestöd, dnr KS 22/00216
Ärendet
Kommunen har tidigare beslutat om ändringar i arbetet med boendestöd där
bland annat avgifter och insatsplanering har påverkats. I nuläget föreligger
ingen avgift för insatser i Boendestöd och insatserna samplaneras med
hemtjänsten. Under våren har förvaltningen följt upp verksamheten och de
tidigare genomförda ändringarnas utfall. Vid uppföljning har flera problem
identifierats och flera genomgripande ändringar föreslås genomföras genom
att implementera nya riktlinjer. De nya riktlinjerna kommer att implementeras
under hösten 2022 och ska vara färdigimplementerade verksamhetsåret 2023.
2022 05 och 06 genomfördes två uppföljnings/utvecklingsdagar tillsammans
med enhetschefer, boendestödjare, biståndshandläggare och samordnare på
IFO. Nuvarande insatsplaneringsmodell bedöms fungera dåligt då brukarnas
behov är kraftigt varierande och deras behov möts sällan genom nuvarande
planeringssystem. Integrationen med hemtjänst är både resurskrävande och
skapar en dålig arbetsmiljö för baspersonal. Utifrån konsensus i
arbetsgrupperna beslutades nya riktlinjer tas fram och implementeras. De
viktigaste punkterna i de nya riktlinjerna är att renodla boendestöd och att tre
boendestödjare i fortsättningen avsätts för att arbeta heltid med alla
boendestödsärenden. Boendestöd erbjuds enbart vardagar och insatserna
anpassas mer till individuella behov med ökad flexibilitet i utförandet.
Verksamheten utgår från en egen grupplokal som övertas från IFO:s
verksamhet.
Social konsekvensanalys

Boendestödet syftar till att medverka till att personer tillhörande
målgrupperna kan känna trygghet i sitt boende och sin livssituation och
verka för att brukare skall kunna föra självständiga liv. Ett renodlat
individanpassat boendestöd bedöms i högre grad leda till att insatserna når
sitt syfte.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att förändringarna kommer att leda till ett
effektivare resursutnyttjande samtidigt som några förändringar i budgetram
inte bedöms nödvändiga. Framför allt kommer planerad insatstid som inte
nyttjas idag att kunna disponeras bättre samtidigt som omställningstider för
nuvarande hemtjänstpersonal undviks.
Justerandes sign
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Facklig samverkan

Information och samverkan kommer att ske i central samverkansgrupp.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Cecilia Albertsson (M) ställer frågor om hur stegförflyttningar hos de med
boendestöd mäts samt om det finns handlingsplaner och mätbara mål, vilka
besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om riktlinjer, var dessa finns och om de är
tillgängliga för allmänheten, vilket besvaras av nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist och kompletteras av socialchef Daniel
Åhnberg.
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD), Vivianne
Pettersson (M) och Tobias Nygren (C).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.

Justerandes sign
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§ 52 Bemanning och schemaläggning, dnr KS 19/00200
Informationsunderlag

Bilaga Kommuner som besvarat frågeställning kring antal arbetspass per fyra
veckorsperioder.
Ärendet

Utskottsinitiativ, att utreda hur andra kommuner jobbar för att vara en
attraktiv arbetsgivare och undersöka hur många kommuner som inte har lika
många pass för deltidsanställda som heltidsanställda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare kan handla om många olika delar. SKR har tagit
fram ett stöd för att öka möta framtidens utmaningar inom Äldreomsorgen, för att öka
äldreomsorgens attraktionskraft där beskrivs ”5 skäl att välja att jobba och utvecklas i
äldreomsorgen”






Må bra
Variation
Stimulerande samarbete mellan olika professioner
Chans att hela tiden lära nytt
Trygga anställningar och goda utvecklingsmöjligheter

Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och
medborgarens behov är av vikt för att stimulera och bygga tillitsfulla
relationer inom omsorgens verksamhet. Genom tillit skapas ökat
handlingsutrymme för medarbetarna som oftast leder till ett stimulerande och
varierande arbete. Helhetssyn och teamsamverkan präglar organisationen. Allt
tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan omsorgstagarna –
arbetstidsförläggningen. Arbetstidsförläggningen (bemanningskravet) utgår
från omsorgstagarnas behov samtidigt som verksamheten planeras på ett sätt
som säkerställer en bra arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Bemanningsbehovet visar hur många medarbetare som måste vara på plats vid
varje given tidpunkt. Bemanningskravet utgör grunden för hela
schemaprocessen.
En del i att vara en attraktiv arbetsgivare kan vara att kunna påverka sin
arbetstid. Enkätundersökningen genomfördes under tidig vår den riktade sig
till, personal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och LSS.
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Social konsekvensanalys

Genom rätt bemanning utifrån omsorgstagarens behov ökar
patientsäkerheten och medarbetarna har en bra arbetsmiljö. Majoriteten av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-11-02

de kommuner som tillfrågats följer överenskommelsen i HÖK om minst 9
fridagar under en fyraveckorsperiod vilket innebär 19 arbetspass.
Under hösten kommer varje enhets eget resultat hanteras tillsammans med
medarbetarna, ansvarig chef och kvalitets utvecklare. Därefter tar
medarbetarna på enheten tillsammans med chef, ställning till hur
schemaläggningen kommer att ske fortsättningsvis.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Bemanningskravet måste alltid stämmas av mot tillgängliga resurser i
budget, uppdrag och resurser ska harmoniera. Genom att arbeta både med
strategisk planering samt resursplanering ökar förutsättningarna till god
ekonomisk hushållning. Enhetschef ansvarar och äger schemaläggningen. I
omsorgen planeras ca 250 medarbetare in i schema, varje timme med
överkapacitet på varje 4 veckorsperiod leder till en kostnad på 750 000
kronor årligen. Överkapacitet behöver inte vara negativt om det är jämnt
fördelat mellan enheter och att det finns arbetsbeskrivning för hantering av
överkapacitet, överkapacitet kan även leda till ökad frisknärvaro. Kan ett
fast schema öka frisknärvaron exempelvis inom vård- och omsorgsboende
där drygt 83 % önskar ett fast schema samtidigt frigörs tid för
schemaadministratör.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett i central samverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
- Utskottsinitiativet anses besvarat.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg utförligt.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur mycket tid ett förändrat arbetssätt
skulle frigöra för schemaadministratörerna, vilket delvis besvaras av
socialchef Daniel Åhnberg.
Justerandes sign
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Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande
Kent Grängstedt (S).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--I samband med protokollskrivningen framkom att ärendet borde ha behandlats
som ett beslutsärende, vilket kommunstyrelsen uppmärksammas på.
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§ 53 Kränkningar i verksamheten och trygghetsarbete –
rapport läsåret 2021/2022, dnr KS 22/00230
Ärendet
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under läsåret
2021/22. Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i
de respektive planer som används av verksamheten.
Verksamheterna i bildningsområde rapporterar att 105 nya anmälningar om
kränkningar inkommit under läsåret. Av de inrapporterade kränkningarna
bedömdes 10% inte vara kränkningar.
Fördelat på rektorsområde fördelas andelen kränkningar ungefär enligt detta:
Pihlskolan:
Grythyttans skola:
Klockarhagsskolan F-3:
Klockarhagsskolan 4-6:
Klockarhagsskolan 7-9:

5%
39 %
23 %
22 %
11 %

Kränkningarna är i huvudsak verbala (34 %) eller fysiska (33 %). Andra
kränkningar är till exempel psykosociala (7 %), text/bild (2 %), trakasserier (4
%) och sexuella trakasserier (2 %). Noterbart är att andelen fysiska
kränkningar under mätperioden från läsåret 18/19 till nu sjunkit i jämn takt till
drygt 30 % från 60 %.
Under mätperioden har antalet kränkningar sett ut på detta sätt:
Nya ärenden
Avslutade ärenden

18/19
210
186

19/20
136
128

20/21
120
100

21/22
105
88

Trygghet som resultatmål
Under verksamhetsåret har förvaltningen haft som mål att ”tryggheten och
studieron inom den kommunala skolan har ökat”. I rapporten månad 8 inför
delårsbokslut meddelar förvaltningen att målet är uppfyllt. Som indikatorer
har skolan använt egna trygghetsenkäter, ELSA-enkäten och
Skolinspektionens skolenkät.
Förvaltningen och verksamheten har tidigare meddelat att ett stort antal
åtgärder har genomförts för att öka tryggheten och studieron, bland annat
många NPF-anpassningar, rastaktiviteter och ett enhetligare lektionsupplägg.
Det är troligt att dessa åtgärder även haft en positiv inverkan på antalet
upplevda kränkningar i verksamheten.
Justerandes sign
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Studiero och trygghet bedöms som viktiga för elevernas skolprestationer.
Oavsett om dessa områden finns som specifika mål eller inte kommer
förvaltningen att fortsätta följa utvecklingen i området och vid behov
genomföra åtgärder.
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.
Facklig samverkan

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga kring hur det kommer sig att Grythyttans
skola ”sticker ut”, vilket delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om elevantalet minskat i samma
omfattning som antalet kränkningar, vilket besvaras av skolchef Tina
Lanefjord.
Under ärendets behandling yttrar sig även Tobias Nygren (C).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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§ 54 Måluppfyllelse i grundskolan vt-22 samt antagning
till gymnasieskolan, dnr KS 22/00231
Ärendet
Förvaltningen väljer i år att presentera statistiken via Kolada, eftersom den
finns tillgänglig där. I Kolada finns ännu ingen statistik presenterad som tar
hänsyn till den socioekonomiska bakgrunden hos eleverna. Viss hänsyn bör
tas till detta då resultaten bedöms.
Precis som tidigare gör de små volymerna i avgångsklasserna att resultaten
också riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens
redovisning.
Det specifika målet med att höja pojkarnas meritvärden har uppnåtts, men
flickornas meritvärden har sjunkit.
Nyckeltal

Område

Kön

2018

2019

2020

2021

2022

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Hällefors Totalt

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Hällefors Kvinnor 251,7 244,8 212,5 234,4 207,6

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Hällefors Män

181,3 188,2 188,0 180,7 192,3

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Riket

Totalt

228,7 229,8 231,1 232,1 229,2

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Riket

Kvinnor 243,2 243,3 244,9 244,4 240,3

Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)

Riket

Män

215,0 211,0 199,9 207,5 200,0

215,3 217,0 218,2 220,3 218,8

Beträffande behörigheten till yrkesprogram i gymnasieskolan finns samma
tendens.
Nyckeltal

Område

Kön

2018 2019 2020 2021 2022

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Hällefors Totalt

76,1

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Hällefors Kvinnor

85,3

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Hällefors Män

67,6

83,8

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Riket

Totalt

84,4

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Riket

Kvinnor

Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

Riket

Män

85,5

80,0

73,9

79,0

81,1

80,0

74,2

78,9

67,6

83,9

84,3

85,6

86,2

85,0

86,7

85,8

87,0

87,2

85,8

82,3

82,9

84,3

85,3

84,2

Beträffande övergång till gymnasieskolan kan förvaltningen rapportera att
ovanstående tabeller (vårterminens niondeklassare) bestod av 62 elever. 4 av
dessa har lämnat kommunen, varför 58 elever är aktuella för åtgärd i egen
kommun.
Samtliga 58 elever finns för tillfället i gymnasieskolan. Ungefär 50 % av
eleverna finns i egen gymnasieskola och 50 % i andra huvudmäns skolor.
Ungefär 43 % läser yrkesförberedande program, 32 % läser
studieförberedande program och ungefär 25 % individuella program. De
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-11-02

studieförberedande programmen läses i huvudsak vid Pihlskolan.
Yrkesförberedande program som dominerar är Industritekniska programmet
(Rinman), olika fordonsprogram, el- och energiprogrammet samt bygg- och
anläggningsprogrammet. Många av dessa elever går i Filipstads kommun.
Det är få elever från år 9 som väljer restaurang- och livsmedelsprogrammet,
och enbart enstaka elever läser idag barn- och fritidsprogrammet. Extra
oroande är att det för tillfället bland Hällefors elever i gymnasieskolans år 1-3
enbart finns tre elever i Vård- och omsorgsprogram.
Social konsekvensanalys

En fungerande grundskola bedöms som mycket viktig för
kommuninnevånarnas sociala välfärd.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Att samtliga elever finns i gymnasieskolan bedöms ha stor positiv påverkan
på kommunens hållbarhet och långsiktiga ekonomi.
Facklig samverkan

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om analys har gjorts kring varför
flickornas meritvärde har sjunkit, vilket delvis besvaras av skolchef Tina
Lanefjord och kompletteras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring arbetet med hotell- och
restaurangutbildningen, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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§ 55 Beläggning i förskolan, dnr KS 22/00232
Informationsunderlag
Kommunförvaltningen Risk/ väsentlighetsplan för kommunförvaltningen C-E-0432
Kommunförvaltningen Förskolan idag 2022 september (bilaga)
Ärendet
I kommunförvaltningens risk- och väsentlighetsplan för 2022 finns
beläggning i förskolan upptaget som ett riskområde. Skolchef ska månadsvis
rapportera till kommunstyrelsen att förskoleplatser inte saknas. Rapporten ska
innehålla en sammanställning och prognos av beläggningen i förskolan.
Kontrollpunkten antogs under migrationskrisen, då behovet av förskoleplatser
var stort, och förvaltningen riskerade att bryta mot lagstiftning. Under åren
med pandemi har behoven inte varit lika stora i förskolan, vilket har minskat
nödvändigheten i en rapportering. Riskområdet har dock inte tagits bort från
risk- och väsentlighetsplanen.
Förvaltningen återupptar nu de månatliga redovisningarna av nyttjandet i
förskolan. Eftersom belastningen i förskolan nu är stabil och under kontroll
kommer förvaltningen troligen inte att behålla processen som ett riskområde i
risk- och väsentlighetsplanen för 2023.
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.

Facklig samverkan

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-11-02

Lanefjord.
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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§ 56 TIMSS-undersökningen, dnr KS 22/00233
Ärendet
Klockarhagsskolan är som en av ungefär 300 skolor utvalda att delta i den
internationella undersökningen TIMSS. Undersökningen genomförs under
perioden 3-21 april 2023 i 60 länder. Under 2024 genomförs en uppföljande
studie med samma elever för att följa deras utveckling.
TIMSS undersöker kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos eleverna
i årskurs 4 och 8, och Klockarhagsskolan deltar med årskurs 8. TIMSS anses
vara en viktig del av utvärderingen av svensk skola, och Sverige har deltagit
med årskurs 8 sedan 1995. Resultaten ligger till grund för många av de
reformer som genomförs i skolan, och vårt deltagande i undersökningen
bedöms som mycket viktigt.
Klockarhagsskolan kommer att delta i undersökningen. Rektor i år 7-9 är
Marie Karlsson. Som TIMSS-samordnare har Peter Wiker anmälts och
Magnus Andersson är IT-samordnare.
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.
Facklig samverkan

Härmed har kommunstyrelsen informerats i ärendet.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord kortfattat.
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Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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