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Datum  
2019-02-13  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2019-02-26 kl. 13.15 i kommunkontoret, 
Pyramiden för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid 
Kl 13.15-13.45 Kanslichef Mathias Brandt om mötesteknik. 
Kl 13.45-14.00 Kommunchef Tommy Henningsson om aktuella frågor i 
kommunen. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 

 
6 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2019, med åtgärdsplan, dnr 

KS 19/00029 
 
7 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 

förtroendevalda (OPF-KL18), dnr KS 19/00024 
 
8 Yttrande över revisorernas granskning av arbetsmiljöarbetet, dnr KS 

18/00325 
 
9 Yttrande från Bergslagens överförmyndarnämnd över Annalena Järnbergs 

(S) och Susanne Grundströms (S) motion om utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd, dnr KS 17/00262 

 
10 Revidering av felparkeringsavgifter, dnr KS 18/00275 
 
11 Familjesamverkansteam i norra länsdelen, dnr KS 17/00046 
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12 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter, dnr KS 18/00301 

 
13 Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 

län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-
hälsa och kunskapsstyrning, dnr KS 18/00291 

 
14 Ansökan om bidrag till hyra 2019, Reumatikerföreningen Hällefors-

Grythyttan, dnr KS 18/00039 
 
15 Utskottsinitiativ om intraprenad, dnr KS 19/00043 
 
16 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
17 Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr 

KS 19/00033, ej bilaga 
 

18 Aktuella remisser, ej bilaga 
 

19 Återrapport förvaltning och drift av idrotts- och motionsanläggningarna 
Hurtigtorpet och ishallen, dnr KS 18/00243 
 

20 Lönekartläggning 2018, dnr KS 19/00025 
 

21 Sammanställning 2018 års föreningsbidrag, dnr KS 19/00019 
 
22 Information om palmolja i måltiderna utifrån motion om matinköp till det 

offentliga köket, dnr KS 18/00207 
 
23 Gemensam plan för samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län 

och Region Örebro län 2019, dnr KS 18/00292 
 
24 Utfall efter ändring av avgifter inom äldreomsorg och omsorgen om 

funktionshindrade 2019, dnr KS 18/00254  
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
25 A) Kommunförvaltningen: Attestförteckning kommunstyrelsen; 

upphandling förstudie inom turistutveckling, dnr KS 18/00204 
 
B) Polisen: Avslagsbeslut på ansökan om tillstånd för skjutbana; 
tillståndsbevis julbock 
 
C) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2018-12-13 § 99, val till 
samhällsbyggnadsförbundet 
 
D) SKL: Cirkulär 18:64; internränta för 2020 
 
E) Samhällsbyggnadsförbundet: Lona-ansökan Hökhöjden, dnr KS 
18/02333 
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F) Länsstyrelsen Örebro: Rättelse, föreskrifter för naturreservatet 
Bergvikskullen 
 
G) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2019-01-30 
 
H) BRT: Protokoll 2019-01-23 
 

Delegeringsbeslut 
 
26 A) Områdeschef päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2019-02-

12 
 
B) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med 
anmälningsdatum 2019-01-21 

 
 

 
Gruppmöte för majoriteten kl 10.00, kommunkontoret. Gruppmöte för 
(M), (C) och (GL) 25 februari kl 18.00 i Moderaternas partilokal. 

 
 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  Vice ordförande 2:e vice ordförande 
 

 
Mathias Brandt 

   Kanslichef 
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 
 
Hällefors kommun fortsätter att utvecklas och stärker sina möjligheter för att 
möta framtidens behov och utmaningar. 
 
Under det gångna året har satsningar på välfärden genomförts och viktiga strategiska 
beslut har fattats för att Hällefors kommun ska fortsätta vara väl rustade att möta 
framtiden.  
 
En ny skola byggdes och invigdes under året för att möta elevernas och lärarnas behov 
av ändamålsenliga lokaler och förbättrad arbetsmiljö. 
 
Ombyggnationen av förskolelokaler i Grythyttan tillsammans med Hällefors Bostads 
AB färdigställdes och innebär bättre lokaler och närhet till skola, bibliotek och ger 
bättre förutsättningar i den dagliga verksamheteten. 
 
Ett fantastiskt arbete har gjorts inom skolan för att lyfta måluppfyllelsen i grundskolan. 
Hällefors kommun har förbättrat sin placering från 224:e plats till 99:e. Ett resultat 
som ska ses utifrån de stora utmaningarna som funnits på skolan de senaste åren! 
 
En ny aktivitetspark för barn färdigställdes under hösten och dess placering vid 
Lindholmstorpet ska bidra till en central oas för både unga och gamla, då även caféet 
numera har en arrendator och kommer att vara öppet året runt. 
 
Kultur och fritidsaktiviteter har lyft det senaste året, det har varit aktiviteter och 
späckade program under sport-, sommar- och höstlov. Utställningarna Wall of fame 
och Min plats samt invigningen av nya kommunhuset var välbesökta arrangemang. 
Boosta Hällefors, en prova-på-vecka fylld med aktiviteter, genomfördes med syfte att 
lyfta fram föreningslivet och idrotten, som skedde i samverkan med Hällefors 
idrottsföreningar och Örebro läns idrottsförbund.   
 
Björkhaga kök kunde äntligen öppna upp sin verksamhet som tillagningskök med 
focus på kommunens äldre gäster. Genom att separera tillagningen och så har 
kvaliteten höjts för både kommunens äldre och yngre gäster. För att öka trivseln och 
miljön kring måltiden ytterligare, så renoverades även matsalen på Björkhaga och är 
idag välbesökt med många gäster kring borden. 
 
Projektering av vård och omsorgsboenden har pågått under hela året och syftet är att 
lyfta kvaliteten, skapa ändamålsenliga boenden som också kommer att påverka 
arbetsmiljön för kommunens anställda. De förbättringar som kommer att göras är att 
rusta de befintliga lokalerna som idag finns på Fyrklövern, samt bygga ett nytt boende 
i samarbete med Länsgården. 
 



 

- 3 - 

Beslut togs om en ny politisk organisation, där bland annat tidigare tre utskott minskas 
till två, tidigare bildningsutskott och omsorgsutskott blir ett, välfärdsutskottet. Beslutet 
om ny politisk organisation innebär också att ett oppositionsråd inrättas. 
 
Under året slutfördes uppdraget med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan för 
Hällefors kommun, som ska ha en tydlig koppling till den nya översiktsplan som 
fastslogs under året. En ny lokalförsörjningsplan togs fram och beslutades om och 
Hällefors kommun tog också beslut om en ny grönplan och LIS-plan, och alla dessa 
beslut tillsammans är strategiskt viktiga för Hällefors kommuns fortstatta utveckling 
och framtid. 
 
Vi fortsatte att klättra på svenskt näringslivsranking och förbättrade placeringen från 
209:e till 134:e plats, ett arbete som varit möjlig tack vara nära samarbete med 
näringslivet, näringslivsrådet och Hällefors kommun.  
 
En fortsatt viktig del av Hällefors kommuns framtida arbete, är att jobba strategiskt 
och målmedvetet i de frågor som berör välfärden, näringslivit och föreningslivet, 
viktiga grundpelare för vår kommuns fortsatta möjligheter och framtid.  
 
För att lyckas måste vi hålla i och hålla 
ut, samverka, ha mod och föra dialog 
med varandra, vara målmedvetna och 
tro på framtiden. Tillsammans har vi 
lagt grunden, mycket finns kvar att 
göra och många tuffa beslut kommer 
att behöva fattas, och det är så livet ser 
ut, men jag ser med fortsatt optimism 
och glädje för en god framtid för 
Hällefors kommun. 
 

      
     Annalena Järnberg 
     Kommunstyrelsens ordförande (s) 
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Planerings- och 
uppföljningsprocessen 
 
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet 
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra 
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och 
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av 
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och 
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att 
preliminär budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt 
nedan:  
 
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från 
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån 
riktlinjerna.  
 
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges 
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda 
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar 
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och 
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra 
jämföra kommuner.  
 
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och 
uppskatta: 

• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna, 
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den 

verksamhet som kommunen bedriver, 
• kommunens kommande investeringsbehov. 

 
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande 
femårsperiod. 
 
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget och plan för kommunen åren 2019-2023. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren 
2019-2023.   
 
Augusti-december: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar 
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande 
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en 
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska 
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta 
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande 
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december. År 2019 
sker fastställandet av verksamhetsplanen i januari månad år 2019 med återrapportering till fullmäktige 
i februari månad år 2019. 
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Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att: 

• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna, 
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom 

givna ramar. 
 
Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2019. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2019. 
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2019-
2023. 
 
December: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen 
åren 2019-2023.   
 
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige 
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut 
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt 
nyckeltalssammanställning. 
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Allmän analys 
 
Resultat 
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett 
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att 
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under 
pågående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i 
kommunen.  
 
De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn och tillskottet fördelas med hänsyn till 
antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den 
slutliga fördelningen inför 2019. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Totalt handlar det preliminärt om  
12,6 miljoner kronor för Hällefors kommun år 2019 och 6,1 miljoner kronor år 2020. 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun 
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög 
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv 
kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs 
och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland 
annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god 
äldreomsorg.  
 
Den sista december 2017 hade Hällefors kommun 7109 invånare vilket är en minskning med 29 
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda 
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 26 personer. Motsvarande siffra för 2016 var ett 
underskott med 29 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav 
ett underskott med 10 personer att jämföras med 2016 som gav ett överskott med 126 personer. 
Framtagna prognoser till år 2038 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I 
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med knappt 2 procent fram till år 2038, vilket 
är en förbättring mot tidigare års prognos med 2 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas 
kommunen befolkning uppgå till 6 968 invånare i slutet av år 2038. 
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och 
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder 
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning 
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Antalet platser för vård- 
och omsorgsboende beräknas öka med 20 platser till år 2035 enligt framtagna utredningar. 
Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 7,5 
procent fram till år 2038 i förhållande till år 2017. Idag har kommunen 84 vård och omsorgsplatser 
inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga om Länsgårdens lokaler till ett nytt 
ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en utökning av antalet platser till totalt 94 
platser.  
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Befolkningsprognos 19-64 år (2018-2038)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2018-2038) 
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen minskade med 146 personer under år 2018, vilket motsvaren 
en minskning med 55 procent. Samtidigt ökade antalet personer som är sökande i program med 
aktivitetsstöd med 74 personer. Exempel på aktivitetsstöd är jobb och utvecklingsgarantin, 
etableringsprogrammet samt jobbgaranti för ungdomar. 
 

2014 2015 2016 2017 2018
Öppet arbetslösa 202 263 270 263 117
Aktivitetsstöd 147 170 150 113 187
Summa 349 433 420 376 304  
 
Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder för att 
möta upp den arbetslöshet som finns. Under två år kommer projektet All in vara ett specifikt projekt 
som har som målsättning att få främst nyanlända kvinnor i sysselsättning. Det är också viktigt att möta 
upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska 
bistånd. Kommunen har lyckats minska prognostiserade ekonomiska utfallet på ekonomiskt bistånd 
och istället utöka arbetsmarknadsåtgärder med målsättningen att medborgare ska få en egen 
försörjning.  
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är beroende av att de lokala företagen, att de får rätt möjligheter för att kunna växa 
och utvecklas. Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Hällefors är en utav förutsättningarna för en bra och 
fungerande välfärd. När företagen utvecklas och kan växa finns förutsättningar för att skapa nya 
arbetstillfällen. Ett rikt och brett näringsliv ställer krav på service och förståelse för företagens behov, 
både för nya etableringar och för företag som verkat länge i kommunen.  
 
Arbetet med att utveckla företagsklimatet startade på allvar 2015 och under 2016 antogs en 
näringslivspolicy. Ett målinriktat arbete tillsammans med näringslivet har lett till att Hällefors idag 
har klättrat 156 placeringar och ligger på 134 plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
2018. 
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Näringslivsarbetet är ett ständigt arbete där politiker och tjänstepersoner för en levande dialog med 
näringslivet och driver lokala frågor i det regionala sammanhanget. Bristen på kompetent arbetskraft 
ökar och det finns ett uttalat behov av arbetskraft inom besöksnäringen, kockar och servicepersonal, 
inom industrin, masinoperatörer och inom skogsnäringen, maskinförarer och chaufförer. 
Utmaningarna inom kompetensförsörjning kräver än mer samarbete mellan näringsliv och kommun. 
Samverkan med Örebro Universitet utvecklas ständigt och underlättas av närheten till Restaurang- och 
Hotellhögskolan Campus Grythyttan. 
 
Grundskolans studie och yrkesvägledare anordnar årligen en arbetsmarknadsvecka på tema 
arbetsmarknadskunskap. 2018 anordnades en yrkesmässa ” Spana vägen” där ett stort antal företag 
deltog och 900 elever fick under dagen besöka mässan och uppleva det stora yrkesutbud som finns i 
Hällefors kommun. Mässan är tänkt som ett återkommande arrangemang vartannat år.  
 
Kommunens vägar är livsnerven för skogsnäring och industri, men även för besöksnäringen. 
Säkra transportvägar, trygga pendlingsmöjligheter och fina turistvägar är starkt kopplade till 
företagens utvecklingsmöjligheter och frågor som drivs tillsammans. 
 
Hällefors kommun har ett lågt nyföretagande och behöver stimulera till entreprenörskap redan i 
skolan. Kommunen är en del av Nyföretagarcentrum Bergslagen som erbjuder gratis rådgivning för att 
få fler att starta företag. Ung företagsamhet (UF) finns som valmöjlighet på kommunens 
gymnasieskola och kommunen arbetar för att få fler ungdomar att pröva på att driva UF-företag.  
 
Kommunservice är ett område med utvecklingspotential där kommunen arbetar med förmågan att 
leverera snabba svar, underhandsbesked, följa upp och utvärdera företagsärenden. Kommunen 
planerar för tätortsnära byggklara industritomter och arbetar för att kunna förmedla verksamhets- och 
lagerlokaler. I detta arbete jobbar kommunen tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen och 
övriga kommuner i den norra länsdelen. 
 
Hällefors kommun är en del av Business Region Örebro (BRO) tillsammans med tio andra kommuner 
som är ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på investering och etablering, kommunservice, 
kompetensförsörjning, näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt entreprenörskap, nyföretagande 
och innovationer.  
 
Att vara en attraktiv plats bidrar till utveckling av företag och organisationer. Näringslivsrådet 
fungerar som en strategisk plattform för att driva arbetet med att förbättra kommunens 
attraktionskraft. 
 
Infrastruktur 
Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastukturområdet för att skapa 
möjligheter för destinationsutveckling och ökad attraktionskraft, vilket kommer vara fortsatt viktiga 
åtgärder. Kommunen har genom förlängning av tågplattformarna i båda tätorterna Hällefors och 
Grythyttan skapat bättre förutsättningar för en utökad kollektivtrafik via järnvägen och möta dagens 
och framtidens passagerares behov. Dessutom har ett nytt resecentrum i Hällefors byggts. Utifrån den 
utökade tågtrafiken vad gäller både kollektivtrafik men även godstrafik har en gång och cykelbro 
byggts. Utifrån antagna Regionala utvecklingsstrategin (RUS:en), framgår det att hela Örebro län ska 
utvecklas vad gäller Länstrafiken. Hällefors är beroende av en bra och fungerande Länstrafik vad 
gäller både för elever som arbetspendlande.  
 
För att öka attraktionskraften och första intrycket för resande in i kommunen har satsningar vidtagit 
vid både RV63 samt upprustning av Stationsvägen där nya resecentrum är beläget som kommer vara 
fortsatt viktiga. Kommunen har genomfört en inventering av alla grusvägar i Hällefors tätort som 
kommit fram till att det totalt finns cirka 15 km grusväg i tätorten. Efter samtal med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer beläggningsarbeten innevarande år samt en 
långsiktig plan kommer att läggas upp nästa år. 
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Trafikverket har påbörjat en genomgång av sitt väginnehav där de har som mål att försöka minska 
antalet meter väg i tätort som de förvaltar. De har tagit en första kontakt med kommunen men har 
ännu inte kommit med något förslag. Det finns i dagsläget inget direktiv hur vägen ska överlämnas 
dvs. i vilket skick den ska vara vid överlämnandet ej heller om det medföljer några underhållsmedel. 
Frågan har lyft i en grupp med regionen och frågan kommer troligen bli alltmer aktuell under 2019. 
 
Kommunen har som ett långsiktigt mål att tillskapa en gång och cykelväg mellan tätorterna Hällefors 
och Grythyttan. Trafikverket har påbörjat en projektering och arbetet är påbörjat med 
markinventering, genomgång av planunderlag samt markförutsättningar. Trafikverket har dock inte i 
dagsläget tagit det slutgiltiga beslutet om slutliga dragningen av vägen. Kommunen arbetar ständigt 
med att genomföra förbättringar av säkerheten för trafikanter men även för kommunens 
verksamhetsområden.  
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en 
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 82,30 procent av kommunens 
hushåll bredband enligt målet och 54,63 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt 
område är motsvarande siffror 94,13 procent respektive 75,53 procent. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en långvarig överskottssituation till en bristsituation. 
Utbudet av villor till salu är knapphändigt. Nyproduktionen i kommunen består av enstaka 
villabyggnader i sjönära lägen. Trots bristsituationen är de genomsnittliga huspriserna fortfarande så 
pass låga att det saknas ekonomiska incitament att hålla fastigheter i ett modernt och attraktivt skick. 
Detta resulterar i att många hus förfaller och skämmer omgivningarna.   
 
Det kommunala bostadsbolaget har under 2018 inlett en ombyggnation av tidigare kontorslokaler på 
Klockarvägen till 10 lägenheter för uthyrning på den ordinarie bostadsmarknaden vilka kommer att 
möta efterfrågan på stora lägenheter som de senaste åren varit en bristvara i kommunen. 
Migrationsverket har sagt upp avtalen för de 22 lägenheter som verket hyrt av det kommunala 
bostadsbolaget. Renoveringsbehov bedöms föreligga i dessa lägenheter men kommer efter renovering 
att kunna hyras ut till hyresgäster i bostadskön. 
 
Kommunen har i samarbete med Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården inlett en projektering 
för eventuell om- och tillbyggnad av lokaler för vård- och omsorgsboende på Gillershöjden i 
Hällefors. Om projektet genomförs kommer lokalerna på Nya Björkhaga att lämnas. Dessa lokaler kan 
relativt enkelt omställas till ordinarie bostäder vilket innebär ett tillskott på ytterligare 26 lägenheter i 
bostadsbolagets bestånd. Det kan i sin tur kan generera så kallade positiva flyttkedjor, det vill säga att 
äldre personer väljer att flytta från sitt hus som då frigörs för yngre och barnfamiljer. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning 2019-2022 framgår av 
tabellen nedan utifrån kommunfullmäktigevalet som genomfördes under verksamhetsåret 2018. 
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Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. 
Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2019-01-01 och sträcker sig fram till 2022-12-31. 
Majoriteten bestående av ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har 
sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare, ett valtekniskt samarbete mellan Moderaterna, 
Centerpartiet och Grythyttelistan förfogar över fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare 
medan Sverigedemokraterna har en ledamot och en ersättare. 
 
Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och ansvarar som enda driftnämnd för det mesta av 
kommunens verksamheter, innefattande såväl skola, omsorg och central förvaltning som frivilliga 
verksamheter. Därtill kommer det lagstadgade strategiska ansvaret för kommunens utveckling. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens verksamheter organiseras och utförs i enlighet med 
fullmäktiges fastställda styrdokument och inom den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit. 
 
Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna 
utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare, där 
majoriteten har tre ledamöter och lika många ersättare, medan samarbetet mellan Moderaterna, 
Centerpartiet och Grythyttelistan har två ledamöter och två ersättare. Partier som saknar 
representation i utskotten, har rätt till insynsplats. 
 
Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige 
har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna. 
 
Personalförsörjning 
 
Kompetensförsörjning 
Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt 
kommunen gör för att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Viktiga förutsättningar är 
trygga anställningsvillkor, en god lönepolitik, en god arbetsmiljö, ett ickediskriminerande och 
jämställt förhållningssätt samt ett gott ledarskap. En av de stora utmaningarna för framtidens arbetsliv 
är övergången från analoga till digitala lösningar och de yngre generationernas och andra kulturers 
normer och attityder och värderingsskiftet som det medför. För att kunna locka framtidens 
medarbetare behöver kommunen modernisera och uppdatera arbetssätt. Kompetensförsörjning handlar 
inte bara om volymer, att hitta rätt antal medarbetare, utan även om att de som rekryteras ska ha rätt 
kompetens. Andelen barn och äldre med omsorgsbehov förväntas öka samtidigt som andelen 
yrkesverksamma förväntas minska. Det leder till konkurrens om den tillgängliga arbetskraften. 
Kommunens viktigaste ambassadörer är medarbetarna, vad de säger till andra människor kan vara 
avgörande för kompetensförsörjningen. 
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Trygga anställningsvillkor 
För att möta utmaningen med personal- och kompetensförsörjningen behöver en rad åtgärder vidtas. 
Det är komplext och många olika områden som hänger ihop. En arbetskraftsreserv finns i form av 
deltidsanställda och anställda som är frånvarande av olika orsaker, bland annat på grund av 
sjukfrånvaro. Även bland utlandsfödda som invandrat finns en arbetskraftsreserv som behöver 
integreras i arbetslivet. För att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster med hälsosamma scheman och 
sänka sjukfrånvaron behöver kommunen som arbetsgivare fokusera på den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. För att matcha lediga tjänster mot medarbetarna behöver kompetensutvecklingsinsatser 
göras i syfte att stärka kompetensen hos redan anställda. Att rekrytera tar tid och är resurskrävande, 
därför är det av största vikt att kommunen kan behålla och utveckla medarbetarna. Satsningar på 
friskvård och andra förmåner är också av vikt samt åtgärder som lockar äldre medarbetare att arbeta 
kvar. En långsiktig strategisk plan för lönepolitiken kan stimulera medarbetarna att bidra till 
verksamhetsutveckling som leder till ökad effektivitet och produktivitet. En kartläggning av 
verksamheternas processer behöver göras som visar vilka områden som kan digitaliseras och 
automatiseras. 
 
Ovanstående insatser kan bidra till ökad jämställdhet genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns 
löner, pensioner, A-kassa och socialförsäkringsersättningar minskar 
 
Lönebildning och löneprocess 
Kommunens attraktionskraft utgörs delvis av lönpolitiken och beslut om prioriteringar och 
lönestruktur. Vid rekrytering av ny personal kan lönesättningen ibland vara avgörande för om 
anställning blir aktuellt. Den ökande konkurrensen om arbetskraft kan leda till alltför höga lönekrav 
som kommunen inte kan tillmötesgå utifrån beslutad lönestruktur. 
 
Arbetsmiljö och friskvård 
Kommunens chefer har delegerats arbetsmiljöuppgifter och arbetsgivaren arrangerar utbildningar i 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt i rehabilitering för att säkerställa att cheferna har tillräcklig 
kompetens inom området. En arbetsmiljökonsekvens som behöver uppmärksammas är när 
rekryteringsprocesserna tar för lång tid eller inte lyckas. Den ordinarie personalen får då en ökad 
arbetsbörda på grund av att det fattas personal. Planerade och nödvändiga utvecklingsinsatser kan få 
läggas åt sidan i avvaktan på full bemanning. Arbetsgivaren behöver riskbedöma och upprätta 
handlingsplaner för dessa situationer. 
 
Ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser 
För att attrahera medarbetare behöver kommunen ha tydliga värderingar som visar att jämställdhet och 
likvärdighet är viktigt. I ungdomsbarometerns undersökning 2017 framkom att när ungdomar ska välja 
typ av arbetsgivare är två av de viktigaste faktorerna att organisationen är jämställd samt att 
värderingarna överensstämmer med ungdomens egna värderingar. 
 
Ledarutveckling 
För att nå ett stärkt och hållbart ledarskap har antalet medarbetare per chef anpassats till en rimlig 
hanterbar nivå. Målet är att varje chef ska ha xx antal medarbetare. Som en följd av detta har 
kommunens chefer ökat från 25 till 32. Insatser för ett fortsatt stärkt ledarskap är utbildningar dels i 
det formella chefsuppdraget dels i det personliga ledarskapet. I ungdomsbarometerns undersökning 
2017 var den enskilt viktigaste faktorn för val av arbetsgivare bra chef/ledarskap. En av ledarnas 
viktigaste uppgifter är att få medarbetarna att utvecklas och delta i förändring. 
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Statliga reformer och beslut  
 
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka 
kommunen under planperioden. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den 
praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Det betyder bland annat att de riktade 
statsbidrag som skulle avslutas år 2018 finns kvar år 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas 
upp år 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag. En ny regering har dessutom möjlighet 
att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s k ändringsbudget. Det innebär att det finns 
en stor osäkerhet om slutliga anslag. 
 
Välfärdsmiljonerna på sammanlagt 10 miljoner kronor till kommunsektorn kommer dels att fördelas 
på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som 
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott 
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och 
landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga 
fördelningen inför 2019. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. De nya välfärdsmiljonerna som 
avviserades i budgetproposition 2018 från och med år 2019 utgår. 
 
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. 
Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i 
områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller t.ex. lågt valdeltagande, hög 
arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen avsätter 500 miljoner 2019. 
 
Utbildningsområdet 
Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. De två 
förändringar som behöver nämnas är den från 2017 förändrade YrkesVuxförordningen och de ökade 
krav som kommer att ställas på digitalisering i skolan fram till 2022. Förändringen i YrkesVux 
innebär för kommunen att antalet utbildningsplatser ökas, men att finansieringen per plats halveras. 
Osäkerheten och den administrativa tyngden ökar, samtidigt som den egenfinansiering som krävs inte 
tidigare varit budgeterad.  
 
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka 
personaltätheten i förskolan aviseras med 830 miljoner årligen fram t o m år 2019. Det riktade 
statsbidraget för förstärkt personaltäthet i fritidshem på 500 miljoner kronor finns t o m år 2019. Det 
riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen kvarstår i samma 
nivå som år 2018 under våren år 2019. Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för 
invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux finns med 100 miljoner kronor per år 
fram t o m år 2019. 

 
Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att 
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer 
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra 
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att 
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med 
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Bidraget beräknas finnas 
fram t o m år 2019. Regeringen har även gjort det möjligt för huvudmän med tuffa förutsättningar att 
söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer. Regeringen 
har avsatt betydande medel för att utbilda fler speciallärare och för att utveckla det 
specialpedagogiska arbetet.  
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I enlighet med Skolkommissionens förslag har regeringen förstärkt den statliga finansieringen av 
skolan. Regeringen föreslår att planerade utökningen till 3,5 miljard avsättas år 2019 för syftet. Stödet 
ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling 
och kvalitet i verksamheten. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till 
socioekonomiska faktorer. Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, 
högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller 
kompetensutveckling inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser. 
 
Ökade ambitionen att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna kvarstår för att verka för att det behövs 
fler platser på yrkesvux för att möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom olika yrkesområden, 
inklusive de omfattande behov inom vård- och omsorgssektorn som finns i stora delar av landet. I de 
behovsanalyser SKL gjort bedöms att cirka 16–17 000 i yrkesvux och 4000 i lärlingsvux är realistiska 
i ett närliggande perspektiv för att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar. Sedan 2017 är även ett 
villkor för statsbidraget för yrkesvux att de samverkande kommunerna sammantaget själva finansierar 
utbildning av minst samma omfattning som den utbildning som bidraget lämnas för. Totalt avsätter 
regeringen 475 miljoner kronor år 2019. 
 
Omsorgsområdet 
Regeringen satsning på 2 miljarder kronor för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa 
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde tas bort från och med år 2019. Stimulandmedel på 350 
miljoner kronor till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet 
samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning kvarstår fram till år 2020. 
 
Regeringen anser att kommunernas individ- och familjeomsorgen har varit ansträngd under många år, 
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att hantera belastningen i kommunerna och 
det stora trycket på bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården finns en förstärkning 
med 360 miljoner kronor år 2019 och 150 miljoner år 2020 för åtgärder för att öka bemanningen. 
Medlen får användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer men inte till 
bemanningsföretag.  
 
Under år 2019 kommer anställningsformen extratjänster att avvecklas, vilket är en 
arbetsmarknadsåtgärd för personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. 
Staten betalar idag hela lönen för dessa personer, för att möjliggöra att fler får in en fot på 
arbetsmarknaden.  
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Verksamhetsstyrning 
 
Vision 
Hällefors – En attraktiv kommun 
 
Verksamhetsidé 
Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors 
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och 
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull 
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. 
 
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår 
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är: 
 
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår 
verksamhet 

• Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka 
• Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda 
• Vi ser möjligheter med mångfald 

 
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

• Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus 
• Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer 
• Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 
• Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå 
• Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta 
över att ge god service 

• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter 
• Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel 
• Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 

 
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt sätt 

• Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav 
• Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden 
• Vi finansierar planerat underhåll av tidigare investeringar med egna medel 

 
Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för 
verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till 
medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också 
riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. 
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Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade 
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekono-
misk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. 
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k 
resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett 
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin 
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå 
inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska 
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens 
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent, 
inklusive kommunens totala pensionsåtagande. 
 
Finansiella inriktningsmål 2019-2022 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska 
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att 
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 
Mål 1: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en 

femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT

Budgeterat resultat (mkr) 9,0 14,5 15,1 15,5 15,9 70,0
Skatteintäker och utjämning (mkr) 452,0 459,7 465,9 478,2 490,5 2 346,3
Resultatandel 2,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,0%  

 
Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod 

högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag samma period.  

 
Indikator 1: Investeringsandel 
 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 26,0 21,0 21,5 22,0 22,0 112,5
Skatteintäker och utjämning (mkr) 452,0 459,7 465,9 478,2 490,5 2 346,3
Investeringsandel 5,8% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,8%

 
Mål 3:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga 

pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar  
20 miljoner kronor. 
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Indikator 1: Pensionsskulden 
 
(mkr) 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 214,9 216,5 215,0 213,8 213,3
Försäkring 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0  

 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk 
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och 
föreningsliv. 
 
Mål 1: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som 

skapar delaktighet i den lokala demokratin 
 
Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) 
Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger 
Indikator 3: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 
Indikator 4: Nöjd Medborgar-Index – Kultur 
 
Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot 

invånarnas behov 
 
Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun 
Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%) 
Indikator 4: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%) 
Indikator 5: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till  
     särskilt boende, medelvärde 
Indikator 6: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 7: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 8: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%) 
Indikator 9: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%) 
 
Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag 

samt nyetableringar 
 
Indikator 1: Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt 
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning Service till företag 
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande 
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande 
Indikator 5: Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande 
Indikator 6: Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 
Indikator 7: Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%) 
 
Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 
 
Indikator 1: Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kronor/invånare 
Indikator 2: Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla  
   hushåll (%) 
Indikator 3: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen 
Indikator 4: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%) 
Indikator 5: Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 
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Organisation 
 
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de 
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. 
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, HR-chef, 
ekonomichef, fastighetschef samt kanslichef och leds av kommunchef. 
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Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 
Den centrala administrationen består av skolchef och utvecklingsstrateg. Inom verksamhetsområdet 
finns två förskolechefer, fyra grundskolerektorer, en rektor med ansvar för gymnasieskola och 
vuxenutbildning, en kulturskolechef och en måltidschef, som bildar verksamhetsområdets 
ledningsgrupp. 
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
Den centrala administrationen består av socialchef och verksamhetsutvecklare. Inom 
verksamhetsområdet finns en områdeschef inom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt en 
områdeschef inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp. 
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Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommun-
fullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för 
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett 
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter 
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.  
 
Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen 
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer 
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen 
finns två utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen 
och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive 
verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. 
 
Politisk verksamhet 
Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här 
hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens 
överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganisationen Bergslagens 
Överförmyndarnämnd. 
 
Kommunövergripande 
 
Kommunchef  
Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder 
kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken 
och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.  
 
Samhällstrateg 
Samhällsstrategens huvudsakliga uppgift att utgöra den primära kontakytan för Samhällsbyggnad 
Bergslagen samt statliga myndigheter så som Region Örebro och Trafikverket i infrastukturrelaterade 
ärenden. Dessutom medverka till att stärka och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till 
en långsiktig plan för infrastruktur i kommunen.  
 
Näringslivsstrateg 
Näringslivsarbetet leds av näringslivsstrateg och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med 
andra aktörer skapa försättningar för tillväxt och ett bra klimatsklimat. Funktionen arbetar nära 
samverkan och i samarbete med Business Region Örebro, Destination Bergslagen, 
Nyföretagarcentrum Bergslagen och Örebro Universitet.  
 
Kultur och fritidschef 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Fritidsverksamheten avser föreningsbidrag och kommunens idrotts- och 
sporthallar inkluderat bowlinghall. Detta område leds av kultur- och fritidschef.  
 
Kanslienhet 
Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge 
service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef. 
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Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 
samt övriga nämnder. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av 
kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och 
administrerar de politiska valen. 
 
I kanslienhetens uppdrag ingår också kommunens centrala arkiv och skötseln av detta, liksom 
ansvaret för utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna 
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen. 
Däremot ansvarar kanslienheten för de kommunikationsverktyg som kommunen har.  
 
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten och har som huvudsaklig 
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska 
uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet.   
 
HR-enhet 
HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service 
till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef. 
 
HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar 
arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor, 
personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av 
styrdokument inom det personaladministrativa området. 
 
Ekonomienhet 
Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge 
service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef. 
 
Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens löpande kassafunktion, kravverksamhet, debitering- och 
fakturahantering samt förvaltning av donationsstiftelser. Enhetens strategiska uppgift är att utveckla, 
samordna och följa upp Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar 
enheten för kommunens övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av 
styrdokument inom ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess. 
 
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla 
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven. 
Enheten samordnar kommunövergripande upphandlingar genom Örebro kommun och kommunerna i 
norra Örebro län.  
 
IT-enhet 
IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är 
att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och 
tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska 
ärenden.  
 
Fastighetsenhet 
Fastighetsenheten leds av fastighetschef som har ansvaret att förvalta kommunens fastighetsbestånd, 
kommunens inhyrda lokaler samt avtalet med Statens Bostadsomvandling. Dessutom utgöra det 
primära stödet vid fastighetsrelaterade ärenden så som att tillhandahålla internkonsultativt stöd till 
chefer i förändringsarbete och särskilda fastighetspolitiska ärenden samt bidra till att kommunen har 
en långsiktig lokalresursplanering. 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 

- 22 - 

Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd 
Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som en samverkan inom norra Örebro län.  
 
Räddningstjänst, kris och beredskap 
Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i 
samverkan med kommunerna i Östra Värmland. Kommunchef är ansvarig för kommunens kris och 
beredskapsfrågor.  
 
Gata, park, badplatser 
Kommunens gator och vägar, parker och badplastser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.  
 
Affärsverksamhet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och 
avloppshantering samt avfallshantering. 
 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid   
Skolchef har ansvaret för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola och kommunens måltidsverksamhet.   
 
Verksamhetschef/Skolchef 
Skolchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk verksamhet, 
kulturskola och måltid. 
 
Utvecklingsstrateg 
Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärldsbevakar och ansvarar för 
sökande av olika statsbidrag. 
 
Elevhälsa 
Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga 
inom elevhälsan. 
 
Måltidsenhet 
Enheten svarar för kommunens samlade kostverksamhet inom både skola och äldreomsorg. Det 
finns inom enheten fyra tillagningskök och tre mottagningskök. 
 
Förskola 
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och 
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till 
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de 
kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. 
Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan 
finns Grythyttan förskola.  
 
Grundskola 
Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som 
vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att 
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta 
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem 
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-5) och 
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.  
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Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola och utbildning för vuxna. 
Pihlskolan har tre högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapliga programmet (SA), 
Naturvetenskapliga programmet (NA) och Teknikprogrammet (TE) samt två yrkesutbildningar: 
Industritekniska programmet (IN) och Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns 
Introduktionsprogrammet (IM). Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också 
för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux), 
svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux). 
 
Kulturskola 
Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den 
allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. 
Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan. 
 

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad 
Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, färdtjänst, 
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i 
form av flyktingmottagande.  
 
Verksamhetschef/Socialchef 
Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg, 
integration och arbetsmarknad.  
 
MA/Verksamhetsutvecklare 
Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer 
lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar 
för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för 
allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling. 
 
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på 
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser 
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen. 
 
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning 
Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även andra verksamheter för äldre 
där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, 
korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.  
 
Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och omfattar medicinska insatser, 
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
eller av annan vårdpersonal med delegering. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt. 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. Två av enhetscheferna inom 
hemtjänst är också systemutvecklare och ansvarar för de olika datasystemen som finns inom 
omsorgen, samordnar hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik.  
 
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i 
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna 
bostaden.  
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Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder 
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och 
omsorgsboenden; Fyrklövern och nya Björkhaga.  
 
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och 
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet 
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet 
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten 
utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna, 
boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.  
 
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice, 
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för 
skolungdomar över 12 år. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom 
individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan 
eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruks-
problem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insat-
ser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för 
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. 
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är 
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 
kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 
livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av 
föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som 
fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende 
och umgänge. Området svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen 
omfattar insatser enligt SoL och LSS. 
 
Flyktingmottagande 
Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927 
eller förordningen 2010:1122. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnad-
shavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar 
enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38).  
 
Arbetsmarknad 
Verksamheten utgör stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter 
beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar 
planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan 
sysselsättning snabbt skall erbjudas plats i åtgärd.  
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Resultatmål för 2019 
 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen 
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. 
Måluppfyllelse mäts 31 december 2019 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges. 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: 
Medborgare och brukare, Tillväxt och utveckling, Medborgardialog, samt Medarbetskap. 
 
Verksamhetsmässiga resultatmål 
  
Medborgare och Brukare  
Stärka den lokala välfärden inom skola och omsorg  
 
Mål 1:  Missbruket av alkohol och narkotika har minskat 
 
Indikator 1:  Antalet personer som är föremål för behandlande och vårdande insatser 

mot missbruk 
 
Mål 2:  Barnfattigdomen i utsatta familjer har minskat 
 
Indikator 1:  Antal utsatta hushåll 
 
Mål 2:  Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat 
 
Indikator 1:  Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt  
Indikator 2:  Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun %  
Indikator 3:  Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun 

(%)  
Indikator 4:  Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)  
 
Mål 3:  Kvaliteten inom kommunal vård och omsorg har ökat 
 
Indikator 1:  Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  
Indikator 2:  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%)  
Indikator 3:  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%)  
Indikator 4:  Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, 

andel av alla hushåll (%)  
Indikator 5:  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd % 
Indikator 6:  Vuxna biståndstagare med långvarigt bistånd % 
Indikator 7:  Utbetalt ekonomiskt bistånd totalt  
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Tillväxt och utveckling  
Strategisk näringslivsutveckling och fysisk samhällsplanering och infrastruktur 
 
Mål 1:  Antalet företagsetableringar har ökat 
 
Indikator 1:  Antal nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare  
 
Mål 2:  Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglovsärenden (för 

företagare) har minskat 
 
Indikator 1:  Handläggningstider bygglov  
 
Mål 3:  Servicen till det lokala näringslivet har ökat 
 
Indikator 1:  Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt  
Indikator 2:  Svenskt näringslivs mätning Service till företag  
Indikator 3:  Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till 

företagande  
Indikator 4:  Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande 
Indikator 5:  Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande  
Indikator 6:  Allmänhetens attityder till företagande  
 
Mål 4:  Hällefors kommun har utvecklats till en mer digitaliserad kommun 
 
Indikator 1:  Antal e-tjänster 
Indikator 2:  Nyttjande av välfärdsteknik  
Indikator 3:  Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe 

(%)  
 
Mål 5:  Investeringar till skola, omsorg och övriga verksamheter 

genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv 
 
Indikator 1:  Antal nyinvesteringar med ett hållbarhetsperspektiv 
Indikator 2:  I alla kommunens upphandlingar ska ett hållbarhetsperspektiv beaktas 

när kravprofil upprättas 
 
Mål 6:  Kommunens dialog med regionen och berörda myndigheter om 

kommunikationer och pendling har ökat 
 
Indikator 1:  Deltagande i genomförda dialoger i regional samverkan  
 
Medborgardialog 
Lokal demokrati, integration och föreningsliv 
 
Mål 1:  Kommunens dialog med föreningar, organisationer och enskilda 

medborgare har ökat 
 
Indikator 1:  Deltagande i genomförda medborgardialoger med fokus på kultur 
Indikator 2:  Antal organisationer, föreningar och studieförbund som är knutna till ett 

råd  
Indikator 3:  Antal unga och äldre som deltar i riktade medborgardialoger 
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Medarbetarskap  
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Mål 1:  Medarbetarengagemanget hos anställda i Hällefors kommun har 

ökat 
 
Indikator1:  Medarbetarenkät inkl (HME) totalt kommunen (%)  
Indikator 2:  Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total 

sjukfrånvarotid (%) 
Indikator 3:  Personalomsättningen inom kommunens verksamhetsområden %  
 
Arbetsmarknad, integration och kompetensförsörjning  
 
Mål 1:  Antalet invånare som är i arbete eller studier har ökat 
 
Indikator 1:  Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen  
Indikator 2:  Andel öppet arbetslösa utlandsfödda 16-64 år % 
Indikator 3:  Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)  
Indikator 4:  Anställda utrikes födda, kommun, balanstal  
Indikator 5:  Antal utlandsfödda i kommunal arbetsmarknadsåtgärd 
Indikator 6:  Andel invånare med gymnasial utbildningsnivå  
 
Finansiella resultatmål 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december. 
 

Indikator 1: Resultatandel 
 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag är 97,1 procent  
31 december. 

 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är minst 5,8 procent 31 december.  
 
Indikator 1: Investeringsandel 
 
Mål 4: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner 

kronor 31 december. 
 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 
 
Mål 5: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december. 
 
Indikator 1: Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 
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Aktivitetsplan 
 
Medborgare och brukare 
 
Kommunövergripande 

1. I nya kommunhuset Formens Hus ska entréplanet kallat Torget fyllas med olika öppna 
aktiviteter under året utifrån en framarbetad årsplan. 

2. Etablera en familjecentral i samverkan med region Örebro län. 
3. Ta fram och etablera en handlingsplan för att kommunen skall utvecklas till en mer digitaliserad 

kommun. 
4. Ta fram en jämställdhetsplan i ett medborgarperspektiv utifrån de nationella 

jämnställhetsmålen. 
 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 

5. Insatser kommer genomföras för att säkerställa möjligheten till simundervisning. 
6. Projektering av förskolelokaler för att möta behovet ut.  
7. Aktiviteter ska genomföras för att öka antalet elever i kultur- och fritidsaktiviteter i samspel 

med grundskolan och gymnasieskolan. 
8. Etablera ett Lärcentra, utifrån tillväxtverkets statsbidrag till socioekonomiskt utsatta kommuner. 

 
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 

9. Hemtjänst utan biståndsbeslut ska införas, samt ta fram nya rutiner vid biståndshandläggning.  
10. Projektering av nytt Vård och omsorgsboende för att möte ett ökat behov. 
11. Ombyggnation av Fyrklöverns vård och omsorgsboende inkl plan för evakuering. 
12. Införande av nyckelfri hemtjänst. 
13. Brukare ska erbjudas möjligheten till trygghetskamera. 
14. Införande av automatiserad handläggning. 
15. Minska missbruket av narkotika och alkohol bland unga och vuxna enl ANDTS policy. 
16. Kommunen arbetar för att växla försörjningsstöd till självförsörjning. 
17. Öka beläggningsgraden på kommuns vård och omsorgsboenden. 

 
Tillväxt och utveckling 
 
Kommunövergripande 

1. Plan för arrangemang inom Hällefors kommun. 
2. Ta fram en näringslivsstrategi/handlingsplan för att utveckla näringslivsklimatet. 
3. Ta fram en övergripande värdegrund för kommunen. 
4. Projektera mark och lokaler för företagsetablering. Samt utveckla tomter vid Jeppetorp för 

etablering. 
5. Etablera en gång och cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors. 
6. Förverkliga en handlingsplan för asfaltering av vägar i tätorten Hällefors. 
7. Tillsammans med andra aktörer ska en fortsättning ske av utbyggnad av fiberkabel på 

landsbygden. 
 
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid 

8. Gymnasielever uppmuntras och ges stöd i skolan och genom inspiration av Ungt företagande 
(UF) att starta och driva företag. 
 

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
9. Ungdomar som gått ut årskurs nio samt de som gått ut första året på gymnasiet erbjuds 

möjlighet till feriearbete, inom givna ramar. 
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Medborgardialog 
 
Kommunövergripande 

1. Skapa och genomföra särskilda dialogmöten med föreningar, organisationer och medborgare.  
2. Genomföra ett nationaldagsfirande vilket uppmärksammar nya medborgare. 
3. Etablera ett organisations- och föreningsråd där studieförbunden är inkluderade. 
4. Kommunisera förslag till namnbyte till Hällefors- Grythyttans kommun. 

 

Medarbetarskap 
 
Kommunövergripande 

1. En handlingsplan tas fram för att aktivt förebygga ohälsa på arbetsplatserna och sänka 
sjukfrånvaron. 

2. Ta fram en jämställdhetsplan i ett arbetsgivarperspektiv utifrån de nationella 
jämnställhetsmålen. 

3. Medarbetarenkäten ska ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
4. Nytt avtal gällande tid för facklig verksamhet. 
5. Ta fram en strategi för ett genomförande av heltidsresan under 2020. 
6. En kompetensförsörjningsplan skall tas fram under 2019. 
7. Utreda en ny central bemanningsenhet utifrån framtagen bemanningsstrategi och vid behov 

etablera. 
 

Ekonomi 
 
Kommunövergripande 

1. Fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resursfördelningsmodell och förtydliga ansvaret i 
budgetprocessen. 

2. Genomföra en ekonomiutbildning för alla budgetansvariga. 
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Driftbudget 2019 
 

Verksamhetsområde (tkr) 2018 2018 2018 2019 2019 2019
Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-
budget budget budget budget budget budget

Politisk verksamhet 510 6 119 5 609 510 6 219 5 709
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd 576 30 057 29 481 576 30 064 29 488
Plan och bygglovsverksamhet 0 3 554 3 554 0 3 554 3 554
Näringslivsbefrämjande åtgärder 79 4 032 3 953 79 4 039 3 960
Turism 0 887 887 0 887 887
Gator, vägar, parker, utemiljö 24 11 925 11 901 24 11 925 11 901
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv 10 1 905 1 895 10 1 905 1 895
Räddningstjänst och krisberedskap 463 7 754 7 291 463 7 754 7 291
Fritid och kultur 1 303 20 116 18 813 1 303 20 137 18 834
Fritidsverksamhet 668 9 935 9 267 668 9 935 9 267
Kulturverksamhet 168 6 085 5 917 168 6 085 5 917
Kulturskola 467 4 096 3 629 467 4 117 3 650
Pedagogisk verksamhet 33 502 181 441 147 939 31 981 186 436 154 455
Förskola 6 355 40 944 34 589 6 355 41 579 35 224
Grundskola inkl förskoleklass och fritids 18 313 91 975 73 662 16 206 94 917 78 711
Gymnasieskola 4 495 36 196 31 701 4 495 36 970 32 475
Vuxenutbildning inkl SFI 4 339 8 614 4 275 4 925 9 240 4 315
Gem adm pedagogisk verksamhet 0 3 712 3 712 0 3 730 3 730
Vård och omsorg  51 662 237 424 185 762 52 375 238 056 185 681
Vård och omsorg om de äldre 15 025 131 045 116 020 15 025 134 133 119 108
Öppen verksamhet 261 4 926 4 665 261 4 926 4 665
LSS och funktionsnedsättning 23 357 53 654 30 297 23 357 54 260 30 903
Färdtjänst 0 1 800 1 800 0 1 800 1 800
Individ och familjeomsorg inkl social psyk. 12 812 40 248 27 436 13 525 37 134 23 609
Gem adm vård och omsorg 207 5 751 5 544 207 5 803 5 596
Flyktingmottagande 10 518 9 704 -814 10 518 10 035 -483
Arbetsmarknad 12 978 15 769 2 791 13 215 14 918 1 703
Affärsverksamhet 4 048 4 949 901 4 048 4 949 901
Gemensamma lokaler 19 395 20 235 840 19 395 19 598 203
Gemensam verksamhet 7 398 31 031 23 633 7 398 30 969 23 571
Kostverksamhet 9 505 8 710 -795 9 505 8 763 -742
Centralt löneutrymme 0 0 0 0 4 937 4 937
Planeringsreserv 0 2 213 2 213 0 2 247 2 247
Ej utförd hyreshöjning inkl el 0 0 0 0 850 850
Ej utförd lokalvårdshöjning 0 0 0 0 333 333
Intern ränta 4 245 0 -4 245 3 291 0 -3 291
Pensionskostnader 0 11 683 11 683 0 11 806 11 806
Total 155 640 579 451 423 811 154 115 590 317 436 202
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Investeringsbudget 2019 
 
Projekt/ändamål (tkr) 2018 2019

budget budget
(inkl TB)

Gemensamma resurser IT 1 335 1 335
Nya datorer bildningsområdet och utökad digitalisering 470 100
Nya datorer omsorgsområdet 100 100
Fiberutbyggnad 100 100
Kontorsmöbler 100 145
Inventarier kultur och fritidsverksamheten - 75
Inventarier bildningsområdet 650 300
Inventarier måltidsverksamheten - 300
Inventarier omsorgsområdet 200 175
Omvårdnadshjälpmedel 400 400
Maskinpark idrottsanläggningar 300 -
Planerat underhåll fastighetsförvaltningen 2 638 4 000
Investeringar lokalresursplan 1 150 -
Ny skolmodul Klockarhagsskolan 3 550 -
Återställning av rivna byggnader 1 800 -
Kommunförvaltningen 12 793 7 030

Tillgänglighetsanpassning gata 500 500
Trafiksäkerhetsåtgärder - 350
Tak på befintliga sandfickor 90 100
Ombyggnad gator i samband VA 2 500 2 000
Iordningställande av Stationsvägen 2 515 -
Omdragning av gång- och cykelväg Hemgårdsvägen 620 -
Planerat underhåll gator och vägar 1 530 1 610
Broar reainvesteringar 300 300
Offentlig belysning 1 960 2 040
Parkinvesteringar enligt plan 330 450
Lekplatser enligt plan 500 70
Badplatser enligt plan 50 50
Vatten och avlopp 12 700 11 500
Avfall och återvinning 200 -
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 23 795 18 970

Total investeringsvolym 36 588 26 000
 



 

 
 

 

 

 
Hällefors kommun 

Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  07.30–12.00, 13.00–16.00 
fre 07.30–12.00, 13.00–15.00 
E-post: kommun@hellefors.se 
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 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Ekonomienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Beslutsärende 

Sida 
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Datum  
2019-01-29  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
Månadsrapport Kommunstyrelsen januari 2019 
 
Beslutsunderlagsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2019, daterad 2019-01-29 
Förslag till intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen 2019, daterad 2019-01-29 
 
Ärendet 
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-18  
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2019 avseende driften. 
 

Ekonomi 
Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 8,2 miljoner kronor 
mer än fastställd budgetram d v s 433,0 miljoner kronor. Prognosen 
förutsätter att förslagna åtgärderna från förvaltningen på totalt  
11,8 miljoner kronor antas och att föreslagna planeringsreserven på  
2,3 miljoner kronor används, som motsvarar 0,5 procent av budgeterade 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  
 
Förvaltningen kan konstatera att riktade statsbidrag från Migrationsverket 
till kommunen fortsätter att minska i förhållande till föregående år. 
Minskningen av riktade statsbidrag från Migrationsverket motsvarar inte 
det generella statsbidraget i form av ”gamla välfärdsmedel” som 
verksamheten har behov av. Riktade statsbidrag vad gäller äldreomsorg 
samt lågstadiesatsningen som utgår under år 2019 minskar kommunens 
bidrag med hela 3,8 miljoner kronor. SKL argumenterar fortfarande att 
kommunernas riktade statsbidrag ska minskas och istället hanteras inom 
det generella statsbidraget. Riktade statsbidrag innebär en större 
administration för kommunen, vilket också märks inom den egna 
organisationen. Slutligen har kommunen fortfarande ett stort antal enskilda 
ärenden och nya enskilda ärenden som inte inryms inom den ordinarie 
verksamheten.  
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Med anledningen av det prognostiserade underskottet på 8,2 miljoner 
kronor har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern åtgärdsplan 
utifrån gällande riktlinjer. I planen framgår både kortsiktiga åtgärder samt 
långsiktiga åtgärder. Totalt uppvisar förslagen en ekonomisk effekt för 
kommande treårsperiod på 15,1 miljoner kronor. Sett enbart till 
verksamhetsåret 2019 uppgår den ekonomiska effekten till 11,8 miljoner 
kronor. I förslaget på interna åtgärdsplanen framgår även ett antal förslag 
på utredningar som föreslås att förvaltningen ska utreda och löpande 
återkoppla skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.   
 
Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen inte kan begära en 
tilläggsbudgetering på hela prognostiserade underskottet då kommunens 
budgeterade årsresultat uppgår till 9,0 miljoner kronor och att 
helårsprognosen för finansförvaltningen uppvisar ett underskott på totalt  
-4,3 miljoner kronor. Det innebär att förvaltningen måste arbeta fram 
ytterligare åtgärder som ger ekonomisk effekt under år 2019 då utrymmet 
som finns kvar enbart uppgår till 4,7 miljoner kronor. 
 
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en 
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år 
2019. 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till intern åtgärdsplan för kommunstyrelsen med anledning av 

helårsprognos 2019 antas.  
 
 
 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
 
 
 
Tina Lanefjord  Ingrid Holmgren 
Bildningschef  Socialchef 
 



BILAGA 1
2019-01-29

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2019

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Verkligt
belopp belopp belopp

Projektering Jeppetorp industriområde 200 000 200 000 2017-10-24 § 233 Infrastruktur
Projektering Hällefors södra industriområde 200 000 200 000 2017-10-24 § 234 Infrastruktur
Projektering Gamla kommunhuset 300 000 300 000 2018-11-27 § 231 Fastighet
Gestaltningsprogram 50 000 50 000 2018-11-27 § 231 Fastighet
Projektering Förskola 300 000 Fastighet
Workshop Näringslivsstrategi 75 000 Näringsliv

Summa: 1 125 000 750 000 Summa:

Totalt belopp  2019: 1 850 000 1 850 000 Kommunförvaltningens förslag

Återstående belopp: 725 000 1 100 000



Kommunstyrelsen 29 januari 2019 
  
Preliminärt ekonomiskt utfall 2018 

Ekonomichef 
Jessica Jansson 



 
Finansiella målsättningar 

 
 
 



Finansiella nyckeltal 2017  



Preliminärt 2018 
                   Budget    Delår     Preliminärt 

    
Mål 1  Resultatandel               3,5 %   0,7 %          3,8%  
Mål 2 Nettokostnadsandel            95,4 %   98,4 %        95,7%  
Mål 3 Självfinansieringsgrad          100,0 %     100,0 %      100,0% 
Mål 4 Investeringsandel               5,2 %    6,8 %         6,8 % 
Mål 5 Amortering lån            2,9 mkr  15 mkr       15 mkr 
Mål 6 Försäkra bort pensioner           1,0 mkr 0,0 mkr      0,0 mkr 
Mål 7 Solditet              -6,1 %   -0,8% 



 
Preliminärt investeringsutfall 
 

 
 



Preliminärt 2018 
Skattefinansierad verksamhet  Budget     Prel utfall   
IT och inventarier            3    2 
Gata/park/badplatser/fritid                        11    9  
Fastighet           10    7 
 
Taxefinansierad verksamhet         13  12 
Total investering                        37              30  

     
  Investeringsandel     5,2 %           6,8 % 
  Självfinansieringsgrad              100,0 %         100,0 % 



 
 

Preliminärt utfall resultat och drift 
 
 



2018 – riktade  bidrag 
 
Socialstyrelsen      6,0 miljoner kronor 
Skolverket    18,6 miljoner kronor 
Migrationsverket    42,8 miljoner kronor 
Arbetsförmedlingen   19,6 miljoner kronor 
Försäkringskassan   16,2 miljoner kronor 
Tillväxtverket      2,0 miljoner kronor 
 

TOTALT  105,2 miljoner kronor 



Preliminärt utfall 2018 
        Budget     Delår      Prel utfall   
Kommunfullmäktige       -2          -2   -1,5            
Kommunstyrelse    -424      -431           -419,8   
Myndighetsnämnd/valnämnd      -1          -1               -0,7               
Verksamhetens nettokostnader  -427      -434           -422,0 

  
Skatteintäkter och generella statsbidrag  447       441            441,0         
Finansiella nettokostnader                     -5         -4               -2,0               
Årets resultat        15          3              17,0  
 

  Nettokostnadsandel              95,4 %   98,4 %           95,7% 
 Resultatandel                 3,5 %   0,7 %             3,8%  



2018 – förklaring till förbättringen 
Politisk verksamhet  +1,0 miljoner kronor 
Strategimedel  +0,9 miljoner kronor 
Planeringsreserven +1,4 miljoner kronor 
KS bidragskonto  +0,2 miljoner kronor 
Medfinansieringskonto +0,3 miljoner kronor 
    +3,8 miljoner kronor 
 

Tillväxtverket  +2,0 miljoner kronor 
MIV-bidrag sista veckan +4,1 miljoner kronor  
 

TOTALT  +9,9 miljoner kronor 

Kvarstår     
4 mkr 

motsvarar 
0,9 % 



Frågor? 



INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR  Kommunstyrelsen               MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS   2019    

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.

Belopp anges i tkr 2019 2020 2021
Planerad Antal Planerad Antal Planerad Antal TOTALT

Åtgärd Datum1 årseffekt2 anställda3
årseffekt anställda årseffekt anställda

KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER (effekt enbart för år 2019)
Budgetkorrigering inter ers gy skola, beräknad till samma som 2018 2019-01-01 628 628
Bidrag för Lovskola 2019-01-01 50 50
Bidrag Läxhjälp 2019-01-01 185 185
Bidrag Migrationsverket, busskort. 2019-01-01 126 126
Vakantsätta 100 % rehab R:USKa 2019-01-01 512 512
Reducering av hyreskostnad till Länsgården på grund av förskjuten tidsplan (nio mån 2019-01-01 600 600
Minskat akut fastighetsunderhåll 2019-01-01 200 200
Minska kommunstyrelsens strategimedel 2019-01-01 150 150
Minska kommunstyrelsens bidragskonto 2019-01-01 200 200
Utreda riktlinjer för föreningsbidrag
Minska kommunens kultur och fritidsbidrag 2019-01-01 25 25

LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER
Övergripande
Nytt avtal gällande tid för facklig verksamhet (uppdrag sedan år 2015)
Utreda tryggandeanalys av kommunens pensionsskuld
Utreda digitalisering av möten och utbildningar
Utreda flytt av IT-enheten till Formens hus
Utreda central bemanning 500 500
Utreda borttag av kommunens fasta telefoni
Infrastruktur m m 
Effektivisering av kommunens turistverksamhet (uppdrag sedan år 2015)
Inte delta i gemensamma infrastrukturtjänsten inom SBB 2019-01-01 51 5 56
Kultur och fritidsverksamhet
Minskat kulturarrangemang 2019-01-01 100 100
Utreda biblioteksverksamheten i egen regi (uppdrag 2018)
Utreda bowlinghallen till entreprenad
Föra om planerat underhåll enligt komponent; Björskogsnäs 2019-01-01 27 27

2019-01-29



INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR  Kommunstyrelsen               MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS   2019    

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.

Belopp anges i tkr 2019 2020 2021
Planerad Antal Planerad Antal Planerad Antal TOTALT

Åtgärd Datum1 årseffekt2 anställda3
årseffekt anställda årseffekt anställda

2019-01-29

Föra om planerat underhåll enligt komponent; Krokbornsparken 2019-01-02 120 120
Föra om planerat underhåll enligt komponent; Lindholmstorpet 2019-01-03 206 206
Pedagogisk verksamhet
Utreda schemaläggning/tid för 15-timmars barn i förskolan (uppdrag 2018)
Kurator 40 % i elevhälsan 2019-07-01 87 0,20 87 0,20 174
100 % elevassistent HT 2019-07-01 153 0,50 153 0,50 306
80 % myran 2019-01-01 244 0,80 244
40 % ped rastvakt HT 2019-07-01 75 0,20 75 0,20 150
50% fsk, elevassistent 2019-07-01 89 0,25 89 0,25 178
50 % fritids, elevassistent HT 2019-07-01 89 0,25 89 0,25 178
70 % elevassistent år 1-3 HT 2019-07-01 125 0,35 125 0,35 250
Elevssistent fritids 40 % vt + HT 2019-01-01 150 0,40 150
Resurs undervisning, 70 % from HT 2019-07-01 130 0,35 130 0,35 260
Pihlskolan, elevassistent tas bort 2019-01-01 305 1,00 305
En elev extra från annan kommun per årskurs 2019-07-01 56 108 108 272
Minskning av simning, vid byggnation av egen simhall 2019-01-01 500 ? 500
Tillväxtverket, utvecklingsstrategtjänst, egenfinansiering 20% 2019-01-01 155 0,2 155
Tillväxtverket, dubblat bidrag, utspritt i verksamhet 800 av 1950 2019-01-01 800 ? 800
Sikfors 8 barn mindre 2019-01-01 527 527
10 % ma spec 2019-01-01 40 0,1 40
Vård och omsorgsverksamhet
Nya rutiner vid biståndshandlägning för att öka intäktssidan 2019-04-01 500 400 900
Hyresavgift Kortbo i väntan på VoB 2019-04-01 90 30 120
Bostöd (Använd bostöd för att stärka arbetet i andra delar av förvaltningen) 2019-04-01 400 100 500
Utreda tolkkostnader i kommunen
Genomföra nytt VoB Länsgården med ytterligare platser samt anpassade (3500 helå 2021-09-01 875 875
Utreda gästis Milan 0
Öka beläggningsgrad på Vård och omsorgsboenden - nya rutiner 2019-07-01 82 81 163
Utreda/pausa och revidera nuvarande plan för Heltidsresan
Utreda nytt boende LSS/Psykiatri i kombination med reducering av platser i gruppboende
Utreda bemanning genom sammanslagning av hemtjänstområden



INTERN ÅTGÄRDSPLAN FÖR  Kommunstyrelsen               MED ANLEDNING AV HELÅRSPROGNOS   2019    

Utredningar som förslås ska utredas av kommunförvaltningen och återkopplas skriftligen till kommunstyrelsen under år 2019 för beslut.

Belopp anges i tkr 2019 2020 2021
Planerad Antal Planerad Antal Planerad Antal TOTALT

Åtgärd Datum1 årseffekt2 anställda3
årseffekt anställda årseffekt anställda

2019-01-29

Reducera en biståndshandläggare 2019-07-01 269 1,00 269 1,00 538
Avsluta HAB-ersättning 2020-01-01 75 75
Öka beläggningsgraden gruppboende (EH) 2019-02-28 800 200 1 000
Nyckelfri hemtjänst 2019-06-01 300 1,00 287 1,00 587
Tillväxtverket, dubblat bidrag, utspritt i verksamhet 800 av 1950 800 ? 800
Måltidsverksamhet
Minska hyreskostnaden för Björkhaga kök (uppdrag 2018)
Måltidspersonal, centralköket 2019-03-01 240 0,75 80 0,25 320
Utreda antalet mottagnings och tillagningskök 
Utreda vilka som ska ha rätt till pedagogisk lunch
Minska andel ekologiska livsmedelsinköp till 25%
Utreda kaffeavdrag
Utreda budgetansvaret för kommunens totala måltidsverksamhet
Arbetsmarknad och integration
Reducera antal feriearbeten 2019-01-01 300 300
Reducera SYV på arbetsmarknad 0,25 ssg 2019-01-01 114 114
Integrera projekt All in i befintlig Arbetsmarknadsverksamhet 2019-01-01 360 360
Utreda hyreskontrakt för ensamkommande över 20 år
Fastighetsförvaltning
Utreda tomma lokaler inom egna fastighetsbeståendet (uppdrag 2018)
Grönyteskötsel i egen regi/övertagande av förvaltning idrotts- och motionsanl. 300 300

TOTALT 11 760 7,4 2 308 4,35 1 058 0,00 15 126

1. Datum när åtgärd vidtas.
2. Nettokostnadsminskning anges i plus och nettokostnadsökning i minus. Avvecklingskostnader ska tas med.
3. Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för både tillsvidare, månads- 
    och timanställda.



KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2019
Obalans 2018-12-10 (ledningsdagen) -14 420
Nya kostnader/minskade bidrag:
Placeringar barn och unga -8 000
Riktat statsbidrag äldreomsorg utgår -2 000
Riktade lågstadiemedel ht utgår -1 782
Nuvarande obalans -26 202
Korrigering utifrån erfarenhet 4 000
Underskott efter korrigering -22 202
Interna åtgärder enligt denna plan 11 760
Uttag av planeringsreserven 2 260
Helårsprognos för kommunstyrelsen -8 183

HÄLLEFORS KOMMUN ÅR 2019
Kommunens budgeterade årsresultat 9 040
Helårsprognos för kommunstyrelsen -8 183
Helårsprognos för finansförvaltningen -4 329
Kommunens helårsprognos -3 472

Balanskravet beräknas därmed inte uppnås för år 2019
och kan leda till en statlig åtgärdsplan efter 2019 års utgång
och redovisat årsresultat. 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18), dnr KS 
19/00024 
 
Beslutsunderlag 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:31, daterad 2018-09-14 
Kommunstyrelsens beslut 17/00164 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14 § 167 
 
Ärendet 
Bestämmelserna ersätter det tidigare OPF-KL. 
 
Nyheterna i OPF-KL18 är främst följande: 
 
Den viktigaste materiella förändringen är att familjeskyddet nu finns på plats. 
Det innebär att förtroendevalda med uppdrag om sammanlagt minst 40 % av 
heltid nu har ett familjeskydd som till största del motsvarar det som gäller för 
anställda enligt AKAP-KL. Familjeskyddet ersätter efterlevandeskyddet som 
fanns i PBF. 
 
I OPF-KL finns ingen nedre eller övre åldersgräns, men när det gäller 
ålderspension påbörjas normalt inget intjänande efter 32 a § LAS angiven 
ålder. 
 
Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle 
gälla den som ”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits 
bort. 
 

Ekonomi 
Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före 
avgångstidpunkten (vilket normalt tolkats som faktiskt utbetalt arvode 
kalenderåret före avgångstidpunkten, i analogi med vad som gäller i PBF), 
utan den förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under 
det senaste året”. För förlängt omställningsstöd gäller en annan beräkning, 
som utgår från den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångsåret. För att 
förenkla handläggningen föreslår förvaltningen att samma beräkningssätt 
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används för båda ersättningarna och rekommenderar beräkningssättet för det 
förlängda omställningsstödet, 2 kap 5 § 3 st, som innebär att ersättningen 
baseras på årsarvodet året innan avgångsåret. 
 
Lägsta pensionsavgift som sätts av till pensionsbehållning har ändrats från  
1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp (938 kr, vilket motsvarar en 
pensionsgrundande inkomst på 20 833 kr för 2018) till 3 % (1 875 kr, vilket 
motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 41 667 kr för 2018). 
 
Lägsta beloppet för kontant utbetalning av pensionsavgift blir 200 kr, precis 
som i AKAP-KL. 
 
Det nya familjeskyddet innebär en minskad kostnad för kommunen jämfört 
med den förmån som hittills gällt. Det höjda gränsvärdet för låga 
pensionsavgifter påverkar kommunens likviditet marginellt i negativ riktning, 
men minskar kommunens pensionsskuld i samma omfattning. 
 
Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid 
ske på fem år, även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda 
redan har börjat få sin pension utbetald. 
 
Kommunens upphandlade pensionsbolag kommer att ta hänsyn till dessa 
konsekvenser i samband med de pensionsskuldsberäkningar som 
förvaltningen löpande beställer. 

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

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 

tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.  
 

- Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14) 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade tillämpningsanvisningar. 
 
--- 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) meddelar att hon ej deltar i beslut och 
lämnar rummet. Katja Ollila (V) träder in som ordförande och Annalena 
Järnberg (S) ersätts av Thomas Lönn (S) under den aktuella punkten. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
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Karlsson ärendet utförligt. 
 
Daniel Hagsten (M) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på första att-satsen vilket 
bifalls. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på andra att-satsen vilket 
bifalls. 
 
Ordförande Katja Ollila (V) ställer bifall mot avslag på tredje att-satsen vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla från och med 1 januari 2019.  
 
Upphäva OPF-KL (kallat OPF-KL14) 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade 
tillämpningsanvisningar. 
 



2019-01-25 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) i Hällefors kommun
Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. 
OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige i Hällefors kommun. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 Aktiva omställningsinsatser

 Ekonomiskt omställningsstöd

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning

 Sjukpension

 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser 

§ 1   Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 



Kapitel 2 

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången 
till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 
Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att 
få ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Kommunen har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta 
ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som 
ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i 
övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst 
motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen efter årsvis ansökan 
från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 
procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension

b. sjukpension

c. efterlevandeskydd

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

§ 4   Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen endast om den 
för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då 
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen ut 
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte 
är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår 
utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med 
förändringen av inkomstbasbeloppet.  



§ 6   Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos kommunen där den förtroendevalde har innehaft 
uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter 
som intjänats hos kommunen.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 
§ 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommunen.

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett fullständigt 
underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommunen ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på 
förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.
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Yttrande revisorernas granskning av arbetsmiljöarbetet, 
dnr KS 18/00325 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete, daterad 2018-12-14 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har den 27 december 2018 mottagit granskningsrapport 
daterad 2018-12-14 från KPMG gällande kommunens arbetsmiljöarbete. 
 
Granskningen genomfördes hösten 2018 och har särskilt belyst 
arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen gällande bland annat styrning och 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
 
Granskningen har resulterat i totalt åtta rekommendationer om utveckling och 
åtgärder. Kommunstyrelsen delar revisionernas uppfattning om samtliga 
angivna punkter. Vissa insatser och åtgärder är redan initierade av 
förvaltningen och övriga insatser kommer att planeras in under året. 
 
Arbetsmiljöarbetet inom kommunen är ständigt pågående och ett viktigt 
fokusområde för alla verksamheter, inte minst med tanke på att kommunen 
vill framstå som en attraktiv arbetsgivare och främja framtida 
kompetensförsörjning.  
 
Utbildning i grundläggande arbetsmiljö har genomförts de senaste åren. 
Under 2018 genomfördes dels en grundläggande tredagars utbildning för nya 
chefer och huvudskyddsombud dels en repetitionsutbildning för chefer som 
har delegerade arbetsmiljöuppgifter och som tidigare genomgått 
grundutbildningen. Vid nyanställning av chefer ingår en introduktion i 
arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Utöver detta har samtliga chefer under 
2018 fått en genomgång av förändrade rutiner i samband med 
Försäkringskassans nya krav gällande planer för återgång i arbete efter 
sjukfrånvaroperiod.  
 
Förvaltningen har arbetat fram nya riktlinjer för återrapportering av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, dessa riktlinjer gäller från 2019. Ett årshjul 
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för kommunens övergripande arbetsmiljöarbete är under framtagande, vissa 
verksamheter har redan sen tidigare egna årshjul.  
 
Från och med 2018 har medarbetarundersökning gjorts i form av sex frågor 
som ställs vid åtta olika tillfällen under året. Detta har gett arbetsgivaren en 
bild av hur medarbetarna bland annat upplever sin arbetsmiljö. Det utgör ett 
underlag för diskussioner på APT om arbetsmiljön. Samma upplägg kommer 
att gälla under 2019 och utgör en del av undersökning av medarbetarens syn 
på kommunen som arbetsgivare. Resultatet för hela kommunen diskuteras på 
kommunens chefsforum och i den fackliga samverkansgruppen. 
 
Arbetsgivaren kommer att se över rutinerna för överlämning av 
personalärenden vid chefsbyten för att medarbetarna ska känna sig trygga. 
Förvaltningens uppfattning är att cheferna tar ett stort ansvar för sina uppdrag 
och för sina medarbetare. Synpunkterna från intervju med fokusgruppen 
kommer att beaktas i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Sammantaget anser kommunstyrelsen att revisorernas kritik och 
rekommendationer är relevanta och kommer att beaktas, men tycker också det 
är viktigt att framföra att satsningar kontinuerligt har gjorts och fortsätter att 
göras inom hela fältet arbetsmiljö. 
 

Ekonomi 
Åtgärder som behöver vidtas för att få en bra arbetsmiljö kan påverka 
kommunens ekonomi beroende vad som genomförs. Förvaltningen 
förutsätter att åtgärder som vidtas inryms inom kommunstyrelsens 
fastställda budgetram. 
 
Folkhälsa 
En god arbetsmiljö är viktigt för kommunens medarbetare, deras hälsa och 
välbefinnande och även i deras uppdrag gentemot tredje man, t ex elever 
och brukare av vårdinsatser. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i kommunens fackliga 
samverkansgrupp. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Bella-Maria Kronman (V), Vivianne 
Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga kring hur fokusgruppen valts 
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ut, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om sjukfrånvaron, vilket besvaras av 
HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om hur kommunen arbetar 
med korttidsfrånvaron, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas som svar på 
revisorernas granskning. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om ärendets formella behandling, vilket 
besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Yttrandet antas som svar på revisorernas granskning. 
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Yttrande från Bergslagens överförmyndarnämnd över 
Annalena Järnberg och Susanne Grundströms (S) 
motion om utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd 
 
Beslutsunderlag 
Susanne Grundströms (S) och Annalena Järnbergs (S) motion 
Protokoll, länsstyrelsen i Dalarnas läns inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd daterad 2018-04-12 
Revisionsrapport ”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll” 
daterad 2018-03-21 
KF 2017-11-14 § 165 
KS 2018-01-30 § 18 
 
Ärendet 
Susanne Grundström och Annalena Järnberg, båda (S), har i en motion 
inkommen till kommunförvaltningen 2017-10-30 föreslagit att 
överförmyndarverksamheten i KNÖL-området utvärderas, att förslag om 
eventuella förändringar i organisationen inför kommande mandatperiod 
presenteras för halvårsskiftet 2018, att de olika uppgifterna och ansvar som 
ryms inom uppdragen som gode män, förvaltare och särskild förordnad 
vårdnadshavare definieras samt att indikatorer för att mäta kvaliteten i 
verksamheten tas fram. 
 
Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndarnämnd, som har till främsta 
uppgift att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. 
Sedan 2011-01-01 fullgörs detta för Hällefors kommun genom Bergslagens 
överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsbergs kommun. 
 
Motionärerna påtalar behovet av utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd då kritiken mot verksamheten periodvis varit vård. 
 
Kommunförvaltningens utvärdering av Bergslagens överförmyndarnämnd har 
huvudsakligen skett genom inläsning av granskningar och inspektioner som 
genomförts av revisorerna respektive Länsstyrelsen Dalarnas län, som är 
tillsynsmyndighet för nämnden. Kommunförvaltningen har därutöver haft 
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kontakt med överförmyndarförvaltningens chef för förtydliganden. 
Förvaltningschef och ordförande besökte också kommunstyrelsen 2018-05-23 
med en redovisning av de granskningar som gjorts och åtgärder som vidtagits. 
 
Utvärdering av nämndens verksamhet 
Länsstyrelsens inspektionsrapport daterad 2018-04-12 konstaterar att de 
påpekanden som gjordes under inspektionerna 2016 och 2017 har följts upp 
och arbetssätt justerats i enlighet med rekommendationer. Länsstyrelsen 
påpekar dock att nämnden fortfarande står för en mycket hög andel av 
ställföreträdarnas arvodeskostnader, ca 73 %, att jämföra med rikssnittet på ca 
40 %. Länsstyrelsen har inga anmärkningar på aktförvaring, registerkontroll 
eller de slumpvis utvalda granskade akterna och avslutar med att de bedömer 
”verksamheten som en bra arbetsplats med god ordning och reda”. 
 
De brister som tidigare påtalats, förklaras av förvaltningschef huvudsakligen 
med situationen efter den stora flyktingströmmen 2015, vilket ledde till att 
förvaltningen hade svårt att hinna med inflödet av ärenden samtidigt som 
arbetsmarknaden för handläggarna blev gynnsam. Detta resulterade i att flera 
handläggare slutade varvid nya måste rekryteras och fasas in i verksamheten i 
en extraordinär yttre situation. I detta avseende var Bergslagens 
överförmyndarnämnd på intet sätt unik.  
 
Riksrevisionen genomförde en granskning (riksdagens dnr 3.1.1-2015-1516, 
daterad 2017-01-26) av hur de statliga myndigheterna hanterat 
flyktingmottagandet. I den noteras att myndigheter på substatlig nivå i en 
komplex situation nästan uteslutande valde att tolka sitt uppdrag strikt, något 
som riksrevisionen menar ”är grundat i god svensk förvaltningstradition”, 
men som kan ha försvårat mottagandet på det stora hela. Vidare konstateras 
att gode män hörde till kommunernas allra svåraste uppgifter efter hösten 
2015. MSB varnade redan 3 november för att mottagandet av 
ensamkommande barn inte skulle kunna genomföras på ett tillfredsställande 
sätt med då gällande lagar och regler. Detta kan avläsas i den kritik som 
riktades mot överförmyndarnämnden under 2015-16 och förefaller alltså vara 
en problematik som kommuner generellt brottats med. 
 
Revisorernas granskning daterad 2018-03-21, finner att 
överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt god 
kontroll, men lämnar rekommendationer gällande att genomföra 
myndighetskontroller på befintliga ställföreträdarskap, inhämta referenser vid 
rekrytering av ställföreträdare samt att upprätta riktlinjer för hur många 
uppdrag en ställföreträdare kan inneha. 
 
Indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten 
Avsnitt 3.2 i revisionsgranskningen behandlar styrdokument och rutiner för 
uppföljning. Revisorerna konstaterar att överförmyndarnämnden följer 
Ljusnarsbergs kommuns styrmodell och att uppföljning presenteras för 
nämnden årligen. Granskningen omfattar även styrdokument på 
förvaltningsnivå. Revisionen ger en på det stora hela taget positiv bild av 
nämndens styrdokument och uppföljning, men anser att dokumentation av hur 
årsräkningar granskats i flera fall saknas. 
 
Motionärernas förslag om att ta fram indikatorer för att mäta verksamhetens 
kvalitet, bedöms med detta vara tillgodosedd. 
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Uppgifter och ansvar som gode man, förvaltare och särskilt tillförordnad 
vårdnadshavare 
Det är viktigt att notera att det inte är kommunen som definierar uppdrag och 
ansvar för den som åtar sig den här typen av uppdrag. Kommunens 
huvudsakliga roll är att genom överförmyndarnämnden bevaka att den 
brukare, ”huvudman” som har en god man, förvaltare eller särskilt 
tillförordnad vårdnadshavare får rätt stöd och hjälp, samt att hjälpa till att hitta 
lämpliga personer för uppdragen. Nämnden är en tillsynsmyndighet som ska 
tillvarata huvudmannens intressen. 
 
Det är staten genom tingsrätten som beslutar om god man eller förvaltare, 
samt i varje beslutat fall formulerar ett förordnande. Det är tingsrättens 
förordnande som avgör hur långtgående uppdraget gentemot huvudmannen är, 
och det är också mot detta förordnande som kommunen genom 
överförmyndarnämnden utövar tillsyn av att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. Även om förordnanden kan skilja sig åt, är ett 
förvaltarskap mer långtgående än ett god manskap. Ett förordnande som god 
man eller förvaltare kan aldrig innefatta hjälp med praktiska sysslor; sådant 
hanteras genom biståndsbeslut i kommunen. 
 
Då det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, är överförmyndarnämnden 
enbart tillsynsutövare eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren per 
automatik också blir barnets förmyndare. Det är socialnämnden i kommunen 
som gör en framställan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, 
och tingsrätten som beslutar.  
 
Detta innebär att motionärernas förslag om att definiera uppdragen inte kan 
tillmötesgås. 
 
Som framkom då ordförande och förvaltningschef besökte kommunstyrelsen 
2018-05-23, har mycket av den kritik som inte bottnar i de problem som 
uppstod i samband med flyktingvågen 2015 och som berörts ovan, sin grund i 
en osäkerhet kring nämndens uppdrag. Det förtjänar återigen att betonas att 
nämnden ska hjälpa till med rekrytering av lämpliga gode män och förvaltare, 
liksom att yttra sig över behovet av god man eller förvaltare. Däremot 
beslutas uppdrag och uppdragens omfattning i tingsrätten, och nämndens 
uppgift är att genom tillsyn säkerställa att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. 
 
Förslag på eventuella förändringar i organisationen 
Utifrån ovanstående, bedömer kommunförvaltningen att 
överförmyndarnämnden på ett bra sätt säkerställer huvudmännens rättigheter. 
Inga anmärkningar finns i Länsstyrelsens senaste inspektion av 
huvudmännens akter, och inte heller revisionsgranskningen tyder på att några 
missförhållanden föreligger. Däremot anser kommunförvaltningen att 
utvärdering av interkommunala samarbeten ska ske fortlöpande. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
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En väl fungerande överförmyndarverksamhet är av stor vikt för folkhälsan, 
då huvudmännen tillhör en utsatt grupp. Om verksamheten brister, kan det 
få avsevärda konsekvenser för huvudmännens fysiska och psykiska hälsa.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Det är viktigt att medborgarna kan lita på att överförmyndarnämnden 
fullgör sitt uppdrag. Det är en garant för att den som under en period är i 
behov av stöd, också får det stöd som tingsrätten beslutat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående tillsammans med bilagda granskningar, har 
överförmyndarverksamheten utvärderats. 
 
Kommunförvaltningen föreslår ingen organisationsförändring inför 
kommande mandatperiod. 
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om motionen varit till 
Bergslagens överförmyndarnämnd på remiss, vilket besvaras av kanslichef 
Mathias Brandt. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om utbetalningen av arvodeskostnader nu 
sker i tid, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt.  
 
Under behandlingen av ärendet yttrar sig samtliga närvarande ledamöter, 
merparten vid flera tillfällen. Yttrandena föranleder också fördjupad 
föredragning från kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna. 
 
Annalena Järnberg (S) yrkar på återremiss för att inhämta ett yttrande från 
Bergslagens överförmyndarnämnd över motionen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Annalena 
Järnbergs (S) återremissyrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att inhämta ett yttrande från Bergslagens 
överförmyndarnämnd över motionen. 
 
--- 
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Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ett yttrande daterat 
2018-11-23 vilket tillställts utskottet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V) utan att yrka. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att med detta ska motionen anses 
besvarad. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
 





 

 

 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  

Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kanslienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  

712 83 Hällefors Hällefors     

      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 

Datum  

2018-08-09  

Kanslienheten 
   

Mathias Brandt, 0591-641 25   

mathias.brandt@hellefors.se   
 

 Allmänna utskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 

Yttrande över Susanne Grundströms (S) och Annalena 
Järnbergs (S) motion om utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd, dnr KS 17/00262 
 
Beslutsunderlag 
Susanne Grundströms (S) och Annalena Järnbergs (S) motion 
Protokoll, länsstyrelsen i Dalarnas läns inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd daterad 2018-04-12 
Revisionsrapport ”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll” 
daterad 2018-03-21 
KF 2017-11-14 § 165 
KS 2018-01-30 § 18 
 
Ärendet 
Susanne Grundström och Annalena Järnberg, båda (S), har i en motion 
inkommen till kommunförvaltningen 2017-10-30 föreslagit att 
överförmyndarverksamheten i KNÖL-området utvärderas, att förslag om 
eventuella förändringar i organisationen inför kommande mandatperiod 
presenteras för halvårsskiftet 2018, att de olika uppgifterna och ansvar som 
ryms inom uppdragen som gode män, förvaltare och särskild förordnad 
vårdnadshavare definieras samt att indikatorer för att mäta kvaliteten i 
verksamheten tas fram. 
 
Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndarnämnd, som har till främsta 
uppgift att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. 
Sedan 2011-01-01 fullgörs detta för Hällefors kommun genom Bergslagens 
överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsbergs kommun. 
 
Motionärerna påtalar behovet av utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd då kritiken mot verksamheten periodvis varit vård. 
 
Kommunförvaltningens utvärdering av Bergslagens överförmyndarnämnd har 
huvudsakligen skett genom inläsning av granskningar och inspektioner som 
genomförts av revisorerna respektive Länsstyrelsen Dalarnas län, som är 
tillsynsmyndighet för nämnden. Kommunförvaltningen har därutöver haft 
kontakt med överförmyndarförvaltningens chef för förtydliganden. 
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Förvaltningschef och ordförande besökte också kommunstyrelsen 2018-05-23 
med en redovisning av de granskningar som gjorts och åtgärder som vidtagits. 
 
Utvärdering av nämndens verksamhet 
Länsstyrelsens inspektionsrapport daterad 2018-04-12 konstaterar att de 
påpekanden som gjordes under inspektionerna 2016 och 2017 har följts upp 
och arbetssätt justerats i enlighet med rekommendationer. Länsstyrelsen 
påpekar dock att nämnden fortfarande står för en mycket hög andel av 
ställföreträdarnas arvodeskostnader, ca 73 %, att jämföra med rikssnittet på ca 
40 %. Länsstyrelsen har inga anmärkningar på aktförvaring, registerkontroll 
eller de slumpvis utvalda granskade akterna och avslutar med att de bedömer 
”verksamheten som en bra arbetsplats med god ordning och reda”. 
 
De brister som tidigare påtalats, förklaras av förvaltningschef huvudsakligen 
med situationen efter den stora flyktingströmmen 2015, vilket ledde till att 
förvaltningen hade svårt att hinna med inflödet av ärenden samtidigt som 
arbetsmarknaden för handläggarna blev gynnsam. Detta resulterade i att flera 
handläggare slutade varvid nya måste rekryteras och fasas in i verksamheten i 
en extraordinär yttre situation. I detta avseende var Bergslagens 
överförmyndarnämnd på intet sätt unik.  
 
Riksrevisionen genomförde en granskning (riksdagens dnr 3.1.1-2015-1516, 
daterad 2017-01-26) av hur de statliga myndigheterna hanterat 
flyktingmottagandet. I den noteras att myndigheter på substatlig nivå i en 
komplex situation nästan uteslutande valde att tolka sitt uppdrag strikt, något 
som riksrevisionen menar ”är grundat i god svensk förvaltningstradition”, 
men som kan ha försvårat mottagandet på det stora hela. Vidare konstateras 
att gode män hörde till kommunernas allra svåraste uppgifter efter hösten 
2015. MSB varnade redan 3 november för att mottagandet av 
ensamkommande barn inte skulle kunna genomföras på ett tillfredsställande 
sätt med då gällande lagar och regler. Detta kan avläsas i den kritik som 
riktades mot överförmyndarnämnden under 2015-16 och förefaller alltså vara 
en problematik som kommuner generellt brottats med. 
 
Revisorernas granskning daterad 2018-03-21, finner att 
överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt god 
kontroll, men lämnar rekommendationer gällande att genomföra 
myndighetskontroller på befintliga ställföreträdarskap, inhämta referenser vid 
rekrytering av ställföreträdare samt att upprätta riktlinjer för hur många 
uppdrag en ställföreträdare kan inneha. 
 
Indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten 
Avsnitt 3.2 i revisionsgranskningen behandlar styrdokument och rutiner för 
uppföljning. Revisorerna konstaterar att överförmyndarnämnden följer 
Ljusnarsbergs kommuns styrmodell och att uppföljning presenteras för 
nämnden årligen. Granskningen omfattar även styrdokument på 
förvaltningsnivå. Revisionen ger en på det stora hela taget positiv bild av 
nämndens styrdokument och uppföljning, men anser att dokumentation av hur 
årsräkningar granskats i flera fall saknas. 
 
Motionärernas förslag om att ta fram indikatorer för att mäta verksamhetens 
kvalitet, bedöms med detta vara tillgodosedd. 
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Uppgifter och ansvar som gode man, förvaltare och särskilt tillförordnad 

vårdnadshavare 
Det är viktigt att notera att det inte är kommunen som definierar uppdrag och 
ansvar för den som åtar sig den här typen av uppdrag. Kommunens 
huvudsakliga roll är att genom överförmyndarnämnden bevaka att den 
brukare, ”huvudman” som har en god man, förvaltare eller särskilt 
tillförordnad vårdnadshavare får rätt stöd och hjälp, samt att hjälpa till att hitta 
lämpliga personer för uppdragen. Nämnden är en tillsynsmyndighet som ska 
tillvarata huvudmannens intressen. 
 
Det är staten genom tingsrätten som beslutar om god man eller förvaltare, 
samt i varje beslutat fall formulerar ett förordnande. Det är tingsrättens 
förordnande som avgör hur långtgående uppdraget gentemot huvudmannen är, 
och det är också mot detta förordnande som kommunen genom 
överförmyndarnämnden utövar tillsyn av att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. Även om förordnanden kan skilja sig åt, är ett 
förvaltarskap mer långtgående än ett god manskap. Ett förordnande som god 
man eller förvaltare kan aldrig innefatta hjälp med praktiska sysslor; sådant 
hanteras genom biståndsbeslut i kommunen. 
 
Då det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, är överförmyndarnämnden 
enbart tillsynsutövare eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren per 
automatik också blir barnets förmyndare. Det är socialnämnden i kommunen 
som gör en framställan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, 
och tingsrätten som beslutar.  
 
Detta innebär att motionärernas förslag om att definiera uppdragen inte kan 
tillmötesgås. 
 
Som framkom då ordförande och förvaltningschef besökte kommunstyrelsen 
2018-05-23, har mycket av den kritik som inte bottnar i de problem som 
uppstod i samband med flyktingvågen 2015 och som berörts ovan, sin grund i 
en osäkerhet kring nämndens uppdrag. Det förtjänar återigen att betonas att 
nämnden ska hjälpa till med rekrytering av lämpliga gode män och förvaltare, 
liksom att yttra sig över behovet av god man eller förvaltare. Däremot 
beslutas uppdrag och uppdragens omfattning i tingsrätten, och nämndens 
uppgift är att genom tillsyn säkerställa att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. 
 
Förslag på eventuella förändringar i organisationen 
Utifrån ovanstående, bedömer kommunförvaltningen att 
överförmyndarnämnden på ett bra sätt säkerställer huvudmännens rättigheter. 
Inga anmärkningar finns i Länsstyrelsens senaste inspektion av 
huvudmännens akter, och inte heller revisionsgranskningen tyder på att några 
missförhållanden föreligger. Däremot anser kommunförvaltningen att 
utvärdering av interkommunala samarbeten ska ske fortlöpande. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
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En väl fungerande överförmyndarverksamhet är av stor vikt för folkhälsan, 
då huvudmännen tillhör en utsatt grupp. Om verksamheten brister, kan det 
få avsevärda konsekvenser för huvudmännens fysiska och psykiska hälsa.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Det är viktigt att medborgarna kan lita på att överförmyndarnämnden 
fullgör sitt uppdrag. Det är en garant för att den som under en period är i 
behov av stöd, också får det stöd som tingsrätten beslutat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående tillsammans med bilagda granskningar, har 
överförmyndarverksamheten utvärderats. 
 
Kommunförvaltningen föreslår ingen organisationsförändring inför 
kommande mandatperiod. 
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
 

 
 
Tommy Henningsson Mathias Brandt 
Kommunchef Kanslichef 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 
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Datum  
2019-02-14  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Förslag till revidering av felparkeringsavgifter, dnr KS 
18/00275 
 
Beslutsunderlag 
KF 2018-02-20 § 20 
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 149 
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-10-19 § 146 
Protokoll från kommunfullmäktige Nora kommun 2018-12-11 § 112 
Protokoll från kommunfullmäktige Lindesbergs kommun 2018-12-12 § 184 
 
Ärendet 
Direktionen beslutade 2017-11-17 att föreslå kommunfullmäktige i respektive 
kommun att anta reviderade parkeringsavgifter. Hällefors, och Ljusnarsberg, 
antog förslaget till reviderade parkeringsavgifter. Däremot återremitterade 
Nora och Lindesberg förslaget.  
 
Nytt förslag är nu framtaget av trafikingenjör Håkan Blaxmo. Utifrån att 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen önskar att samma 
felparkeringsavgifter ska gälla i alla fyra kommuner föreslår de att alla 
kommuner antar det nya förslaget till reviderade felparkeringsavgifter. 
 
För Hällefors kommun innebär det nya reviderade förslaget att det endast är 
”parkerat fordon” överträdelsepunkt 38 ”längre tid än tillåtet” som föreslås 
ändras från 600 kronor till 400 kronor gentemot tidigare fattat beslut. 
 
Utifrån att förslaget bara har ändrats smärre sedan Lindesberg och Nora 
kommun återremitterade ärendet har kommunförvaltningen valt att avvakta 
med ärendet tills felparkeringsavgifterna antagits av dessa kommuner, vilket 
nu har skett.  
 

Ekonomi 
Förslag till felparkeringsavgifter anges nedan och omfattas av en lista på 
överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider.  

 
• 01-08  800 kr 0 minuter 
• 20-26  600 kr 5 minuter 
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• 30-31  800 kr 0 minuter 
• 34-37  600 kr 5 minuter 
• 38       400 kr 5 minuter 
• 39-41  600 kr 5 minuter 

 
(se bilaga TSFS 2016:116 för förklaring avöverträdelsepunkter 01-41) 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån den ändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår 
gentemot tidigare antagen avgift. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån den ändring Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår 
gentemot tidigare antagen avgift. 
 
Medborgarperspektiv 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att de nya avgifterna 
implementeras under första hälften av 2019. I Nora beslutade 
kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna skulle gälla från 1 juni 
2019. Kommunförvaltningen föreslår att samma tidsperiod beslutas i 
Hällefors, för att undvika oklarheter för exempelvis medborgarna från när 
den nya felparkeringsavgiften börjar gälla. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas 

och gäller från 2019-06-01. 
 
- Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20, 

upphör att gälla efter 2019-05-31. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas och 
gäller från 2019-06-01. 
 
Tidigare antagna felparkeringsavgifter, i kommunfullmäktige 2018-02-20, 
upphör att gälla efter 2019-05-31. 
 















 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Familjesamverkansteam i Norra länsdelen, dnr KS 
17/00046 

 
Beslutsunderlag 
Beslut i KS 2018-10-23, Familjesamverkansteam i Norra Örebro län, dnr KS 
17/00046 
Rapport Familjesamverkansteam norr, 2018-09-17 
Arbetsgruppen Familjesamverkansteam tjänsteskrivelse, förslag till underlag 
för beslut inkl. ny kostnadskalkyl, 2018-11-22  

  
Ärendet 
Beslut om att starta upp ett familjesamverkansteam i norra länsdelen har tagits 
i KS 2018-10-23. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om att 
starta upp ett familjesamverkansteam, under förutsättning att Region Örebro 
län också godkänner Familjesamverkansteam och delfinansierar sin del med 
50 %. 
 
Finansiera familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel 
Den 28 oktober meddelade Region Örebro län att de inte kan delfinansiera 
projektet med 50 % utifrån tidigare rapport som föreslår att 
familjesamverkansteamet skall bestå av 5,0 ssg tjänst. Regionen föreslår 
istället ett familjesamverkansteam bestående av 3,5 ssg tjänst, där 
kommunerna finansierar 2,5 ssg tjänst och Region Örebro län 1,0 sskg tjänst.  
 
Utifrån de ändrade förutsättningarna gav länsdelsgruppen i Norra Örebro län 
ett uppdrag till arbetsgruppen familjesamverkansteam att ta ställning till 
följande: 
 
- Är det möjligt att gå vidare med planerna utifrån 3,5 ssg tjänst istället för 

5,0 ssg tjänst? 
- Vad behöver revideras i rapporten utifrån de nya förutsättningarna? 
 
Arbetsgruppen för Familjesamverkansteamet 
Arbetsgruppen har skrivit ett underlag för beslut, daterat 2018-11-22 Johanna 
Högblom. I denna tjänsteskrivelse ser arbetsgruppen att det är fullt möjligt att gå 
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vidare med förslaget om familjesamverkansteamet efter de nya förutsättningarna 
från Region Örebro län.   
 
Arbetsgruppen föreslår också att styrgruppen skall bestå av samordnare, 2 
socialchefer, 2 skolchefer, chef för den Regionsanställda i teamet, folkhälsochef 
samt chef för verksamhetsområdena psykiatrin, habilitering samt primärvård.  
 
Arbetsgruppen kommer att revidera rapporten familjesamverkansteam Norr, 
2018-09-17 efter att beslut fattats. 
 
 

     
Ekonomi 
En ny kostnadskalkyl är framtagen där kommunerna bidrar med 2,5 tjänst 
och RÖL med 1,0 tjänst i verksamheten, vilket resulterar i att RÖL står för 
34 % av kostnaden och kommunerna står för 66 %.  
 
Beräknad totalkostnad för Familjesamverkansteamet 2019 är 2 422 675 kr 
 
Fördelning av kostnaderna 
Region Örebro Län  825 088 34,06 % 
Hällefors Kommun  244 710 10,10 % 
Ljusnarsberg kommun  170 117   7,02 % 
Nora kommun  369 940 15,27 % 
Lindesbergs kommun  812 821 33,55 % 
 
Finansieringen av verksamheten sker inledningsvis genom olika 
stadsbidrag för ändamålet. Stadsbidrag kommer troligtvis finns att söka  
t o m 2020. Med största sannolikhet kommer familjesamverkansteamet att 
bära sig ekonomiskt anser arbetsgruppen eftersom insatserna kommer att 
bespara arbeta och resurser inom samtliga verksamheter. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att utifrån den praxis som regionen och 
kommunen haft i många år har regionen alltid finansierat verksamhet med 
50 procent, vilket gör att förvaltningen rekommenderar att kommunerna i 
Norra Örebro län finansierar lika mycket som regionen. Det resultera i att 
totalkostnaden för Familjesamverkansteamet blir lägre och kan bland annat 
leda till inrättande av deltidstjänster.  
 
Folkhälsa 
Att genom samverkan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom barn- 
och ungdomsvården främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
Att genom samverkan samordna insatserna för barn/unga och familjer 
besparar många resor till olika verksamheter med specialist kompetens 
inom Örebro län. 
 
Medborgarperspektiv 
Insatser som främjar den psykiska hälsan hos barn och unga är viktigt ur ett 
medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna det nya reviderade förslaget vad avser uppstart av 

Familjesamverkansteam i Norra Örebro län under förutsättning att Region 
Örebro län samt övriga kommuner i Norra Örebro län godkänner ett 
familjesamverkansteam, med undantag för finansieringen. 

 
- Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel där 

kommunerna i Norra Örebro län tillsammans finansierar lika mycket som 
Region Örebro län. 

 
- Planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid 

elevhälsan i Lindesberg och att det görs på ett sådant sätt att en 
utvärdering kan ske. 

 
- Utvärdering skall ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhets- 

samt ekonomimässigt som skall utgöra beslutsunderlag för verksamhetens 
fortsättning. 

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

Familjesamverkansteam i Norra Örebro län under förutsättning att Region 
Örebro län samt övriga kommuner i Norra Örebro län godkänner ett 
familjesamverkansteam och att fördelningsnyckeln för finansiering är  
50 % Region Örebro län och 50 % kommuner. 
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut med tillägg av den ändring av första att-satsen som 
redogjorts för av socialchef Ingrid Holmgren, vilket bifalls. 

 
 
 

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

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

 
- Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel där 

kommunerna i Norra Örebro län tillsammans finansierar lika mycket som 
Region Örebro län. 

 
- Planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid 

elevhälsan i Lindesberg och att det görs på ett sådant sätt att en 
utvärdering kan ske. 

 
- Utvärdering skall ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhets- 

samt ekonomimässigt som skall utgöra beslutsunderlag för verksamhetens 
fortsättning. 
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1. Sammanfattning, förslag till beslut och 
åtgärder 

Den psykiska ohälsan ökar och är en stor utmaning för samhället. Ökningen av 
psykisk ohälsa bland unga är oroande och måste tas på stort allvar. 
2017 tillsatte Länsdelsgruppen i norra länsdelen en samordnare om 50% och en 
arbetsgrupp med representanter från en rad verksamheter att arbeta med att utveckla 
insatser kring psykisk hälsa utifrån överenskommelsen mellan staten och SKL.  
 
En inventering i arbetsgruppen visade vilket stöd som finns och vad som saknas i 
länsdelen. Tre fokusområden valdes ut. Fysisk aktivitet för unga, Föräldraskapsstöd 
och att skapa en stödfunktion för samverkan liknande SAMBAs verksamhet i Örebro. 
 
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. Samverkan sker 
och fungerar många gånger väl. Samverkan är dock en svår konst och i mer 
sammansatta ärenden tenderar samverkan ofta att haverera då olika vårdgivare 
upplever en uppgivenhet och då förväntningarna på andra aktörer inte infrias. Barn, 
unga och familjer hamnar i kläm. Redan tungt ansatta individer lämnas att själva 
ansvara för samordning mellan en rad olika aktörer/vårdgivare. Konsekvenser av 
bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk för än svårare problematik och behov 
av långvariga insatser. 
 
I Örebro kommun finns sedan 2008 SAMBA, Centrum för samverkan. De arbetar 
som neutral part för stöd till barn, unga och familjer samt berörda aktörer i 
samverkan. Verksamheten är uppskattad och värdefull för de individer som berörs av 
deras insatser och av de olika aktörer/vårdgivare som får hjälp att samverka.  
 
I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var för sig 
tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. Genom 
samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 
 
Arbetsgruppen för psykisk hälsa har, i linje med intentionen i överenskommelsen om 
psykisk hälsa, tagit fram en modell för ett Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 
De fyra kommunerna och regionen delar på finansieringen för teamet (på liknande 
sätt som t ex folkhälsoteamet). Inom regionen fördelas betalningsansvaret mellan 
primärvård, psykiatri och habilitering. Organisatoriskt ligger teamet under elevhälsan 
i Lindesbergs kommun.  
 
Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt som samverkansstöd i sammansatta 
ärenden men även ha en förebyggande främjande funktion genom konsultativ 



 

Region Örebro län Familjesamverkansteam norr, Region Örebro | Datum: 2018-08-22 5 (26) 
 

verksamhet samt genom att ansvara för riktade insatser och föräldraskapsstöd i norra 
länsdelen. 
 
Under förutsättning av erforderliga beslut kan rekrytering av vård och stödsamordnare 
påbörjas efter sommaren för att teamet ska kunna påbörja sitt arbete hösten 2018.  
Arbetsgruppen föreslår att finansiering av verksamheten inledningsvis till största 
delen sker genom de stimulansmedel som närsjukvården i norr och kommunerna 
tillhandahåller inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. 
 
Länsdelsgruppen i Norra Länsdelen beslutade 2018-06-04 att anta viljeriktning i fråga 
om tillskapande av Familjesamverkansteam i norra länsdelen samt att lämna frågan 
vidare för beslut till berörda beslutsfattare.  
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2. Bakgrund  
Denna rapport har sitt ursprung i överenskommelsen mellan staten och SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting, där stimulansmedel lämnas till kommuner och regioner för 
att utveckla arbetet kring psykisk hälsa.  
I region Örebro har varje länsdel gjort sin egen handlingsplan. I norra länsdelen, som 
omfattar region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora, tillsatte Länsdelsgruppen en samordnare om 50% samt en arbetsgrupp med 
representanter från kommunerna, region Örebro län, brukarorganisationer, 
folkhälsoteamet norra länsdelen samt ÖLIF. Arbetsgruppen fick till uppgift att välja 
tre områden att arbeta med i handlingsplanen för perioden 2017-2018, områdena 
skulle framförallt ha fokus på barn/unga, främjande/förebyggande insatser samt 
samverkan och långsiktighet. Med utgångspunkt från Överenskommelsen om psykisk 
hälsa, undersökningen Liv och hälsa ung samt gruppens samlade erfarenheter och 
kunskap om behov och resurser i norra länsdelen valdes tre fokusområden ut. 
Framtagande av en stödfunktion liknande SAMBA, Centrum för samverkan, i Örebro 
kommun för samverkan är ett av dessa områden. Här kallar vi den 
Familjesamverkansteamet i norra länsdelen. 
 

2.1 Överenskommelsen om psykisk hälsa 
 
Staten och SKL har formulerat vilka områden som bör få fokus i kommunernas och 
regionens arbete kring psykisk hälsa. Nedan några exempel: 
  
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017  
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting: 
Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid 
framåt. Staten och SKL har under flera år årligen träffat överenskommelser inom 
området psykisk ohälsa/hälsa. Syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en 
kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och 
tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård 
och stöd.  
Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för huvudmännen att på kort och lång sikt 
möta de behov som finns och på så sätt stärka den psykiska hälsan och minska 
den psykiska ohälsan i Sverige 
Effektiv samverkan mellan Hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst kan behövas för 
att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa på bästa sätt. Det kan särskilt 
gälla för utsatta grupper som t ex barn och unga. 
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Insatser inom psykisk hälsa- området 2018   
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
Överenskommelsen 2018 bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det 
långsiktiga arbete som stimulerats av Staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till 
kommuner och landsting.  
Även i 2018 års överenskommelse lyfts behovet av satsningar kring barn och 
unga och för samverkan vid mer sammansatt problematik.  

Vid komplex problematik behövs samtidiga och samordnade insatser från flera huvudmän 
och i vissa fall integrerade verksamheter för att kunna möta personens behov. Samverkan 
inom och mellan olika verksamheter och huvudmän är en fortsatt stor utmaning.  

Det är oroande att den psykiska ohälsan bland barn och unga verkar fortsätta öka, såväl 
den egenrapporterade som i statistik av diagnoser och läkemedelsförskrivning. För att barn 
och unga ska få tidiga och samordnade insatser behöver t.ex. samverkan mellan elevhälsan, 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten förbättras. Det är viktigt att även späda barns rätt 
till hälsa och utveckling uppmärksammas. Ett bra stöd för föräldrar är avgörande för den 
psykiska hälsan för barn i alla åldrar.  

2.2 Samverkanskompetens 
 
Skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård har alla, som redan nämnts, skyldighet och 
ansvar att samverka när barn, unga och familjer berörs av flera insatser. Samverkan är 
för många självklart men för att samverkan ska ge effekt måste den ske på ett 
strukturerat och riktigt sätt. Samverkan är en kompetens som inte alla besitter. 
Bristande förmåga till samverkan kan göra en svår situation för den enskilde än 
svårare. 
 
Christian Uhr vid Lunds universitet har definierat samverkanskompetens som ”De 
kunskaper och förmågor som en individ använder för att tillsammans med andra 
åstadkomma inriktning och samordning av gemensamma resurser i syfte att möta 
olika hjälpbehov…” 
 
Christian Uhr uttrycker att syftet med samverkan är att nå effekt. Samverkan är att 
komma överens om vilka effekter som ska uppnås (vilka hjälpbehov som ska mötas) 
och se till att resursernas förmågor används för att uppnå dessa effekter. 
Ledarparadoxen innebär att samtidigt ta hänsyn till två olika sammanhang. Vad som 
är funktionellt inom den egna organisationen är inte alltid funktionellt i det 
aktörsgemensamma. 
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Samverkanskompetensen kan enligt Christian Uhr delas in i tre avgörande faktorer: 
Tekniska, ex vara trygg med lagstiftning och regelverk, administrativa strukturer och 
formella processer/metoder. 
Kognitiva ex Se helheter, förstå olika perspektiv, förstå komplexa samband, tänka 
långa tidsskalor och hantera oklara problembilder. 
Sociala ex Förmåga att bygga och bevara förtroenderelationer, förmåga till tydlig 
kommunikation och prestigelöshet. 

2.3 Centrum för samverkan, Samba, Örebro kommun 
 
Centrum för samverkan, SAMBA i Örebro är en i sitt slag unik verksamhet, Centrum 
för samverkan har varit en förebild i arbetet med att ta fram en modell för en 
stödfunktion för samverkan i norra länsdelen. 
Verksamheten Samba startade som projekt 2008 och är sedan 1 oktober 2009 en 
permanent verksamhet i Örebro kommun.  
Sambas uppdrag är att organisera och leda samverkansprocessen i barn och 
ungdomsärenden där flera verksamheter är involverade och där samverkansledning 
behövs för att skapa konstruktiva samverkansprocesser. Sambasamverkan är 
underordnad gängse beslutsgångar och verksamheterna behåller sitt ansvar i ärendet. 
 
Sambasamverkan är ett metodiskt arbete där saker måste ske i en viss ordning. 
Helhetssyn och gemensam förståelse samt samsyn över behov och mål är en 
förutsättning för ett gott samverkansarbete. I samverkan finns möjlighet att tydliggöra 
helheten. Samverkan handlar inte bara om att få kunskap – det handlar även om att 
ge, att dela med sig av tankar och erfarenheter, att lyfta fram och dra lärdom av det 
som fungerar väl. Men det är viktigt att i samverkan även prata om att avgränsa, 
kanske avsluta insatser eller låta ett planerat stöd vänta för att något annat måste 
komma först. Omfattningen av stöd och insatser måste anpassas till vad som är 
möjligt för familjen. När alla inblandade bidrar till helheten frigörs energi för att 
arbeta med rätt saker. Effekten av samordnade insatser blir mer än vad varje 
enskild part eller verksamhet kan åstadkomma på egen hand. 
 
Samba / Centrum för samverkansstöd har ett brett uppdrag. Förutom sambasamverkan 
arbetar man med Samba II som innebär att man i de mer komplexa ärendena, där det 
stöd och de insatser man prövat inte gett resultat, ser behov av speciallösningar över 
verksamhetsgränserna. I Samba II arbetas förslag fram som även kan innefatta 
ekonomiska och juridiska lösningar, beslut fattas på operativ chefsnivå. 
Att ge råd, stöd och vägledning i samverkansfrågor är ett viktigt inslag i Centrum för 
samverkans uppdrag. Centrum för samverkan har även haft uppdrag att stödja 
implementeringen av SIP i förskola/skola. Man har arbetat med utbildningsinsatser 
riktade både till skola, socialtjänst och förvaltningen för funktionshindrade.  
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Centrum för samverkan har även medverkat vid flera utvecklings och 
kartläggningsuppdrag inom området samverkan. Förutom samverkan i individärenden 
finns således ett uppdrag att stödja verksamheterna i samverkansprocessen. 
 
I Sambas årsrapport för 2016 framkommer att de sedan starten september 2008 haft 
Sambasamverkan i 392 enskilda ärenden och genomfört 2049 Sambamöten.  
Under 2016 var Samba involverade för stöd i samverkan kring 174 barn och unga, 
under året blev 49 nya ärenden aktualiserade (19 flickor och 30 pojkar).  
Dessa aktualiserades av: 
Socialtjänsten: 17 ärenden, Förskola/skola: 11 ärenden, Föräldrar/vårdnadshavare: 6 
ärenden, Barn och ungdomspsykiatrin: 8 ärenden, Barn och ungdomshabiliteringen: 2 
ärenden, LSS myndighet samt förvaltningen för funktionshindrade: 3 ärenden 
NP resurs och samverkan: 1 ärende, Bostadsanpassningen: 1 ärende. 
 
I gruppen barn och unga som är aktuella för sambasamverkan har många en allvarlig 
problematik/livssituation som innebär att den unge har en mycket hög skolfrånvaro 
eller är helt hemma från skolan. Under 2016 arbetade Samba med 57 ärenden där 
barnet/ungdomen inte var i skolan utan levde mer eller mindre isolerad i sitt hem. 
 
Sambaprojektet utvärderades av Örebro universitet 2009 genom gruppintervjuer på 
lednings och verksamhetsnivå. Utvärderingen visade bland annat att Sambaprojektet 
främjat och underlättat samverkan på verksamhetsnivå. Man har upplevt att 
samordnarna har ett tydligt mandat, ej beslutsrätt, men att legitimera verksamheterna i 
en process där var och en tydligt har kvar sitt uppdrag. Man såg en möjlighet att 
motverka negativa effekter av specialisering och fragmentisering som i stor 
utsträckning drabbar individer med sammansatt problematik. Man såg en tydlig 
struktur i samverkansprojektet.  
 
2010 genomförde Samba en utvärdering av föräldraperspektivet, ”Vi slussas inte bara 
runt”. I pilotstudien redovisas föräldrars upplevelse av sambasamverkan. Här följer 
några exempel. 
Om upplevelsen av samverkansmöten: 

- Som förälder slipper jag ringa runt för att få veta vem som har ansvar för 
vad… 

- - Det har varit tydliga möten och inget runtprat i onödan… 
- - Det som bestäms på samverkansmötena det sker, det händer något… 
- Periodvis har det varit mycket möten… Ibland har jag en känsla av att vi 

stampar runt i samma cirkel. 
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Om gruppens förståelse för barnets behov: 
- Ja det var viktigt att alla fick höra hur pojken fungerade på de olika 

ställena… 
- - De kommer ju dit för att lära sig mitt barns behov 
- - Skolan försöker skjuta över till socialtjänsten, soc skjuter över till Bup och 

Bup bollar tillbaka till skolan. Man glömmer ibland att man pratar om en 
människa och inte om en sedelbunt… 

Om samverkansträffarna bidragit till en förändring för familjen: 
- Det har avlastat oss föräldrar att vi slipper hålla ihop allt 

 
Under sommaren 2018 kommer Ann-Sofie Sandström vid Örebro universitet 
färdigställa sin magisteruppsats där hon utvärderar SAMBA. SAMBA arbetar också 
med LOKE (Lokal Evidens) där de sedan starten fört statistik över sambaärenden och 
nu även över processen i samverkan.  
 
Barn och ungdomspsykiatrins (BUP) erfarenheter av Sambasamverkan: 
 
BUP/region Örebro tar emot barn och unga från hela länet, de samverkar 
således med hela länets kommuner och andra aktörer. BUP har erfarenhet av 
sambasamverkan kring barn/unga från Örebro kommun och samverkan utan 
Samba i övriga kommuner. 
  
Svårigheter som kan uppstå vid samverkan är att vi (de olika verksamheterna) 
värnar om just sitt uppdrag och vi missar att se möjligheterna att hitta 
gemensamma lösningar.  
Sambasamverkan är mer än bara ett möte, kallad av någon representant från en 
berörd verksamhet. Det är ett metodiskt arbete där man tydligt sätter familjen 
och dess behov i centrum. Sambamötena leds av en oberoende samtalsledare, 
som före mötet har planerat detta tillsammans med familjen. 
Strävan är att skapa möten i likvärdighet och jämställdhet där maktskillnader i 
form av olikheter i utbildning, uppdrag, kunskap och position så långt som 
möjligt ska tonas ner till förmån för att allas bidrag till enheten ska vara lika 
viktiga. 
Utifrån BUPs perspektiv ger detta arbetssätt möjligheter till mer respektfulla 
möten, det finns en oberoende person som sammankallar, ansvarar för 
samtalsklimat, sammanfattar men även utmanar oss från respektive 
verksamhet att tänka gemensamt.  
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Psykiatrin har 10 grundläggande punkter gällande förhållningssätt. Dessa 
klingar väl med de metoder man lutar sig mot i samverkansmöte. Några 
punkter är: 

• Vi ska arbeta i samförstånd 
• Vi ska respektera mångfald 
• Vi ska uppträda etiskt 
• Vi ska identifiera människors behov och styrkor.  
• Vi ska erbjuda vård och behandling utifrån patientens perspektiv 

Dessa är giltiga både vid det enskilda mötet, men i lika hög utsträckning i 
samverkan mellan olika verksamheter.  
 
Barn och ungdomshabiliteringens erfarenheter av Sambasamverkan: 
 
Samba är väldigt värdefullt för barn och ungdomshabiliteringen. Det är viktigt 
att ha en neutral person som tar ett större samverkansansvar och som har 
kunskap om de olika verksamheterna. Möjligheten till Samba II möten (med 
chefer/beslutsfattare) har också varit betydelsefullt och gjort att man kommit 
framåt i mer komplicerade ärenden. Som enskild verksamhet är man ofta 
upptagen av sin egen vardag och har svårt att ha det ”helikopterperspektiv” 
som Samba kan ha. Samba förbereder också familjen vilket skapar bättre 
förutsättningar för att komma vidare. Barn och ungdomshabiliteringen har 
genom Samba haft framgång i ett antal svåra ärenden. 
 

2.4 Varför samverkan? 
 
Att samverkan ska ske tydliggörs i olika sammanhang: i lagstiftning, i riktlinjer och 
vägledningar och i Överenskommelsen om psykisk hälsa, se ovan.  
Region Örebro lyfter samverkan i överenskommelser och strategier för att främja 
hälsa: 

 
”Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa 
i Örebro län 2018 – 2023” 

• Parternas samverkan i det regionala och lokala folkhälsoarbetet ska, via den 
regionala samverkansstrukturen och/eller samverkan i länsdelen och lokalt, 
ske utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan. I detta arbete ska 
ÖLIF/SISU och ÖLBF involveras. 

• Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och annat övergripande 
utvecklingsarbete samt lokal och regional verksamhet för att främja en god, 
jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Regionens närsjukvård, psykiatri 
och tandvård är viktiga aktörer lokalt. 
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”Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, Regional 
utvecklingsstrategi 2018–2030” 
5.3 Kunskapslyft och utbildning 

• År 2030 har vi uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna genom att säkra 
att alla barn får en bra start i livet. En start med goda uppväxtvillkor som 
stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa. Det är ett resultat av 
en satsning på en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på 
metoder och medel som sätter barnens behov i centrum. 

Strategiska inriktningar 
• Höj måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Skapa goda 

utbildningsmiljöer för utsatta grupper med bristfällig eller avbruten 
utbildning. 

5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård 
• Folkhälsa grundas i goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen 

förmåga, tilltro till andra, delaktighet och sammanhang. Genom att vi ger 
förutsättningar för goda och jämlika livsvillkor för alla invånare i hela länet 
har vi uppnått en god, jämlik och jämställd hälsa. Utöver breda 
folkhälsoinsatser gör vi även särskilda insatser för sårbara grupper. Psykisk 
hälsa och levnadsvanor är prioriterade områden, särskilt bland barn och 
unga.  

Strategisk inriktning 
• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal och regional 

samverkan. Främja psykisk hälsa genom tidiga, förebyggande och 
integrerade insatser till barn och unga. Utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan med 
andra regioner och landsting, samt genom samverkan mellan länets 
kommuner och Region Örebro län. 

 
Folkhälsan i Sverige är generellt god, men under de senaste decennierna har man 
kunnat se en oroande ökning av psykisk ohälsa, framförallt inom gruppen barn, 
ungdomar och unga vuxna. 
Vård och serviceenheter har blivit allt mer specialiserade, olika aktörer har också 
olika huvudmän som stat, regioner och kommuner, inom vissa områden även privata 
aktörer. Detta ställer allt högre krav vad gäller samverkan för att förhindra att 
människor ”faller mellan stolarna” Ett stuprörstänkande inom olika verksamheter gör 
det svårare att få en helhetssyn kring barn och deras familjer. 
Alla som arbetar med barn och unga har enligt lag skyldighet att samverka i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Samverkan är något av ett honnörsord inom många organisationer, det finns ett 
antagande om att samverkan ska öka tillgänglighet till vård och stöd, minska 
dubbelarbete och göra insatser mer effektiva. Många upplever dock att samverkan är 
en svår konst, ibland till och med omöjlig att få att fungera. 
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Samverkan kräver kompetens, kompetenta vårdgivare besitter nödvändigtvis inte 
kompetens i samverkan. Örebros SAMBA verksamhet, Centrum för samverkan, har 
visat sig vara en god stödfunktion i samverkan till andra vårdgivare. Samba utgör en 
neutral part i samverkan, de arbetar både direkt i ärenden och konsultativt till 
vårdgivare. 
Idag sker samverkan, kring barn och unga, mellan olika aktörer inte sällan genom SIP 
möten (SIP: Samordnad individuell plan). Att mötas i sk. SIP möten säger ingenting 
om kvaliteten på samverkan, den avgörs av parternas förmåga att se utanför den egna 
verksamheten med barnet/ungdomens bästa för ögonen.  
Många SIP möten tenderar att bli möten där vårdgivare berättar om sin verksamhet 
och var gränserna går för de egna insatserna, inte sällan också en förväntan på andra 
vårdgivare att lösa situationen. Detta är inte samverkan. 
För god samverkan behövs ett väl genomfört förberedelsearbete tillsammans med 
familjen. Verksamheter som SAMBA bistår med neutralitet och spetskompetens som 
gör att föräldrarnas och barnets/den unges tankar och synpunkter tydliggörs. Ett 
gemensamt språk gör att familjen är med under hela processen.  
En framgångsrik samverkan kan leda till en handlingsplan där var och en av 
vårdgivarna och familjen är beredda att tänja sig för att nå ett gott resultat, en neutral 
mötesledare kan underlätta detta.  
Väl fungerande samverkan har en starkt avlastande funktion för barnet, den unge och 
familjen. Det har även en starkt avlastande funktion för vårdgivare som tillsammans 
med andra vårdgivare kan arbeta för en förbättrad situation. Samverkan kräver initialt 
en arbetsinsats i förberedelse. God förberedelse och samverkan sparar resurser då man 
kan minska antal möten när arbetet kommit igång. På sikt kan väl fungerande 
samverkan vara än mer besparande då den oftare än om man inte samverkar leder till 
förbättrad situation för de berörda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser för familjen 
utan samverkan: 
- Många möten och kontakter 
- Hamnar mellan stolarna 
- Sämre resultat/mindre effekt 
- Ingen samsyn 
- Komplicerar för varandra 
- Frustration 
- Information ges många gånger 
- Svårt att få ihop något 
- Ofokuserat 
- Splittrat och spretigt – olika 
mål 
- Lägre förtroende – man kör 
fast 
 
 
 
 
 

Möjligheter för familj /vård och 
stödgivare vid samverkan: 
- Alla får samma information 
samtidigt 
- Avlastande 
- Gemensamt ansvar, samsyn 
- Mer effekt och mer ”verkstad” 
- Tydlighet 
- Bredare bild / större förståelse 
- Multikompetens samtidigt 
- Helhetsperspektiv 
- Arbete på flera nivåer: individ,  
grupp och organisation 
- Främjande / förebyggande 
- Gemensamt syfte och mål utifrån 
den enskildes behov 
- Kunskap om varandra som 
samarbetspartners 
- Större möjlighet att bidra med stöd 
till familjen, alla kan göra något. 
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I majoriteten av de ärenden som kommun och hälso och sjukvård samverkar kring 
fungerar samverkan väl. Det finns dock en andel ärenden där föräldrar, barn och unga 
har behov av många insatser parallellt och där samverkan är svårare att få till, dessa 
familjer har inte sällan många olika kontakter. I dessa ärenden krävs ofta mer för att 
samverkan ska fungera än vad varje enskild aktör kan åstadkomma.  
 
Nedan en bild av hur det kan se ut för vissa familjer, många kontakter som agerar runt 
omkring familjen på olika sätt. det ger ingen sammanhållen bild av familjens 
situation. Varje del påverkar familjens situation på något sätt. Syftet med 
Familjesamverkansteamet är att få en sammanhållen fast punkt, där aktörerna agerar 
tillsammans utifrån familjens behov. Det kommer alla till gagn, så väl familj som 
aktörer.  
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3. Uppdragets mål 
Ett av de tre valda fokusområdena från arbetsgruppen är förslag till att skapa 
stödfunktion för samverkan, Familjesamverkansteam. Målet med det valda området 
och föreliggande rapport är ta fram förslag på en samverkansorganisation/team i norra 
länsdelen som ska fungera som neutral stödfunktion i samverkan mellan olika vård- 
och stödfunktioner/myndigheter, med fokus på barnets- och ungdomens bästa utifrån 
ett helhetsperspektiv.  

4. Genomförande och tidsplan 
Handlingsplanen för norra länsdelen arbetades fram av den stora arbetsgruppen för 
psykisk hälsa. Gruppen gjorde en inventering av befintligt stöd i länsdelen och av vad 
som saknas. Gruppen kunde konstatera att det finns många insatser och viss 
samverkan när det rör t ex barn i yngre åldrar. Ett exempel är att det finns BHT, 
Barnhälsoteam, som är en mindre samverkansorganisation mellan förskola och region 
Örebro län. Motsvarande saknas för barn i skolålder i samtliga kommuner. När det 
gäller barn, unga och familjer med mer sammansatt problematik är det ofta svårt att få 
till stånd en fungerande samverkan. 
 
Arbetsgruppen såg ett stort behov av en stödfunktion som kan bistå i samverkan på 
samtliga nivåer (universell till specialiserad/ individ, grupp och samhälle) och i 
samtliga åldersgrupper.  
I handlingsplanen inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i 
norra Örebro län och Region Örebro län, 2017-10-20 är framtagande av en modell för 
ett samverkansteam i länsdelen därför ett av tre fokusområden. I handlingsplanen 
anges: 
I länsdelen finns en rad olika verksamheter som vänder sig till personer som upplever 
psykisk ohälsa, däremot saknas former för samverkan mellan dessa parter vilket kan 
innebära att det blir personen i fråga, eller dennes anhöriga, som får vara budbärare 
mellan verksamheterna. Detta kan orsaka större lidande än nödvändigt. En 
samverkan behövs mellan de olika verksamheterna där en samordning av insatser 
genomförs och tydliggörs utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Det finns 
behov i länsdelen av information om rättigheter och skyldigheter i kontakten med 
socialtjänst, hälso- och sjukvård m fl. Informationskanaler och arbetet med SIP 
(samordnad individuell plan) bör ses över och förbättras. 
 
Som långsiktiga mål angavs: Fungerande och effektiv samverkan mellan region, 
kommun, brukare och anhörig/brukarorganisationer, där brukares delaktighet är 
central. 
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Som kortsiktiga mål angavs: Öka dialog mellan kommun, region och brukare. 
Samverkansorganisation för norra länsdelen liknande Samba modellen i Örebro. 
Inom ramen för verksamheten bör ingå SIP, ”Barnhälsoteam” för skolbarn vid 
behov, samt ”informationsbank” till brukare och professionella avseende 
insatser/verksamheter i norra länsdelen.  
 
Ur den stora arbetsgruppen för psykisk hälsa valdes Christian Kokvik, chef 
elevhälsan i Lindesberg, Tova Heiniemi skolkurator i Lindesberg, Lena Lindén 
familjebehandlare Nora, Ann-Charlotte Mellåker enhetschef BUP, Peter Björklund 
chef folkhälsoteamet samt Eva Hill, samordnare för psykisk hälsa arbetet i norra 
länsdelen, att ansvara för arbetet med att ta fram förslag till en modell för en 
samverkansorganisation/samverkansteam. 
Den lilla arbetsgruppen har månatligen stämt av arbetet med den stora arbetsgruppen 
som fungerat som referensgrupp. Månatligen har arbetet även redovisats för 
Länsdelsgruppen som lämnat synpunkter för det fortsatta arbetet. 
 
Aktiviteter: 

- Den lilla arbetsgruppen har vid regelbundna träffar avhandlat en rad frågor,  
t ex målgrupp, organisationsstruktur mm, vilka därefter stämts av med 
Länsdelsgruppen.  

- Gruppen har träffat Ingela Pihlström från Samba i Örebro och tagit del av 
Sambas verksamhet. 

- Samordnaren har fört diskussioner med SOFINT om möjlighet till samverkan 
och delfinansiering vilket visat sig verkningslöst.  

- Några ur gruppen har deltagit vid möte med bildningscheferna i kommunerna 
för att ta del av deras synpunkter.  

- Några i gruppen har besökt Möckelnföreningarna för att ta del av deras 
erfarenheter avseende skapandet av webbinstrument. 

- Några i gruppen har deltagit i konferens i Falun 12-13 juni.  
- Några i gruppen har träffat kommuncheferna.  

 
Återrapport skall ske till SKL 31 oktober 2018. Rapport och beslutsunderlag ska 
innan dess ha lämnats till Länsdelsgruppen för beslut om viljeriktning och vidare 
åtgärder - framläggande av förslag till respektive kommuns och regions beslutsfattare. 

5. Målbild av Familjesamverkansteam i 
norra länsdelen 

5.1 Målgrupp 
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Målgruppen för Familjesamverkansteamets arbete är barn och unga 0–23 år.  
Verksamheten ska vända sig till barn/unga/familjer där det finns flera vård- och 
stödinsatser som behöver samordnas och där samverkan inom ordinarie verksamheter 
ej gett önskad effekt. Familjesamverkansteamet ska vara en neutral part i samverkan. 
Familjesamverkansteamet tar ej över ordinarie verksamheters ansvar. 
Familjesamverkansteamet skall även ha ett konsultativt uppdrag gentemot ordinarie 
verksamheter. Insatsen ska vara hälsofrämjande och förebyggande. 

5.2 Organisation 
 
Familjesamverkansteamet ska utgöras av ett mobilt team med fem vård- och 
stödsamordnare. De fyra kommunerna och regionen delar på finansieringen för 
teamet (på liknande sätt som t ex folkhälsoteamet). Inom regionen fördelas 
betalningsansvaret mellan primärvård, psykiatri och habilitering. För att underlätta 
och möjliggöra teamets arbete bör de organisatoriskt och arbetsgivarmässigt placeras 
inom en gemensam verksamhet med en gemensam chef. I Lindesberg finns redan en 
uppbyggd organisation med medarbetare från olika professioner som kan erbjuda 
både teknisk utrustning som lokaler mm samt även kollegor och handledning. 
Organisatoriskt finns det därför flera vinster med att teamet och huvudmannaskapet 
ligger under elevhälsan i Lindesberg kommun. Familjesamverkansteamet ska ha ett 
tydligt uppdrag att arbeta i samtliga kommuner i norra länsdelen.  
 
Familjesamverkansteamet bör ha en styrgrupp, förslagsvis bestående av socialchefer 
från två kommuner, bildningschefer från två kommuner, chef vid elevhälsan i 
Lindesberg, chef vid BUP, primärvård och BUH. 
Familjesamverkansteamet ska bestå av ett multiprofessionellt team av socionomer, 
psykolog, special- och socialpedagog alternativt arbetsterapeut. Teamet ska fungera 
som ett konsultativt expertteam vilket förutsätter medarbetare som har en bred 
kompetens. Teamets medlemmar ska utöver sin grundprofession ha 
samverkanskompetens och erfarenhet av arbete inom något/några av områdena 
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård (gärna barn och ungdomspsykiatri, habilitering 
eller primärvård) och god lokal kännedom. 
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5.3 Familjesamverkansteamets uppdrag och 
organisation 

 

 
 
 

Familjesamverkansteamet ska arbeta på samtliga nivåer i pyramiden. Allt ifrån den 
konsultativa delen i uppdraget gentemot verksamheter och enskilda till specialiserade 
insatser direkt i ärenden där det finns behov av särskild samverkanskompetens. Se 
olika insatser för respektive nivå nedan. 
 
 
 
 
 
  

 
Nivå 3.Specialiserade  

insatser 

Nivå 2. Tillgängliga tidiga 
insatser 

Nivå 1. Främjande/förebyggande insatser 

Delaktighet 
och rättigheter 
Ledning, 
styrning och 
organisation 
 Riskgrupper 

Komplicerad eller 
allvarlig problematik 
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Organisationsskiss för Familjesamverkansteam i Norra 
länsdelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Familjesamverkansteam i Norra länsdelen 
Fem vård och stödsamordnare 

Mobilt team  

Delat huvudmannaskap: 
Region Örebro län samt kommunerna Lindesberg, Nora, 
Ljusnarsberg och Hällefors. 

Samverkans 
möten: 
Direkt arbete med 
familjer och 
vård/stödfunktioner 
Olika nivåer/olika 
omfattning.  
SIP vid behov. 

Utanför 
Boxen: 
Komplexa 

ärenden där 
chefer/prof 

behöver 
samverka 

/hitta lösningar 

Konsultation: 
Vård/ 
stödfunktioner 
Medborgare 

Webb: 
Vård/ 
stödfunktioner 
Medborgare 

Riktade och 
förebyggande 

insatser: 
Uppmärksamma 

behov/grupper för 
riktade insatser. 

Föräldraskapsstöd 
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Innehåll i de olika uppdragen 
 
Nivå 3, specialiserade insatser: Teamet ska på uppdrag av 
barn/ungdom/familj eller någon annan aktör kopplas in för att som 
neutral part leda samverkan i ärenden där ordinarie verksamheters 
samverkan inte nått önskad effekt. Insatsen ska ses som ett komplement 
när behov av särskild samordning föreligger. Teamet tar ej över ansvar 
från ordinarie verksamheter, men kan finnas kvar tills man uppnått 
målet med insatsen. Teamet har ett övergripande helikopterperspektiv 
med barnets bästa för ögonen. 

 
Nivå 3, specialiserade insatser: I ärenden där alla brukliga 
insatser prövats utan framgång ska teamet kunna samla personer 
från respektive verksamhet som har mandat att fatta beslut om 
särskilda insatser. Teamets uppgift är att leda mötet med barnets 
bästa i fokus. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 
tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 
Teamet ska ha ett konsultativt uppdrag gentemot andra 
verksamheter och enskilda individer för vägledning och 
konsultation.  
 

 
Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 
tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 
Teamet ska ansvara för en webbsida där information om 
tillgängliga insatser i norra länsdelen samlas, en digital 
kunskapsbank för verksamheter och enskilda individer. 
Här ska även finnas information om aktuella och planerade 

gruppverksamheter, föreläsningar mm. 
 

Samverkans 
möten: 
Direkt arbete med 
familjer och 
vård/stödfunktioner 
Olika nivåer/olika 
omfattning.  
SIP vid behov. 

Utanför 
Boxen: 
Komplexa 

ärenden där 
chefer/prof 

behöver 
samverka 

/hitta lösningar 

Konsultation: 
Vård/stödfunktioner 
Medborgare 

Webb: 
Vård/stödfunktioner 
Medborgare 
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Nivå 1,2 och 3 Främjande/förebyggande insatser, 
tillgängliga/tidiga insatser och specialiserade insatser: 
Teamet ska ha en övergripande kunskap om aktuell 
situation och aktuella behovsområden i norra länsdelen.  
 
Teamet ska kunna arrangera riktade insatser till specifika 
målgrupper utifrån behov, t. ex för barn som närstående 

(missbruk, psykisk ohälsa, separationstvister och svår somatisk sjukdom eller död). 
Även stärka föräldrar i grupp genom stöd till dem som t ex. har barn med stor 
frånvaroproblematik, missbruk, unga som begår brott eller är i riskzon etc. Teamet 
ska också arrangera och erbjuda generella insatser och föreläsningar utifrån aktuella 
teman/behov.  
Teamet ska samordna gruppledare för föräldraskapsstöd i Norra länsdelen, dessa ska 
arbeta över kommungränserna i norra länsdelen, föräldrar ska kunna anmäla sig till 
önskad grupp oavsett kommuntillhörighet.  

5.4 Implementering 
 
Familjesamverkansteamet, bestående av fem vård- och stödsamordnare med 
professionerna: två socionomer, en psykolog, en sjuksköterska och en socialpedagog 
alt arbetsterapeut kommer tillsammans med sin chef göra en plan för teamets arbete.  
Inledningsvis kommer mycket fokus ligga på att introducera sig i de fyra 
kommunernas aktuella verksamheter och Region Örebro läns olika verksamheter, 
exempelvis närsjukvårdsområde norr, område Psykiatri samt område Habilitering och 
hjälpmedel. Teamet kommer under en uppstartsfas behöva besöka varje kommun och 
regionens berörda verksamheter för att hitta naturliga samverkanspartners och arenor. 
Samarbetsavtal behöver upprättas på olika nivåer i de olika organisationerna och 
verksamheterna. Verksamheter som arbetar med målgruppen ska kunna anlita teamets 
tjänster och samma förhållningssätt som vid SIP ska gälla, dvs deltagande i 
samverkan genom teamet ska vid inbjudan vara prioriterat. 

5.5 Ekonomi 
 
Arbetsgivaransvaret ska ligga under Lindesbergs kommun. Finansieringen för 
Familjesamverkansteamet ska vara delat mellan region Örebro län och de fyra 
kommunerna. Fördelningsgrund för projektet mellan kommunerna och regionen är 
50/50, men inom regionen fördelas betalningsansvaret mellan närsjukvårdsområde 
norr, område Psykiatri samt område Habilitering och hjälpmedel. Utgångspunkt antal 
kommuninvånare 2017 och 2018 års pris- och lönenivåer. 
Ersättning för verksamheten skall täcka Lindesbergs kommuns kostnader. Projektets 
parter har rätt att i god tid få rapport om förändringar som påverkar 

Riktade och 
förebyggande 

insatser: 
Uppmärksamma 

behov/grupper för 
riktade insatser 
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kostnadsfördelningen. Aviseringar ska ske ett halvår i förväg om det avviker från det 
årliga kostnadsutvecklingen/invånarantal. 
 
Förslag till Budget: 
 
 

Kostnad Helår 
   Psykolog 650 000 

   Socionom med erf från elevhälsa 595 000 
   Socionom med erf från socialtjänst 595 000 
   Sjuksköterska med erf från psykiatri/elevhälsa 650 000 
   Socialpedagog/arbetsterapeut 475 000 
 

   
 Stöd chef 59 300 

 
    

 Stöd ekonomi/personal 29 650 
 

    
 Lokal 120 000 

   Gruppledare föräldrastöd 100 000 
Bil 25 000 

 
     

 Kurs, konferens, arbetsmaterial 40 000 
   

 
  

   

Beräknad totalkostnad per år 
 

3338950  

 
 
 

  
     Fördelning av kostnad 

  
     

Intäkt region Örebro län 1669475 
 

    
Intäkt KNÖL-kommuner 

  
    

Hällefors 255 722 
 

   
Ljusnarsberg 177 771 

 
   

Nora 386 586 
 

   
Lindesbergs kommun 849 396 

 
   

   
    

 
3338950 

 
   

 
 

  
Antal invånare 

2017 Fördelning 
Hällefors 7 109 15,32% 
Ljusnarsberg 4 942 10,65% 
Nora 10 747 23,16% 
Lindesbergs kommun 23 613 50,88% 
      

  46 411 100,00% 
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För att täcka kostnader för familjesamverkansteamets uppstart föreslås att de 
stimulansmedel som kommer kommuner och region tillhanda från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) öronmärks för detta arbete, stimulansmedlen täcker 
en stor del av kostnaderna. I staten och SKL:s överenskommelse för psykisk hälsa 
2018 framgår det att uppgörelsen omfattar 1 414 miljoner kronor, varav kommunerna 
får rekvirera 350 miljoner kronor, ungdomsmottagningarna 130 miljoner kronor och 
landstingen 884 miljoner kronor för att förstärka arbetet med psykisk hälsa. Syftet 
med överenskommelsen är att fortsätta att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
arbete avseende området psykisk hälsa. Målet är att genom ett delat ansvarstagande 
mellan berörda aktörer ska invånarna erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser 
av bra kvalitet, både vad gäller förebyggande och främjande insatser, som sociala 
insatser och medicinsk behandling. Stimulansmedlen fördelas utifrån 
fördelningsnyckeln och förstärkningen kommer att pågå under 2019 och 2020. 
Stimulansmedlens omfattning under dessa två år är i nuläget oklart då det är flera 
faktorer som påverkar, bl a. att vi står inför ett regeringsskifte. Utifrån att 
överenskommelser av det här slaget hittills aldrig har varit partiskiljande uppskattar 
man dock från SKL att stimulansmedlen även fortsättningsvis kommer att vara en 
liknande summa som i år. Då Uppdrag psykisk hälsa beräknas sträcka sig till år 2021 
och då arbetet med familjesamverkansteamet ligger i linje med SKL:s önskan om 
inriktning på arbetet är det rimligt att använda stimulansmedlen till uppstart av 
familjesamverkansteamets arbete. Ytterligare en möjlighet att finanserna arbetet för 
kommunernas del är att använda sig av det Statsbidrag som varje kommun har 
möjlighet att söka. I början av 2018 beslutade Regeringen att ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att fördela 100 000 000 kr i statsbidrag till kommunerna för att stärka 
socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Användningsområdet 
för Statsbidraget är: 

- Stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar 
att fara illa 

- Förbättra arbetet mot psykisk ohälsa 
- Öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa 
- Stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både 

hälso-och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens 
egna verksamhet 

Här framgår det tydligt att även statsbidragets användningsområden går i linje med 
Familjesamverkansteamets arbete. I likhet med stimulansmedlen från SKL kommer 
kommunerna att kunna fortsätta söka Stadsbidraget årligen fram tills 2020. Både 2019 
och 2020 kommer 100 000 000 kr att avsättas årligen till fördelning. Fördelningen 
sker utifrån fördelningsnyckeln, så därför kan summan för respektive kommun variera 
från år till år.  

På sikt kommer region Örebro län och kommunerna behöva finansiera verksamheten 
utan stimulansmedel. Arbetsgruppens uppfattning är dock att teamet kommer att bära 
sig ekonomiskt genom att insatserna besparar arbete och resurser inom samtliga 
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verksamheter genom färre möten samt då man genom samverkan har möjlighet att nå 
resultat även i de mer sammansatta och resurskrävande ärenden, samt att man genom 
tidiga insatser förebygger att ärenden blir allt för komplexa. 

5.6 Uppföljning/utvärdering 
 
Utvärdering av familjesamverkansteamets arbete är viktigt. 
Målet för verksamheten är bättre samverkan vilket framförallt innebär färre möten, 
rätt insatser i rätt tid samt skillnad i vardagen för de barn/ungdomar och familjer som 
berörs. 
Det åligger verksamhetens chef att redan från uppstart ha former, innehåll och 
strukturer för utvärdering. 
Utvärdering bör vara av både kvantitativ och kvalitativt slag. 
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Bilaga 1.  
 
Redovisning av erhållna stimulansmedel och statsbidrag 
under 2018 
 
Stimulansmedel från SKL /Uppdrag psykisk hälsa 2018 (avrundat): 
 
Region Örebro län 26 miljoner, varav 7,3 miljoner avser barn/ungas psykiska hälsa 
Ljusnarsberg 171 500 
Nora  372 000 
Hällefors 246 000 
Lindesberg 820 000 
 
 
Statsbidrag från socialstyrelsen/ Uppdrag stärka insatser för barn och unga med 
psykisk ohälsa 2018: 
 
Hällefors  396 665 + 60 174 
Nora  316 633 
Lindesberg 397 201 
Ljusnarsberg 515 452 
 
 
 
 



Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   

   TJÄNSTESKRIVELSE 
     
    2018-11-22   
Överenskommelse Psykisk hälsa 
Samordnare Johanna Högblom   
 

 
 
Förslag till underlag för beslut 
 
Arbetsgruppen för Familjesamverkansteamet föreslår respektive 
kommunstyrelse i norra länsdelen att ta till sig följande underlag för 
beslut 
 

• Arbetsgruppen ser det fullt möjligt att gå vidare med förslaget 
om familjesamverkansteam efter de nya förutsättningarna från 
Region Örebro län. 

• Förslag till styrgrupp för familjesamverkansteamet är 
samordnare, två st. chefer från vardera socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen (motsvarande), chef för den 
regionanställde i teamet, folkhälsochef, chef från verksamheterna 
psykiatrin, habiliteringen och primärvård (om det inte 
sammanfaller med ovan skrivna).  

• Familjesamverkansrapporten ska revideras utifrån de nya 
förutsättningarna efter att beslut har fattats. 

• Arbetsgruppen föreslår att familjesamverkansteamet ska bestå av 
fyra stycken tjänster för,     

o Att i ärenden kring en familj så ska 
familjesamverkansteamet arbeta parvis. 

o Att det kommer att vara flera ärenden samtidigt och ett 
flertal möten och träffar med olika familjer vid samma 
tillfälle.  

o Att uppdraget ska genomföras i alla våra fyra kommuner i 
norra länsdelen.  

o Att verksamheten kommer utöver samordnade insatser 
riktat till familjer även att innefatta konsultation, 
utformande av webbverktyg samt samordna 
förebyggande insatser i form av föräldraskapsstöd och 
barngrupper.  

o Att en av de anställda i teamet kommer att ha en 
samordnande funktion för familjesamverkansteamet. 

 



 2 
 
Kort bakgrund 
 

• I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar 
möjlighet att var för sig tillhandahålla samma servicefunktioner 
som större kommuner kan. Genom samordnade insatser kan varje 
kommun få ut betydligt mer än de investerar. Arbetsgruppen för 
psykisk hälsa har, i linje med intentionen i överenskommelsen 
om psykisk hälsa, tagit fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 
 

• Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt som samverkansstöd 
i sammansatta ärenden men även ha en förebyggande främjande 
funktion genom konsultativ verksamhet samt genom att ansvara 
för och samordna riktade insatser och föräldraskapsstöd i norra 
länsdelen 

 
• Förslaget kvarstår att Familjesamverkansteamet har 

organisatorisk tillhörighet inom Elevhälsoenheten i Lindesbergs 
kommun. Där även den regionanställda ska ha sitt uppdrag även 
om hens anställning är hos Region Örebro län.  

 
• Uppdraget för Familjesamverkansteamet är att vara neutrala i alla 

ärenden som de arbetar med under ledning av en gemensam chef. 
  

• Arbetsgruppen ställer sig positiv till utvärdering från dag ett, 
vilket är i linje med den plan som finns för verksamheten. 
Arbetsgruppen ser vinsterna med att verksamheten utformas som 
ett flerårigt projekt då det möjliggör en mer långsiktig planering 
av verksamheten.  

 
• Arbetsgruppen anser att det är viktigt att det förtydliga att 

Familjesamverkansteamet är en utökad verksamhet som riktar sig 
till hela familjen men med ett tydligt barnperspektiv. 
Verksamhetsidén utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. 
 

 
 



Kostnad Helår

Psykolog 650 000

Socionom med erfarenhet elevhälsa 297 500

Sjuksköterska med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 650 000

Socialpedagog/arbetsterapeut 475 000 2 172 500

Gruppledare föräldrastöd 100 000

Stöd chef 43 450 schablon 2 % 

Stöd ekonomi/personal 21 725 schablon 1 % 

Lokal 120 000

Bil 25 000 Vid leasing + 50 tkr

Kurs, konferens, arbetsmaterial 40 000

Beräknad totalkostnad per år 2 422 675 kronor

Fördelning av kostnader 2019: Antal invånare 2017

Region Örebro län 825 088

Hällefors kommun 244 710 7 109 15,32%

Ljusnarsbergs kommun 170 117 4 942 10,65%

Nora kommun 369 940 10 747 23,16%

Lindesbergs kommun 812 821 23 613 50,88%

2 422 675 kronor 46 411 100,00%



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

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

Ekonomi 
 Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i december 

2018 beslutat följande: 
 
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 
mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller 
för fyra år (2020-2024). Vilket sammanlagt skulle innebära ca 14 000 kr 
eller 3 500 kr/år för Hällefors kommun.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

 
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 
Folkhälsa 
Att underlätta samverkan genom relevanta, användbara kunskapsstöd och sätt 
att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård, kan vara en viktig del 
utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

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

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

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Att kommunen antar rekommendationen av gemensam kunskapsstyrning 

inom socialtjänstens verksamheter.  Finansieringen ska hanteras i 
budgetprocessen för åren 2020-2024. 

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

 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls.  
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Att kommunen antar rekommendationen av gemensam kunskapsstyrning 

inom socialtjänstens verksamheter.  Finansieringen ska hanteras i 
budgetprocessen för åren 2020-2024. 
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Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
 
Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 
 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

 
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.   
 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.  
 
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 



    
    
    
    
   
 
kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018.  
 
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 
 

Bakgrund 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.  
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas.  
 
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  
 
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med  
SKL.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 
 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 

mailto:registrator@skl.se


    
    
    
    
   
 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 
Lena Micko 
Ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 

Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 

 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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Överenskommelse mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning, dnr KS 18/00291 
 
Beslutsunderlag 
Brev från Välfärd och folkhälsa angående överenskommelsen, 2018-10-19  
Överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län, 2018-02-01 
Protokoll 2018-05-04, specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård 
Protokoll 2018-09-28, specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad 
 
Ärendet 
Områdeschef för välfärd och folkhälsa regional utveckling, Region Örebro län 
har skickat ut överenskommelsen om samverkan eftersom kommunerna i 
Länet och Regionstyrelsen rekommenderas att ta politiskt beslut i frågan. 
Beslut från Hällefors kommunerna skall delges Region Örebro län, område 
välfärd och folkhälsa. 
 
Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd har vid sitt sammanträde den 4 
maj 2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och 
Region Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan. 
Specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid sitt 
sammanträde den 28 september 2018 fattat ett liknande beslut. 
 
Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken 
samverkan mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande 
samverkansområden under kommande år. Tanken är att de mer konkreta 
överenskommelser som sluts för avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt 
i den övergripande. I dessa behöver man då inte ange grundläggande 
utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den övergripande 
överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare motsvarande 
överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan Region 
Örebro län bildades. 
 
Principerna för samverkan skall utgå ifrån: 
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- Den enskildes önskemål om insatser  
- Arbetssätt som stärker individens självbestämmande och delaktighet 
- Att kunna göra avkall på gränsdragningar för att den enskilde skall få sina 

behov tillgodosedda 
- Tillit mellan huvudmännen 
- Verksamheterna skall informera varandra om större förändringar som 

påverkar samverkan. 
 
Samarbetet skall utgå ifrån en gemensam värdegrund och kännetecknas av: 
- Ett gemensamt ansvarstagande för individens bästa 
- En tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 
vilken av parterna som utför insatsen 

- Ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 
skapar trygghet i vårdkedjan 

 
Ekonomi 
En bra samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna som bygger på 
bästa tillgängliga kunskap utifrån ett evidensbaserat arbetssätt främjar 
ekonomin 
 
Folkhälsa 
Genom att insatserna för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionalitet eller 
socioekonomisk tillhörighet baseras på kunskap blir vården jämlik vilket 
främjar folkhälsan 

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

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

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Anta överenskommelsen om samverkan 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls.  

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Anta överenskommelsen om samverkan. 



3(3) 

 

 





























































 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2019-02-14  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Ansökan om bidrag till hyra 2019, Reumatikerförening 
Hällefors - Grythyttan, dnr KS 18/00039 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om aktivitetsbidrag 2019, Reumatikerförening  

Hällefors-Grythyttan 
- Aktivitetsplan för 2018 
- Ansökan om föreningsbidrag 2018 KS 18/00039 
 
Ärendet 
Reumatikerförening söker bidrag för hyran om sammanlagt 48 552 kr för hela 
år 2019. Förvaltningen har under år 2017/2018 tillsammans med 
reumatikerföreningen undersökt om det finns möjligheter för 
reumatikerföreningen att få tag på någon annan lokal som är anpassad efter 
föreningens behov/önskemål, men detta har inte varit genomförbart. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag. Kommunförvaltningen har den 15 dec 2015 beslutat om att 
de nya riktlinjerna för föreningsbidrag skulle förskjuts till den 1 januari 2017.  
 
Förslaget i riktlinjerna var att föreningsbidrag skulle utbetalas årligen på 
beslut av kommunstyrelsen, på två poster; bidrag till offentligt arrangemang 
och aktivitetsbidrag. Att söka bidrag för hyra skulle inte vara möjligt. Under 
2016 har förvaltningen dessutom lämnat uppdrag åt KPMG att ta fram 
riktlinjer för föreningsbidrag, som beskriver hur bidragen för evenemang och 
aktiviteter skall handläggas och beslutas. Dessa riktlinjer är i dags dato ännu 
inte antagna.  
 
Under 2016/2017/2018 har omsorgen informerat om förändringarna och 
konsekvenser kring detta på samtliga mötet i KHR/KPR. Detta för att 
föreningarna skulle ha möjlighet att säga upp hyresavtal. Föreningarna har 
lämnat sina ansökningar om föreningsbidrag för hyra som har utbetalats 
halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte kunnat erbjuda andra 
lokaler. Inga kommunala lokaler har kunnat erbjudas till 
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reumatikerföreningen, dock har föreningen förhandlat en billigare hyra för 
föreningslokal med Hällefors bostadsbolag AB.  
 

Ekonomi 
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 552 kr för hela 
år 2019. 

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

 
Samverkan 
Information kommer att ske på central samverkan. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot 

uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att 
ingen annan lokal kan erbjudas. 

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

 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls.  
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot 

uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under förutsättning att 
ingen annan lokal kan erbjudas. 
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Utskottsinitiativ: Intraprenad, dnr KS 19/00043 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för ett förslag gällande dels att 
revidera Hällefors kommuns policy avseende intraprenad och dels att 
undersöka intresset för att testa att ingå i en intraprenadverksamhet. 
Intraprenad innebär att ansvaret för den dagliga driften läggs på en enhet som 
då blir mer självständig inom organisationen. Kommunen har en policy 
avseende intraprenad och i den framgår att syftet med 
intraprenadverksamheten är att: 
 

• Utveckla nya styrformer,  
• Uppmuntra till att utveckla nya idéer i verksamheterna och därmed 

uppnå en bättre kvalitet,  
• Ge möjlighet till ökat engagemang samt större inflytande och 

delaktighet för personalen, vilket sannolikt medför en bättre 
arbetsmiljö,  

• Dra lärdomar som kan överföras till hela organisationen  
• Stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande.  

 
Ordförande Johan Stolpen (V) lyfter särskilt fram att det behövs bred 
information för att väcka intresse och vikten av att medarbetarna vill vara 
med.  
 
--- 
 
Ordförande Johan Stolpen föreslår att välfärdsutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen: 
 
- Uppdra till förvaltningen att revidera Hällefors kommuns policy 

Intraprenad i enlighet med nuvarande politiska organisation och 
tjänstepersonsorganisation. 
 

- Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns någon enhet där 
det här skulle passa och där enheten har intresse av att ingå i en 
intraprenadverksamhet 
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Vivianne Pettersson (M) och Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till 
beslut vilket bifalls.  
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
- Uppdra till förvaltningen att revidera Hällefors kommuns policy 

Intraprenad i enlighet med nuvarande politiska organisation och 
tjänstepersonsorganisation. 
 

- Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse i någon av 
enheterna av att testa en intraprenadverksamhet 
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Återrapport förvaltning och drift av idrotts- och 
motionsanläggningarna Hurtigtorpet och ishallen, dnr 
KS 18/00243 
 
Informationsunderlag 
KS 2018-11-27 § 245 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2018-11-27 kommunförvaltningen i uppdrag att inleda 
förhandlingar respektive diskussioner med Alliansen Hurtigtorpet och 
Hällefors ishockeyklubb (HIK). Enligt beslutet skulle diskussionerna med 
HIK ha återrapporterats senaste i januari och förhandlingarna med Alliansen 
Hurtigtorpet i februari. Kommunförvaltningen kan konstatera att det i 
dagsläget inte finns något färdigt resultat med avtalsförslag att återrapportera, 
men vill ändock informera kommunstyrelsen om processen. 
 
Förvaltningen har startat uppdraget som ett projekt. Projektledare är 
samhällstrateg med en arbetsgrupp bestående av fastighetschef och kultur- 
och fritidschef. Till detta så finns en styrgrupp bestående av kommunchef, 
ekonomichef samt projektledare. Inledande förhandlingar samt diskussioner 
har påbörjats med både Alliansen Hurtigtorpet och HIK. 
 
Alliansen Hurtigtorpet har kommit längre i sina interna diskussioner kring ett 
eventuellt överlämnade av fastigheten till kommunen. Frågeställningarna är 
mer vilken vision kommunen har med Hurtigtorpet, hur spåren ska skötas och 
hur bidraget ser ut för det. Men det gäller även föreningarnas tillgång till 
fastigheterna om kommunen äger dem.  
 
HIK är inte på samma nivå. Där är frågeställningarna mer generella.  
 
Förhandlingarna ligger alltså en bit före med Allianser och där bedömer 
förvaltningen att ett övertagagande är möjligt. Läget är inte det samma kring 
ishallen, utan där finns en större osäkerhet om ett övertagande är möjligt. 
 
Förhandlingarna och diskussionerna fortsätter med båda parter. Nästa 
avrapportering i ärendet kommer att ske till kommunstyrelsen i april. 
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Ambitionen då är att presentera nya avtal vid en eventuell överenskommelse 
med föreningarna. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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Lönekartläggning 2018, dnr KS 19/00025 
 
Informationsunderlag 
Lönekartläggning 2018, Rapport för jämställda löner 
Lönekartläggning 2018, Nyckeltal 
Värderingsresultat 2018 
Analys likvärdiga arbeten 2018 
 
Ärendet 
 
Sedan 2017 är det ett lagkrav i Diskrimineringslagen att göra årliga 
lönekartläggningar. Hällefors kommun har gjort årliga lönekartläggningar i 
stort sett varje år från 2004. Vissa år är lönekartläggningen baserad på lönen 
året innan, beroende på när löneöversynsförhandlingarna varit klara. För åren 
2016 och 2018 har lönekartläggningarna gjorts året efter. Förvaltningen 
inväntade det nya löneavtalet med lärarfacken innan arbetet med 
lönekartläggningen för 2018 startade. Under januari 2019 har arbetet med 
lönekartläggning och löneanalys genomförts i syfte att ha ett underlag inför 
2019 års lönerörelse. 
 
Hällefors kommun har under många år strävat efter att främja jämställdhet 
och motverka diskriminering och detta bland annat genom en strategisk 
lönepolitik som är könsneutral.  
 
Arbetsgruppen har i kartläggning och analys av 2018 års underlag inte funnit 
löneskillnader som enbart beror på könstillhörighet.  
 
Löneskillnader finns på individnivå och en fördjupad analys behöver göras 
utifrån samtliga faktorer för att utesluta att löneskillnaden i lika eller 
likvärdiga arbeten inte är könsbunden. De faktorer som bland annat ingår i 
analysen är marknadsaspekten, löneförmåner och den individuella 
lönesättningen då hänsyn tas till såväl kompetens, erfarenhet som 
utvecklingsförmåga. Hällefors kommuns fastställda lönekriterier är resultat, 
flexibilitet och utvecklingsförmåga. Varje verksamhet har i uppdrag att 
definiera och förankra kriterierna så att medarbetarna har kännedom om vad 
som leder till en god löneutveckling.  
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Hällefors kommuns lönesättande chefer har en viktig roll för att kommunen 
ska uppfattas som jämställd när det gäller lön. Lönekartläggningarna ökar 
förhoppningsvis medvetenheten bland lönesättande chefer om vikten av att 
alltid bedöma och lönesätta varje person könsneutralt utifrån krav på 
utbildning, ansvar, kompetens och arbetets komplexitet. 
 
Den individuella lönesättningen innebär att lönesättande chef gör en 
bedömning av medarbetarnas insatser det gångna året gällande individuella 
resultat och prestation som påverkar individens löneutveckling. För att kunna 
göra en heltäckande analys av löneskillnader behöver den aspekten diskuteras 
med respektive lönesättande chef. 
 
Ett starkt skydd finns i föräldraledighetslagen för föräldralediga, deras 
löneutveckling får inte hämmas av föräldraledigheten.  
 
Även om Hällefors kommun i sin analys inte direkt finner osakliga 
löneskillnader på grund av könstillhörighet finns det all anledning att fortsätta 
det strategiska arbetet med frågor om lönesättning, lönebildning och 
lönestruktur. Arbetet med fördomar, kultur och historia måste vara ständigt 
pågående. 
 
I Rapporten om jämställda löner med tillhörande bilagor redovisas löneläge 
och analys av lönerna för 2018. 
 

Ekonomi 
Löner inkluderat arbetsgivaravgifter är en av kommunens största 
utgiftsposter och därmed kostnader för varje enskilt år. Rapporten som 
sådan påverkar inte kommunens ekonomi. De åtgärder som behöver göras 
hanteras inom ramen för löneökningsbudgeten. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att en könsneutral lönepolitik är viktig för den 
upplevda hälsan hos kommunens anställda. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett/kommer att ske i centrala 
samverkansgruppen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson ärendet utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att 
yrka. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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1 Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen 

Lönekartläggning handlar om att arbetsgivaren regelbundet ska säkerställa att 
alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Samtliga 
arbetsgivare med fler än 25 anställda är enligt lag ålagda att göra en 
kartläggning årligen. Kontrollmyndighet är diskrimineringsombudsmannen, 
DO. 

Denna rapport utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan 
kvinnor och män som går under begreppet lönekartläggning (vilket regleras i 
diskrimineringslagen 3 kap § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att 
kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och 
män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns 
andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön. Detta dokument 
sammanfattar resultatet av ett arbete i syfte att säkerställa att samtliga 
medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om 
arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa 
skillnader justeras enligt lagen. Arbetsgivaren har tre år på sig att åtgärda 
framkomna skillnader som beror på kön. 

 
1.1 Bakgrund och syfte 
 
I Hällefors kommun har lönekartläggning gjorts i stort sett årligen sedan 
2004. Lagkravet om hur ofta en kartläggning skall göras har varierat men i 
dagsläget är det varje år. 2016 gjordes en omfattande arbetsvärdering av 
samtliga yrken i kommunen och inför 2018 års lönekartläggning har 
arbetsvärderingar gjorts på nytillkomna yrken i kommunen. Avsikten var att 
en lönekartläggning skulle genomförts hösten 2018 gällande 2018 års 
löneläge. Det centrala löneavtalet med lärarnas fackliga organisationer drog 
dock ut på tiden och blev klart i slutet av september. Lärarna fick sin nya lön i 
november. Denna kartläggning som gjorts i januari 2019 avser 2018 års löner 
i Hällefors kommun. 
 
Uppdraget att genomföra en lönekartläggning ligger hos arbetsgivaren. Dock 
finns det krav på öppenhet och samverkan med de fackliga organisationerna 
vilka arbetsgivaren har kollektivavtal med.  
 
I en lönekartläggning ska arbetsgivaren genomföra en bedömning om vilka 
arbeten som är likvärdiga med varandra. För att hantera en så stor mängd 
arbeten som finns i en kommun, behövs ett systematiskt arbetssätt. Hällefors 
kommun vill ha en arbetsvärdering som är i linje med andra kommuner. För 
ändamålet valde kommunen att anlita konsultstöd från Sysarb AB under 2016 
och 2017. Sysarb har stor erfarenhet från arbetsvärdering och kartläggningar i 
kommuner såväl som företag. Detta år har kartläggningen genomförts av 
representanter från HR-enheten samt berörda chefer vid nya eller förändrade 
värderingar av yrken. Kommunen använder Sysarbs IT-stöd för 
arbetsvärdering, kartläggning och analys.  
Efter arbetsvärdering och kartläggning har arbetsgivaren ett strukturerat 
material som kan användas som underlag i analysen och hantering av 
eventuella osakliga löneskillnader. Lönesättande chef får struktur och 
överblick som underlättar analys och åtgärd för att nå önskvärda 
lönestrukturer.  
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1.2 Åtgärder efter föregående års lönekartläggning 
 
I analysen av 2017 års löner framkom behov av vissa justeringar. Med 
utgångspunkt från den föregående kartläggningen har särskilda 
lönejusteringar gjorts på gruppen kuratorer, controller samt områdeschefer.  
 
2 Processen 

Kommunens arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning har 2018 varit 
indelade i olika steg. 
 

1. Genomgång av strategi och lönepolitiska riktlinjer. Granskning av skrivningar och 
tillämpning av kommunens avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och 
andra anställningsvillkor. 

2. Arbetsvärdering 
3. Lönekartläggning 
4. Analys av lika och likvärdiga yrken i 2018 års lönenivå  
5. Resultat och redovisning  

 
2.1 Arbetsvärdering 
 
En arbetsvärdering krävs för att arbetsgivaren skall kunna få kunskap om 
vilka arbeten som är att betrakta som lika respektive vilka arbeten som är att 
betrakta som likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt i analysen.  

Arbetsgruppen som genomförde arbetsvärderingen bestod av HR-chef, HR-
konsult och lönekamrer från HR-enheten.  

Utifrån ett antal faktorer skall varje arbete värderas och jämföras med alla 
arbeten i kommunen. Dessa faktorer skall också viktas utifrån hur mycket de 
skall påverka slutresultatet. Hällefors kommun har valt att vikta de olika 
faktorerna enligt rekommendation från Sysarb AB, vilket är i linje med andra 
kommuner i riket.  
 
Faktorer   Viktning 

1. Teoretisk utbildning 20% 
2. Arbetsrelaterad erfarenhet 5% 
3. Sociala färdigheter  10% 
4. Intellektuella färdigheter 15% 
5. Ansvar för arbetsledning 12% 
6. Ansvar för verksamhet 12% 
7. Ansvar för människor 8% 
8. Ansvar för resurser  8% 
9. Fysiska förhållanden 2% 
10.  Psykiska förhållanden  8% 
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2.2 Resultat av arbetsvärderingen 
 
Resultatet utifrån den arbetsvärdering som görs resulterar i ett antal 
värderingsboxar där olika arbeten kan bedömas som likvärdiga. Totalt blev 
antalet värderingsboxar i 2018 års lönekartläggning 17 stycken.  
 
2.3 Analysarbete 
 
Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras på medarbetare 
som utför lika eller likvärdiga arbeten. Totalt ingår 700 medarbetare i årets 
lönekartläggning. 
 
2.3.1 Lika arbete 
 
Det första steget i lönekartläggningen är att identifiera vilka av 
organisationens medarbetare som utför lika, eller åtminstone väsentligt lika 
arbetsuppgifter. Syftet med detta är att säkerställa att kvinnor och män som 
har samma arbetsuppgifter inte har löneskillnader som inte går att motivera 
med andra faktorer.  
 
I detta moment utgår processen från organisationens befintliga 
befattningsbenämningar och statistikkoder för att i första skedet bestämma 
vad som är att betrakta som lika arbete. Totalt finns det 76 grupper av 
medarbetare vars arbeten är att betrakta som lika. 
 
Som stöd i analysen har nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram 
använts som tydliggör skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Dessa 
nyckeltal och diagram skapar bilder av nuläget som sedan måste analyseras 
djupare utifrån frågan varför det är skillnad i lönesättning mellan kvinnor och 
män. 
 
Exempel på diagram som använts i analysen: 

 
 

 
 
Utifrån dessa diagram görs en analys om löneskillnaderna beror på kön eller 
om det kan motiveras på annat sätt. Det kan finnas förklaringar som 
omplaceringar där en medarbetare fått behålla sin tidigare lön, individuella 
faktorer utifrån kommunens lönekriterier, utbildning samt marknadsfaktorer 
vid rekrytering eller i vissa fall för att behålla personal. 
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I årets analys fanns det 76 lika arbeten och av dessa var det 26 arbeten där det 
fanns både kvinnor och män, 48 yrken är kvinnodominerade och 17 yrken är 
mansdominerade. Män hade högre lön i 10 av 26 arbeten och kvinnorna hade 
högre lön i 16 av 26 arbeten. Kvinnor har i Hällefors Kommun 97,9% av 
männens löner vilket är en försämring med 1,8 procentenheter från förra 
kartläggningen men ändå är ett bra värde. 
 
När det gäller lika arbeten har arbetsgruppen konstaterat att skillnaderna i lön 
inte berott på kön utan beror på andra förklaringar.  
  
2.3.2 Likvärdiga arbeten 
 
Lönekartläggningen ska även genomföras mellan kvinnor och män som har 
likvärdiga arbeten. Syftet med detta moment är att säkerställa att 
värdediskriminering inte förekommer och att arbetsgivaren inte nedvärderar 
traditionellt sett kvinnodominerade arbeten vare sig vad gäller bedömning av 
arbetsuppgiften eller i lönesättningen. Ett sådant argument handlar om 
bedömning av arbetsuppgiftens komplexitet och ansvar.  
 
Det är i denna del av analysen fortfarande en fråga om könsperspektivet där 
analys sker om det finns löneskillnader mellan likvärdiga arbeten som är 
kvinnodominerade och de som inte är kvinnodominerade. Ett 
kvinnodominerat arbete är ett arbete där kvinnorna utgör minst 60 % av 
gruppens medarbetare. I de fall där en kvinnodominerat arbete har lägre lön 
än ett likvärdig icke kvinnodominerat arbete måste detta således förklaras 
med könsneutrala argument.  
 
Det förekommer också löneanalyser mellan värderingsboxarna. Om det finns 
ett icke kvinnodominerat arbete med lägre krav men med högre lön än ett 
kvinnodominerat arbete ska detta kunna förklaras.  

 
2.3.2.1  Analys och förklaringar till löneskillnader vid likvärdiga arbeten 
 
Befattningar inom vissa specialistfunktioner påverkas av Hällefors kommuns 
behov av att rekrytera utbildad personal och behålla medarbetare med speciell 
kompetens. I dessa arbeten förväntas lönenivåer som är jämförbar med 
konkurrerande kommuner och företag. Det kan till exempel handla om 
tekniker, upphandlare och andra specialistfunktioner. Utifrån 
marknadsperspektivet är konkurrerande företag i kommunen bland annat stål- 
och verkstadsindustri, Örebro universitet, konferensanläggningar och 
Spendrups vilket kan påverka lönesättningen för vissa befattningar. 
 
Det finns även medarbetare inom vissa befattningsgrupper där uppdrag och 
ansvar är mycket varierat. Medarbetare som har lång erfarenhet och 
skicklighet tenderar att få mer komplexa arbeten i en mindre kommun vilket i 
vissa fall resulterar i ett högre löneläge. 
 
I årets lönekartläggning har arbetsgruppen konstaterat att det finns skillnader i 
några värderingsboxar som behöver analyseras djupare och i vissa fall bör en 
handlingsplan upprättas tillsammans med berörda chefer.  
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3 Slutsatser lönekartläggning 2018 

Hällefors kommun har genom åren arbetat med en könsneutral lönepolitik. 
Löneskillnaden mellan män och kvinnor har ändå ökat något sedan 
föregående kartläggning. Arbetsgruppen har i årets lönekartläggning i några 
fall hittat löneskillnader mellan män och kvinnor som inte med säkerhet kan 
förklaras med sakliga skäl. Dessa grupper och individer kommer att 
analyseras djupare i samråd med berörda chefer om skillnaden i lön beror på 
kön, helt eller delvis. Om inte hela löneskillnaden kan förklaras med sakliga 
skäl kommer handlingsplan att upprättas.  
 
Samtidigt är det viktigt att konstatera att det på individnivå finns skillnader 
både i relation till marknad och till individers kompetens och uppdrag. 
 
Lönekriterierna resultat, flexibilitet och utvecklingsförmåga utifrån de 
lönepolitiska riktlinjerna skall kontinuerligt diskuteras och tydliggöras på 
kommunens olika verksamhetsområden och användas i de lönegrundande 
samtalen. Det bör finnas en god lönespridning i de olika yrkesgrupperna.  
 
Genom årliga kartläggningar ökar förhoppningsvis medvetenheten bland 
lönesättande chefer om vikten av att alltid bedöma ny lön i en befattning 
utifrån krav på utbildning, ansvar, kompetens och arbetets komplexitet.  
 
Den individuella lönesättningen innebär att chef gör en bedömning under året 
av medarbetarens individuella resultat och prestation vilket påverkar vilken 
löneutveckling individen får. Föräldraledigas och sjukskrivnas löneutveckling 
ska inte påverkas av ledighet utan skall lönesättas som om de varit i tjänst.  
 
Att kontinuerligt arbeta med fördomar, tidigare kultur och historia är en 
process som ständigt pågår.  

 
4 Förslag till fortsatt arbete för jämställda löner 

Kommunen behöver kontinuerligt se över kraven i nya befattningar och 
eventuella förändringar av innehåll i befintliga befattningar inom 
organisationen. Tydlighet ska finnas om vilka krav som ställs för de olika 
befattningarna redan vid rekryteringsförfarandet. Det är viktigt att en 
lönesättning vid nyanställning alltid analyseras med utgångpunkt från 
lönekartläggningar och kommunens befintliga lönestruktur. En felaktig 
lönesättning vid nyanställning kan innebära att kommunen tvingas upprätta 
handlingsplan för lönejustering om lönesättningen leder till osaklig 
löneskillnad på grund av kön. Lönesättande chef har en viktig roll och ett stort 
ansvar för lönesättningen vid nyanställning. 
 
Kommunen behöver fördjupa sig i analysen för att se över andra faktorer än 
lön som skulle kunna hanteras olika med anledning av könstillhörighet. Till 
exempel möjligheter till byte av arbete, tillägg för utökat ansvarsområde, 
möjlighet till kompetensutveckling i tjänsten.  
 
Kommunen behöver anordna utbildningar för att öka kunskapsnivån om 
jämställdhet och mångfald i arbetslivet. 
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Det är önskvärt att involvera cheferna och facken i betydligt högre grad och i 
ett tidigare skede i kommande lönekartläggningsarbete. Detta för att alla skall 
få en samsyn gällande lönesättning och en större förståelse för varandras 
arbeten i värderingen.  
 
Ny översyn av arbetsvärderingen bör göras med anledning av förändrad 
klassificering i etikettslistan. Gruppen socialsekreterare har fått fler Etiketter i 
den revidering SKL gjorde under 2018. Här bör eventuellt en ny 
arbetsvärdering göras utifrån uppdelning om myndighetsutövning. Även 
lärargrupperna har fått nya etiketter och istället för två etiketter på 
grundskolelärare har det nu delats upp i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Ställning 
behöver tas om huruvida grundskollärare ska ha en eller flera etiketter. 
 
4.1 Förslag till åtgärder vid framkomna löneskillnader 
 
En åtgärd för att justera osakliga löneskillnader på grund av kön kan vara att 
samtidigt som löneutvecklingen ökar för den kvinnodominerade gruppen, 
bromsa löneutvecklingen i vissa mansdominerade grupper alternativt för 
individer som redan har ett väl hävdat löneläge. 
 
Det kan även vara enskilda individer som behöver lyftas lönemässigt för att 
jämna ut löneskillnader som inte kan förklaras med andra faktorer än kön. 
  
Hänsyn behöver i vissa fall tas både till medellön och lönespridning i en 
grupp med flera individer. Det behöver inte vara den med lägst lön i en större 
grupp som skall lyftas för att utjämna en löneskillnad utan det kan vara någon 
med lång erfarenhet och/eller med en speciell kompetens. I de fall en hel 
grupp behöver justeras finns det all anledning att se över lönespridningen. 
 
4.2 Kostnadsberäkning och tidsplanering 
 
De åtgärder som konstateras i årets analys är av mindre omfattning och 
finansieras inom ramen för den beslutade löneökningsbudgeten. 
 
Ambitionen är att rätta till konstaterade osakliga löneskillnaderna i samband 
med ordinarie löneöversyn 2019. 
 
I samband med att Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjerna för 2019 
antogs, fastslogs att lärare och sjuksköterskor är prioriterade i 2019 års 
ordinarie löneöversyn utifrån resultatet av föregående års 
lönekartläggningsarbete. 
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 

anst.

Antal 

kv

Antal 

män

Andel

kv

Medel

lön

Medel-

lön

skillnad

 %

Medel-

lön

skillnad

kr

Medel

anst.-

tid

Medel

ålder
Kommentar

M I A

Arbetsterapeut 4 4 0 100 31627 11 47
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 89,8 -3573 12 55 Drifttekniker: Erfarenhet inom branschen, 

verksamhetsövergång till och från kommunala 

bostadsbolaget.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 95,8 -1373 36 57 Upphandlare: Lång erfarenhet, ensam i sin roll, specifika  

kompetenser, jämförelser med andra kommuner. 

Barnskötare 12 11 1 91,7 24766 21 48
Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 89,7 -2842 13 48 Gruppen består av tre personer, varav 2 med lång 

anställningstid. En nyrekrytering av IT-tekniker med lång 

anställningstid hos annan arbetsgivare. Marknadsfaktor 

påverkade lönesättningen.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 96,0 -1025 14 49 Löneskillnaden kan delvis förklaras av att högst betalda 

vaktmästaren (man) har utökat ansvarsområde och 

specialkompetens (inom bowling). Nyrekrytering av 

vaktmästare (man) som har lång anställningstid och 

erfarenhet med sig och därmed hög ingångslön. Inom 

gruppen barnskötare finns flera kvinnor med låg lön trots 

utbildning och tidigare erfarenhet. Förslag på åtgärder 

under kommande 3-årsperiod är att göra fördjupade 

analyser i gruppen barnskötare och vid behov utjämna 

löneskillnaden inom värderingsboxen.

Biståndshandläggare 2 2 0 100 31800 16 51
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 90,3 -3400 12 55 Drifttekniker: Erfarenhet inom branschen, 

verksamhetsövergång till och från kommunala 

bostadsbolaget.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 96,4 -1200 36 57 Upphandlare: Lång erfarenhet, ensam i sin roll, specifika  

kompetenser, jämförelser med andra kommuner. 

Boendestödjare 4 3 1 75 27264 32 58
Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 98,8 -344 13 48 Gruppen består av tre personer, varav 2 med lång 

anställningstid. En nyrekrytering av IT-tekniker med lång 

anställningstid hos annan arbetsgivare. Marknadsfaktor 

påverkade lönesättningen.

Boendestödjare HVB 5 3 2 60 25601 9 53

Analys, Likvärdiga arbeten
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 

anst.

Antal 

kv

Antal 

män

Andel

kv

Medel

lön

Medel-

lön

skillnad

 %

Medel-

lön

skillnad

kr

Medel

anst.-

tid

Medel

ålder
Kommentar

M I A
Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 92,7 -2007 13 48 Gruppen består av tre personer, varav 2 med lång 

anställningstid. En nyrekrytering av IT-tekniker med lång 

anställningstid hos annan arbetsgivare. Marknadsfaktor 

påverkade lönesättningen.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 99,3 -190 14 49

Löneskillnaden kan delvis förklaras av att högst betalda 

vaktmästaren (man) har utökat ansvarsområde och 

specialkompetens (inom bowling). Nyrekrytering av 

vaktmästare (man) som har lång anställningstid och 

erfarenhet med sig och därmed hög ingångslön.

Chef, områdeschef 

Äldreomsorg, 

funktionshinder 1 1 0 100 50150 34 58
Jämförs med Områdeschef IFO 1 0 1 0,0 51000 98,3 -850 19 48 Löneskillnaden förklaras med individuella faktorer.

Controller 1 1 0 100 44000 9 52
Jämförs med Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 90,3 -4700 3 41 Löneskillnaden kan till viss del förklaras med 

marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte hela 

löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Distriktssjuksköterska 2 2 0 100 35287 24 56
Jämförs med Enhetschef Kultur & 

Fritid

2 1 1 50,0 39000 90,5 -3713 12 46 Ensam i sin roll. Kvinnan i gruppen har högst lön. 

Löneskillnaden mellan mannen som är vikarie och 

distriktssköterskorna kan förklaras. 

Enhetschef Måltid 1 0 1 0,0 41400 85,2 -6113 7 47 Ensam i sin roll. 

Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 76,8 -10663 16 43 Ensam i sin roll. Lång anställningstid.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 80,2 -8713 1 47 Ensam i sin roll. Unik genom att tjänsten omfattar arbete 

gentemot 9 kommuner. Marknadsfaktorer.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 72,5 -13413 3 41 Ensam i sin roll. Löneskillnaden kan till viss del förklaras 

med marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte 

hela löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Ekonomi-/Löneadministratör 3 3 0 100 26366 20 57
Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 89,0 -3244 19 63 Löneläget förklaras av god löneutveckling utfrån varierade 

uppdrag som arbetsledare (löst vakanser på chefsidan, ej 

tf). Lång arbetsrelaterad erfarenhet, individuell 

lönesättning.

Behandlingsassistent/

Stödpedagog

2 1 1 50,0 28475 92,6 -2109 14 46 Individuella faktorer.
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 

anst.

Antal 

kv

Antal 

män

Andel

kv

Medel

lön

Medel-

lön

skillnad

 %

Medel-

lön

skillnad

kr

Medel

anst.-

tid

Medel

ålder
Kommentar

M I A
IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 95,5 -1242 13 48 Individuella faktorer.

Enhetschef IFO/Soc 2 2 0 100 42175 9 48
Jämförs med Chef IT 1 0 1 0,0 47000 89,7 -4825 32 55 Ensam i sin roll. Lång anställningstid.

Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 91,8 -3775 16 43 Ensam i sin roll. Lång anställningstid.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 95,9 -1825 1 47 Ensam i sin roll. Unik genom att tjänsten omfattar arbete 

gentemot 9 kommuner. Marknadsfaktorer.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 86,6 -6525 3 41 Ensam i sin roll. Löneskillnaden kan till viss del förklaras 

med marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte 

hela löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Utvecklingsstrateg 

(skola)

1 0 1 0,0 47500 88,8 -5325 21 47 Indviduella faktorer. Uppdrag som t.f. skolchef ingår i 

lönen. 

Enhetschef äldreomsorg, 

funktionshinder 9 9 0 100 40183 21 50
Jämförs med Enhetschef Måltid 1 0 1 0,0 41400 97,1 -1217 7 47 Ensam i sin roll. Löneskillnaden kan förklaras med 

individuella faktorer.

Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 87,4 -5767 16 43 Ensam i sin roll. Lång anställningstid.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 91,3 -3817 1 47 Ensam i sin roll. Unik genom att tjänsten omfattar arbete 

gentemot 9 kommuner. Marknadsfaktorer.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 82,5 -8517 3 41 Ensam i sin roll. Löneskillnaden kan till viss del förklaras 

med marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte 

hela löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Utvecklingsstrateg

 (skola)

1 0 1 0,0 47500 84,6 -7317 21 47 Indviduella faktorer. Uppdrag som t.f. skolchef ingår i 

lönen. 

Fritidsledare 5 3 2 60 23302 6 47
Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 78,7 -6308 19 63 Löneläget förklaras av god löneutveckling utfrån varierade 

uppdrag som arbetsledare (löst vakanser på chefsidan, ej 

tf). Lång arbetsrelaterad erfarenhet, individuell 

lönesättning.

Elevassistent 17 8 9 47,1 23472 99,3 -170 8 39 Individuella faktorer.

IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 84,4 -4306 13 48 Gruppen består av tre personer, varav 2 med lång 

anställningstid. En nyrekrytering av IT-tekniker med lång 

anställningstid hos annan arbetsgivare. Marknadsfaktor 

påverkade lönesättningen.
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 

anst.

Antal 

kv

Antal 

män
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kv
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lön
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anst.-

tid

Medel
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Kommentar

M I A
Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 90,3 -2489 14 49

Löneskillnaden kan delvis förklaras av att högst betalda 

vaktmästaren (man) har utökat ansvarsområde och 

specialkompetens (inom bowling). Nyrekrytering av 

vaktmästare (man) som har lång anställningstid och 

erfarenhet med sig och därmed hög ingångslön.

Förskollärare/

Fritidspedagog

60 57 3 95 26412 14 42 Löneskillnaderna kan förklaras med att det 

ingår många outbildade förskollärare och 

unga med kort anställningstid  i gruppen.

Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 89,2 -3198 19 63 Se ovan.

Behandlingsassistent/

Stödpedagog

2 1 1 50,0 28475 92,8 -2063 14 46 Se ovan.

Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 75,0 -8788 12 55 Se ovan.

IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 95,7 -1196 13 48 Se ovan.

Lärare, kulturskolan 10 5 5 50,0 28380 93,1 -1968 14 44 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 80,0 -6588 36 57 Se ovan.

Handläggare 4 4 0 100 29844 16 47
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 84,8 -5356 12 55 Drifttekniker: Erfarenhet inom branschen, 

verksamhetsövergång till och från kommunala 

bostadsbolaget.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 90,4 -3156 36 57 Upphandlare: Lång erfarenhet, ensam i sin roll, specifika  

kompetenser, jämförelser med andra kommuner. 

HR-konsult 3 3 0 100 33300
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 94,6 1900 12 55 Drifttekniker: Erfarenhet inom branschen, 

verksamhetsövergång till och från kommunala 

bostadsbolaget. Hela löneskillnaden kan inte förklaras, 

djupare analys behövs.

Kock 16 14 2 87,5 25542 20 51
Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 86,3 -4068 19 63 Löneläget förklaras av god löneutveckling utfrån varierade 

uppdrag som arbetsledare (löst vakanser på chefsidan, ej 

tf). Lång arbetsrelaterad erfarenhet, individuell 

lönesättning.

IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 92,5 -2066 13 48 Gruppen består av tre personer, varav 2 med lång 

anställningstid. En nyrekrytering av IT-tekniker med lång 

anställningstid hos annan arbetsgivare. Marknadsfaktor 

påverkade lönesättningen.
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 
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män
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M I A
Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 99,0 -249 14 49 Löneskillnaden kan delvis förklaras av att högst betalda 

vaktmästaren (man) har utökat ansvarsområde och 

specialkompetens (inom bowling). Nyrekrytering av 

vaktmästare (man) som har lång anställningstid och 

erfarenhet med sig och därmed hög ingångslön.

Kock förste 2 2 0 100 28130 17 47
Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 95,0 -1480 19 63 Löneläget förklaras av god löneutveckling utfrån varierade 

uppdrag som arbetsledare (löst vakanser på chefsidan, ej 

tf). Lång arbetsrelaterad erfarenhet, individuell 

lönesättning.

Behandlingsassistent/

Stödpedagog

2 1 1 50,0 28475 98,8 -345 14 46 Individuella faktorer.

Kultur- och fritidschef 1 1 0 100 45000 1 57
Jämförs med Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 97,9 -950 16 43 Individuella faktorer.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 92,4 -3700 3 41 Löneskillnaden kan till viss del förklaras med 

marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte hela 

löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Kurator 2 2 0 100 37700 16 54
Jämförs med Projektledare 1 0 1 0,0 44000 85,7 -6300 1 47 Ensam i sin roll. Unik genom att tjänsten omfattar arbete 

gentemot 9 kommuner. Marknadsfaktorer.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 77,4 -11000 3 41 Löneskillnaden kan till viss del förklaras med 

marknadsfaktorer och individuella faktorer men inte hela 

löneskillnaden. Åtgärder behöver formuleras i 

handlingsplan.

Lärare grundskola, tidigare 

år

57 46 11 80,7 29277 12 45 I gruppen ingår många obehöriga vilket drar 

ner medellönen.
Jämförs med Arbetsledning/

samordnare

1 0 1 0,0 29610 98,9 -333 19 63 Löneläget förklaras av god löneutveckling utfrån varierade 

uppdrag som arbetsledare (löst vakanser på chefsidan, ej 

tf). Lång arbetsrelaterad erfarenhet, individuell 

lönesättning.

Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 83,2 -5923 12 55 Drifttekniker: Erfarenhet inom branschen, 

verksamhetsövergång till och från kommunala 

bostadsbolaget.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 88,7 -3723 36 57 Upphandlare: Lång erfarenhet, ensam i sin roll, specifika  

kompetenser, jämförelser med andra kommuner. 
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 
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män
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M I A

Lärare gymnasium, allmänna 

ämnen 24 15 9 62,5 32622 13 48

I gruppen ingår många obehöriga vilket drar 

ner medellönen.
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 92,7 -2578 12 55 Se ovan.

IT-Systemutvecklare 2 0 2 0,0 35000 93,2 -2378 12 37 Se ovan.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 74,1 -11378 1 47 Se ovan.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 67,0 -16078 3 41 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 98,9 -378 36 57 Se ovan.

Lärare gymnasium, 

yrkesämnen 4 3 1 75 31358 14 52
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 89,1 -3842 12 55 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 95,0 -1642 36 57 Se ovan.

Lärare, praktiska/estetiska 

ämnen

7 5 2 71,4 29838 16 48 I gruppen ingår obehöriga vilket drar ner 

medellönen.

Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 84,8 -5362 12 55 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 90,4 -3162 36 57 Se ovan.

Lärare-SFI 8 6 2 75 29718 3 50 I gruppen ingår obehöriga vilket drar ner 

medellönen.
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 84,4 -5482 12 55 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 90,1 -3282 36 57 Se ovan.

Personlig assistent 41 37 4 90,2 24259 16 45 I gruppen ingår många outbildade och unga 

vikarier vilket drar ner medellönen.

Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 87,9 -3349 13 48 Se ovan.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 94,1 -1532 14 49 Se ovan.

Rektor 7 7 0 100 47121 12 48 I gruppen ingår förskolechefer som drar ner 

medellönen. Flera av rektorerna är relativt 

nyanställda och rektorsutbildning pågår. En 

rektor har halvtidsuppdrag som rektor.

Jämförs med Områdeschef IFO 1 0 1 0,0 51000 92,4 -3879 19 48 Se ovan.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 96,8 -1579 3 41 Se ovan.

Utvecklingsstrateg

 (skola)

1 0 1 0,0 47500 99,2 -379 21 47 Indviduella faktorer. Uppdrag som t.f. skolchef ingår i 

lönen. 
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Kvinnodominerat

 arbete

Jämförelse-

arbete

Antal 
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Antal 
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tid

Medel
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Kommentar

M I A

Sjuksköterska 10 10 0 100 32697 18 50 Enligt föregående års analys har åtgärder 

påbörjats. Yrkesgruppen är lönepolitiskt 

prioriterade för att nå en högre lönenivå. En 

3-årig handlingsplan föreslås för att rätta till 

löneskillnaden.
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 92,9 -2503 12 55 Se ovan.

IT-Systemutvecklare 2 0 2 0,0 35000 93,4 -2303 12 37 Se ovan.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 74,3 -11303 1 47 Se ovan.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 67,1 -16003 3 41 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 99,1 -303 36 57 Se ovan.

Skolsköterska 3 3 0 100 37480 15 52 Trots att en i gruppen är chef på halvtid är 

löneskillnaden stor. Lönebox 10.
Jämförs med Projektledare 1 0 1 0,0 44000 85,2 -6520 1 47 Se ovan. Lönebox 10.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 77,0 -11220 3 41 Se ovan. Lönebox 10.

Socialsekreterare 13 10 3 76,9 33240 8 41 Box 11. I gruppen ingår 

utredningssekreterare. Arbetsvärderingen 

behöver ses över utifrån ny klassificering.

Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 94,4 -1960 12 55 Se ovan.

Enhetschef

 Kultur & Fritid 2 1 1 50,0 39000 85,2 -5760 12 46 Se ovan.

Enhetschef Måltid 1 0 1 0,0 41400 80,3 -8160 7 47 Se ovan.

IT-Systemutvecklare 2 0 2 0,0 35000 95,0 -1760 12 37 Se ovan.

Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 72,3 -12710 16 43 Se ovan.

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 75,5 -10760 1 47 Se ovan.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 68,3 -15460 3 41 Se ovan.

Speciallärare 3 3 0 100 36682 22 50 Alla är behöriga. Box 10.
Jämförs med Projektledare 1 0 1 0,0 44000 83,4 -7318 1 47 Se ovan.

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 75,3 -12018 3 41 Se ovan.

Specialpedagog 3 3 0 100 37509 20 53 Alla är behöriga. Box 11.

Jämförs med

Enhetschef

 Kultur & Fritid 2 1 1 50,0 39000 96,2 -1491 12 46 Se ovan

Enhetschef Måltid 1 0 1 0,0 41400 90,6 -3891 7 47 Se ovan

Kanslichef 1 0 1 0,0 45950 81,6 -8441 16 43 Se ovan

Projektledare 1 0 1 0,0 44000 85,2 -6491 1 47 Se ovan

Samhällsstrateg 1 0 1 0,0 48700 77,0 -11191 3 41 Se ovan
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Kvinnodominerat
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Kommentar

M I A

Studie- och yrkesvägledare 2 2 0 100 32615 15 44 Box 8. En av de två är outbildad SYV och har 

kort anställningstid.
Jämförs med Drifttekniker 1 0 1 0,0 35200 92,7 -2585 12 55 Se ovan.

Upphandlare 1 0 1 0,0 33000 98,8 -385 36 57 Se ovan.

Stödassistent 23 22 1 95,7 25595 22 51 Box 4. 
Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 92,7 -2013 13 48 Se ovan.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 99,2 -196 14 49 Se ovan.

Stödbiträde 14 11 3 78,6 23734 19 48 Box 3.
Jämförs med Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 92,0 -2057 14 49 Se ovan.

Undersköterska 170 158 12 92,9 25496 18 46 Box 4. I gruppen ingår unga nyanställda 

vikarier med ingångslön. Vid jämförelse med 

kvinnor och mäns lika anställningstid och 

ålder syns ingen löneskillnad.

Jämförs med IT-tekniker 3 1 2 33,3 27608 92,4 -2112 13 48 Se ovan.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 98,9 -295 14 49 Se ovan.

Vårdbiträde 56 44 12 78,6 21100 9 40 Box 3. I gruppen saknar många relevant 

utbildning och är unga vikarier.
Jämförs med Elevassistent 17 8 9 47,1 23472 89,9 -2372 8 39 Se ovan.

Vaktmästare 9 1 8 11,1 25791 81,8 -4691 14 49 Se ovan.
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Lönekartläggning 2018 års lönenivå 2019-01-25

Nyckeltal

Kvinnor Män Totalt

Antal 573 127 700

Andel  81,9 %  18,1 %

Medelålder 47 År 44 År 47 År

Medelanställningstid 16 År 11 År 15 År

Lön % (K/M)  97,9 %

Minlön 18 700 18 700 18 700

10:e percentilen 21 050 20 300 21 000

Medianlön 26 525 26 500 26 505

Medellön  27 724  28 309  27 830

90:e percentilen 35 000 37 627 35 625

Maxlön 61 500 73 440 73 440

Antal Andel

Antal grupper av lika arbete 75  100,0 %

Både kvinnor och män, antal arbeten 26  34,2 %

Män tjänar mer än kvinnor, antal arbeten 9  13,2 %

Ingen löneskillnad mellan könen, antal 

arbeten 0  0,0 %

Kvinnor tjänar mer än män, antal arbeten 17  21,1 %

Antal kvinnodominerade arbeten 48  64,5 %

Antal medarbetare i kvinnodominerade 

arbeten 614  87,9 %



Värderingsresultat 2018 2019-01-28

Box: 1

Arbete
Administrativ assistent

Box: 2

Arbete
Måltidspersonal

Receptionist, telefonist

Box: 3

Arbete
Administratör

Elevassistent

Stödbiträde

Vaktmästare

Vårdbiträde

Box: 4

Arbete
Arbetsledare AME

Barnskötare

Boendestödjare

Boendestödjare HVB

IT-tekniker

Personlig assistent

Stödassistent

Undersköterska

Box: 5

Arbete
Arbetsledning/samordnare

Fritidsledare

Kock

Box: 6

Arbete
Behandlingsassistent/Socialpedagog

Ekonomi-/Löneadministratör

Kock förste

Modermålslärare

Box: 7

Arbete
Drifttekniker

IT-systemadministratör, tekniker

Värderingsresultat

1 (4)



Värderingsresultat 2018 2019-01-28

Box: 8

Arbete
Biståndshandläggare

Förskollärare/Fritidspedagog

Handläggare

Lärare gymnasium, yrkesämnen

Lärare, kulturskolan

Studie- och yrkesvägledare

Upphandlare

Box: 9

Arbete
Arbetsterapeut

Ekonom

HR-konsult

HR-konsult/arbetsmiljö

HR-systemförvaltare

Lärare grundskola, tidigare år

Lärare, praktiska/estetiska ämnen

Lärare-SFI

Näringslivsstrateg

Box: 10

Arbete
Controller

IT-Systemutvecklare

Kommunsekreterare

Kurator

Lärare grundskola, senare år

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

Projektledare

Samhällsstrateg

Sjuksköterska

Skolsköterska

Speciallärare

Box: 11

Arbete
Chef Kansli

Distriktssjuksköterska

Enhetschef Kultur & Fritid

Enhetschef Måltid

Kris- beredskapsansvarig

Kultur- och fritidschef

Socialsekreterare

Specialpedagog

Box: 12
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Värderingsresultat 2018 2019-01-28

Arbete
Biträdande Rektor

Enhetschef äldreomsorg, funktionshinder

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Skolpsykolog

Utvecklingsstrateg (skola)

Box: 13

Arbete
Chef IT

Enhetschef IFO/Soc

Fastighetschef

Box: 14

Arbete
Chef, Områdeschef IFO

Chef, områdeschef Äldreomsorg, funktionshinder

Rektor

Box: 15

Arbete
Chef Ekonomi

Chef HR

Box: 16

Arbete
Chef Bildning

Chef Social

Box: 17

Arbete
Kommunchef/Förvaltningschef
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Värderingsresultat
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Sammanställning 2018 års föreningsbidrag, dnr KS 
19/00019 
 
Informationsunderlag 
Sammanställning föreningsbidrag 2018 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidschef fattar på delegation beslut i ansökningar om 
föreningsbidrag.  
 
Under 2018 har 10 stycken ansökningar om föreningsbidrag, kommit in till 
kommunförvaltningen kultur- och fritid. 5 stycken ansökte för offentliga 
arrangemang och 5 stycken för ett aktivitetsbidrag. 
 
6 stycken beviljades bidrag. 2 stycken avslogs för att de kom in för sent 
(senast två månader före aktivitetens genomförande) och 2 stycken för att 
övriga bidragskriterier ej uppfylldes. 
 

Ekonomi 
Av de budgeterade 100 00 kr har 99 335 kr betalats ut i föreningsbidrag. 
 
Folkhälsa 
Föreningsbidragen till offentliga arrangemang och övriga aktiviteter bidrar 
till att invånarna i Hällefors får ta del av olika aktiviteter i närmiljön. 
Kulturella- och idrottsliga upplevelser bidrar till folkhälsan i kommunen 
oavsett om du är publik, funktionär eller deltagare. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om summan som blivit beviljad för VM 
i yxkastning, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om förvaltningens arbete med 
översyn av föreningsbidrag och riktlinjer för dessa, vilket delvis besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

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

Ekonomi 
Livsmedel med palmolja som bas är ofta av europeiskt ursprung och har ett 
lägre jämförelsepris än motsvarande produkt utan palmolja. Att reducera 
bort livsmedel med palmolja är dock inte speciellt kostandshöjande då 
urvalet hos kommunernas grossister är stort med råvaror utan palmolja.   
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur motionen har behandlats, vilket 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ett tillägg av beslutssats med 
ordalydelsen att med detta anses motionen vara besvarad. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till 
beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
-att motionen därmed anses vara besvarad. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Gemensam plan för samverkan mellan kommunerna i 
norra Örebro län och Region Örebro län 2019,  
dnr KS 18/00292 
 
Informationsunderlag 
Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 
äldre, KS 13/01135.  
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
psykisk hälsa, KS 18/00080-1.  
Handlingsplan 2019, Övergripande handlingsplan norr 2019-2020, Färdplan – 
upplägg norra länet i samverkan. 
 
Ärendet 
Utifrån tidigare antagna överenskommelser om samverkan mellan 
kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län har det resulterat i två 
handlingsplaner (Mest sjuka äldre och psykisk hälsa). De två 
handlingsplanerna har nu med start 2019 vävts in till en gemensam plan för 
norra länsdelsgruppen. Den planen har koppling till färdplanen för samverkan 
i norra länet. 
 

Ekonomi 
Att samverka med de gemensamma resurser som finns samt att arbeta 
förebyggande och främjande förbättrar förutsättningarna utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Genom att arbeta förebyggande, bedriva en god, nära och samordnad vård 
och omsorg stärks folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker i central samverkan. 
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--- 

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

Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om ansvarsfördelning, vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och 
funktionshindrade avgifter 2019, dnr KS 18/00254 
 
Informationsunderlag 

• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2018 
• Bilaga avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2019 
• Taxor och avgifter, ersättningar 2019 

 
Ärendet 

 Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 
 14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen 

(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). 
 

 Efter kommunfullmäktige 2018-12-18 bestämdes det att när förvaltningen 
 hade gjort de justeringar som behövdes för avgifterna, skulle förvaltningen 
 återkomma med en information om hur utfallet blev. 

 
Ekonomi  
I bilagorna som medföljer syns det att det blev en höjning för år 2019. 
Prisbasbeloppet för år 2018 var 45 500 kr  
Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Härmed har välfärdsutskottet informerats i ärendet som expedieras till 
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kommunstyrelsen för information. 
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Allmänt om avgifterna 
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 14 
november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen (2001:453) 
och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). Reglerna om förbehållsbelopp, 
högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär trädde i kraft den 1 juli 2002.  Reglerna 
om inkomstberäkning trädde i kraft 1 januari 2003. Konsumentverkets 
rekommendationer ligger också till grund för en del beräkningar. Taxor och avgifter 
regleras automatiskt varje år med utgångspunkt från ovanstående 
beräkningsgrunder. Kommunens timtaxa för hemtjänst/omvårdnadsavgift prövas 
årligen. 
  
För varje enskild skall genom beslut fastställas: 

• Avgiftsunderlag (inkomst) 
• Förbehållsbelopp 
• Avgiftsutrymme 
• Avgift 
 
Avgiftsunderlag 
Avgiftsunderlaget är lika med den enskildes nettoinkomst och beräknas av: 

• Förvärvsinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen 
• Inkomst av kapital med reducering av aktuell skatt 
• Vissa andra inkomster, t ex bostadsstöd, pensionsförsäkringar och livräntor 
 
Den beräknade inkomsten för de närmaste tolv månaderna omräknas till inkomst 
per månad. Vid beräkning av taxerad inkomst inräknas begravningsavgift som 
skatt. Däremot inräknas ej medlemsavgift till svenska kyrkan eller annat 
trossamfund. 
 
Kommunen hämtar uppgifter om bl. a pension och bostadstillägg från 
Försäkringskassan. 
Skattefria inkomster som t ex inkomster från utlandet, stipendier, bostadstillägg och 
särskilt bostadstillägg anses som inkomst.   
   
För sammanboende makar och registrerade partners lägg inkomsterna ihop och 
utgör hälften av summan för var och en. För sammanboende beräknas inkomsten 
var för sig. 
När det gäller makar och registrerade partners så utgår avgiften från ett gemensamt 
avgiftsutrymme. Kapitalinkomst beräknas enligt den 31 december året innan. 
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek.  
 
Förbehållsbelopp/minimibelopp 
Med förbehållsbelopp menas ett lägsta belopp (minimibelopp) som den enskilde 
ska ha kvar efter skatt, hyra (eller kostnad för eget boende) samt avgift för 
hemtjänst eller omvårdnad i särskilt boende. 

 Förbehållsbeloppet utgörs dels av: 

• Ett i lag fastställt schablonbelopp 

• Ett individuellt belopp 
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 Förbehållsbeloppet avser täcka kostnader för: 

• Kläder och skor 
• Fritid 
• Hygien 
• Förbrukningsvaror 
• Dagstidning och telefon  
• Möbler och husgeråd 
• Hemförsäkring 
• Hushållsel  
• Resor 
• Tandvård 
• Öppen hälso- och sjukvård 
• Läkemedel 
• Livsmedel 
 
För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.  
Förbehållsbeloppet som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 
1,3546 gånger prisbasbeloppet.  För år 2019 motsvarar det 5 249 kronor/månad.  
 
Förbehållsbeloppet för var och en av sammanlevande makar, registrerade partner 
eller sambor skall utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. För år 2019 
motsvarar det 4 435 kronor/månad.  
Personer med funktionshinder som är 60 år och yngre bör enligt propositionen 
2000/01 efter individuell prövning få en uppräkning med högst 10 % av 
förbehållsbeloppet.  
För år 2019 innebär det en uppräkning med 525 kr per månad.  
 
Schablonbeloppet 
I schablonbeloppet ingår livsmedel, alla måltider med 1 970 kr (enligt  
konsumentverkets beräkning av råvarukostnad för personer 75 år och äldre). 
Förbehållsbeloppet ska höjas med den del av kommunens måltidspris som 
överstiger 1 970 kr för 2019. 
 
Individuellt belopp 
Förbehållsbeloppet skall under vissa förutsättningar och i skälig omfattning höjas 
för de personer som på grund av särskilda omständigheter har varaktigt behov av ett 
inte oväsentligt högre belopp (> 200 kr per månad).  
Det kan t ex gälla följande kostnader: 
- Rehabilitering/habilitering 
- Fördyrad kost p g a matdistribution eller tremålssystem i särskilt boende.  
- Fördyrad kost för yngre funktionshindrade  
- Bosättning, familjebildning, fritidsaktiviteter m.m. för yngre    
           funktionshindrade 
- God man 
 
Det individuella beloppet påverkas också av hur mycket avdrag den enskilde kan 
göra från schablonbeloppet.  
Avdrag kan göras om kostnaden ingår i avgiften för särskilt boende t ex hushållsel, 
förbrukningsvaror, möbler och husgeråd. Detta måste anpassas till det aktuella 
boendet/förhållandet.  
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Följande max avdrag gäller 2019 
  

-  Förbrukningsvaror    30,00 kronor 
-  Möbler, husgeråd och hemtextilier 152,50 kronor   
 
Totalt avdrag  182,50  kronor/månad 
 
                                                                                         
 
Dubbel bosättning 
När omvårdnadsbehovet bedöms så omfattande att personen måste flytta in i 
särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader, genom reducering av 
omvårdnadsavgiften i högst 3 mån. En förutsättning för att få kostnaden reducerad 
är att det tidigare boendet sägs upp eller avyttras.  
Fastighet räknas inte som förmögenhet. 
 
Tillägg 
Den enskilde har alltid rätt att få sin avgift individuellt prövad utifrån sina behov. 
Behovet skall vara av varaktig karaktär och avse ett icke oväsentligt belopp (>200 
kr/mån). Dessutom skall det inrymmas under begreppet normala levnadskostnader.  
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett 
högre belopp.  
Exempel på detta kan vara kostnader för: 
- God man  
- Fördyrad kost. 
Mat 
Den av Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnaden (råvarukostnaden) för år 
2019 är 1 970 kr/månad och den summan ingår i schablonbeloppet.  
Om den enskilde betalar en högre avgift för mat har han/hon rätt till ett tillägg på 
förbehållsbeloppet. 
 
De 1 970 kr/månad fördelas enligt följande:  
- Frukost  20 % 394 kr   
- Lunch  30 % 591 kr   
- Mellanmål             10 % 197 kr   
- Middag  40 % 788 kr   
 
Middag är likvärdig med huvudmål.  
I de fall lunchen är dagens huvudmål beräknas det med middagens värde. 
 
Boendekostnad 
Den enskilde skall även förbehållas medel för boendekostnaden i vilken följande 
kostnader skall ingå: 
- Hyra (enligt hyreslagen) 
- Bostadsrättsavgift 
- Ej avdragsgill ränta 
- Driftskostnad 
- Tomträttsavgäld 
- Fastighetsskatt 
 
Här kan kommunen använda sig av reglerna för bostadstillägg i 
rimlighetsbedömningen. 
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I de fall då någon person delar rum med annan än make eller sambo, finns ett 
högsta belopp även för boende. Det anges som andel av prisbasbeloppet och 
motsvarar 2 146,36  kronor från 2019 års prisnivå.  
För makar där den ena maken bor i särskilt boende och den andre i egen bostad 
tillämpas reglerna som om båda vore ensamstående. Det innebär att det högre 
förbehållsbeloppet för ensamstående tillämpas. Om det är förmånligare för den 
enskilde tillämpas dock reglerna för sammanboende makar. 

 
 Högkostnadsskydd  
 (maxtaxa) 

Den högsta nivå på avgiften för hemtjänst och dagverksamhet är 0,5392  
prisbasbeloppet per år delat med tolv.  För 2019 motsvarar det 2 089 kronor per 
månad.   

 
Avgiftsutrymme 
Förbehållsbeloppet dras från nettoinkomsten (inklusive bostadsstöd). 
Denna summa utgör den enskildes betalningsförmåga = avgiftsutrymme. 
Om den enskildes betalningsförmåga understiger förbehållsbeloppet blir avgiften 
 0 kronor. 
Faktisk avgift för kost i särskilt boende och för matdistribution i ordinärt boende 
tillkommer utöver hemtjänstavgiften (inklusive larm, dagvård och korttidsvård) 
oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.  
Avgiften är individuell. För sammanboende makar tas avgift således ut av den av 
makarna som har beviljade insatser.  
Om båda makarna har beviljade insatser debiteras var och en för sin insats. 
 
Underlag för beräkning av avgift 
Avgiftens storlek utgår från fattade biståndsbeslut enl. SoL eller utifrån 
kommunens ansvar enl. HSL och beräknas individuellt för varje enskild person.  
Den enskilde är skyldig att själv informera om förhållanden som kan påverka 
beräkningen av avgiften.  
Minst en gång om året görs en förfrågan om inkomster och utgifter. Om uppgifter 
inte lämnas in får kommunen använda sig av tillgängliga uppgifter från t ex 
försäkringskassan.  
Den som inte lämnar in uppgifter riskerar att debiteras den hösta avgiften. När 
kommunen får in uppgifter om nya förhållanden skall ett nytt avgiftsbeslut fattas.  
Taxan uppdateras årligen.  
 
För lågt förbehållsbelopp 
Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 
Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till någon för att han eller hon 
skall nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. 
 
Särskilt boende  
I särskilt boende betalar den enskilde hyra, mat och omvårdnadsavgift.  
Kommunal hälso- och sjukvård inkluderas i omvårdnadsavgiften.  
För medicin och läkarvård gäller landstingets avgifter och högkostnadsskydd.  
Avgiften är individuell och tas ut av varje enskild. 
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Reducering av avgift vid frånvaro 
Reducering av vårdavgift görs endast om omvårdnadstiden är så låg att avgiften 
överstiger kommunens självkostnadspris.  

• Reducering görs från och med dag 2 där daglig hjälp ingår. Den dag personen 
återkommer tas ingen avgift ut. 

• För personer som ej har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till 
utebliven hjälp. 

• Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen minst en vecka innan för att få 
avgiftsreducering 

• Reducering för matdistribution görs från och med dag 2 vid akut frånvaro och vid 
planerad frånvaro från dag 1 om hemtjänsten är meddelad minst tre dagar i förväg.  

• Matkostnad i särskilt boende/korttidsvistelse reduceras från och med första hela 
frånvarodag . Reduktionen per dag görs med det belopp som erhålls genom att dela 
månadskostnad för mat med aktuell månads antal dagar. Vid återkomst debiteras 
matkostnad från och med första hela närvarodag. 

 
Avgift och hyra vid dödsfall 
Avgift för kost och vård och omsorg betalas till och med dag för dödsfall. Vad 
gäller hyreskostnad i särskilt boende tillämpas hyreslagens bestämmelser. 
 
Felaktiga avgifter  
Vid felaktig debitering, då felet beror på kommunens handläggning, skall för högt 
uttag återbetalas för max 12 månader bakåt i tiden. Om istället för låg avgift 
debiterats på grund av kommunens handläggning sker ingen retroaktiv debitering. 
Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter ej varit rätt eller att de varit 
ofullständiga och detta har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre 
månader tillbaka. Om avgiften av samma skäl blivit för låg sker retroaktiv 
debitering med tre månader. 
 
Försäkringsfall 
Om hemtjänstinsatserna av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring skall bekostas 
av annan än den som får biståndet skall kommunens faktiska kostnader 
(självkostnader) för insatsen debiteras. Maxtaxa gäller således ej (Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 1996:161)  
 
Överklagande 
Den enskildes avgiftsbeslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap 3§ 
socialtjänstlagen) till allmän förvaltningsdomstol. Denna rätt gäller dock ej avgift 
för mat, hyra eller liknande samt ej heller för transporter. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut om: 
• Avgiftens storlek ej stämmer 
• Avgiftsändring skett, d.v.s ett nytt beslut om avgift fattats 
• Beräkning av avgiftsunderlaget anses felaktigt 
• Boendekostnaden förändras 
• Förbehållsbeloppet förändras  
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AVGIFTER INOM LSS  
 
Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria. De enda undantagen som 
medges läggs fast i § 18-20 LSS samt § 5-6.  
 
I anslutning till insatser enligt LSS får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, 
fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Avgiften får dock inte överstiga 
kommunens kostnader och den enskilde ska efter erlagd avgift ha tillräckligt 
för sina personliga behov (det är alltså en kostnad som bör räknas in i 
högkostnadsskyddet).  
 
Enligt § 20 LSS är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens omkostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas 
i ett annat hem än det egna. Dessa kostnader ska bidra till att täcka utgifter för 
kost och förbrukningsartiklar (såsom tvätt- rengöringsmedel, toalettpapper 
och dylikt).  
 
Bestämmelse för föräldrars skyldighet att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader och hur beräkning skall tillämpas finns beskrivet i 
cirkulär 2006:54 SKL. Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra 
med får dock inte överstiga 1273 kr/månad vardera. Vi tillämpar i det här 
fallet SKL:s beräkningar.       
 
Socialstyrelsen rekommenderar att man använder sig av Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga kostnader, vilket även är beräkningar som uppfyller 
Livsmedelsverkets rekommendationer. Konsumentverkets kostnader är 
livsmedelskostnader som bygger på en 
matsedel för fyra veckor som uppfyller Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer för olika personkategorier. I kostnaderna ingår 
även en liten mängd mellanmål i form av kaffe, kakor och godis. Eventuella 
merkostnader för livsmedel etc. vid storhelger och andra högtider ingår inte. 
 
 
Av vem får man ta ut avgifter 
Även denna punkt regleras i lagen, § 19-20 
 
1. Kommunen får ta ut avgift av den som har hel ålderspension, hel 
garantipension, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller som har annan 
inkomst av motsvarande storlek. 
Annan inkomst av motsvarande storlek kan exempelvis vara arbetsinkomst 
eller kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags 
inkomster som sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 § LSS). 
 
2. Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när 
deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS. Föräldrar har 
enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är 
försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Enligt 20 § LSS, är föräldrar 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 
omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna 
Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som 
bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem. 
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När man tar ut avgift ska man samtidigt, liksom vid avgifter inom 
äldreomsorgen, se till att den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel för sina 
personliga behov av mat, kläder, fritid, tandvård, semester etc. Dessutom 
garanteras personkretsen goda levnadsvillkor vilket begränsar avgiftsuttaget 
gentemot den enskilde.  
 
Att överklaga avgiftsbeslut  
Avgiftsbeslut för insatser enligt LSS kan endast överklagas genom s.k. 
laglighetsprövning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9(12) 

 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg från och med år 2019-01-01  
 

Högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende 

2 089kr/mån  

Minimibelopp(förbehållsbelopp) 

Ensamboende 5 249 kr/månad 2019 års nivå)  
Makar och sammanboende per person 4 435 kr/månad (2019 års nivå)  

Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård 

327 kr/timme, max 2 089 kr/månad  
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & högsta avgift 

För att justering av hemtjänstavgiften skall ske, ska de utförda timmarna under en och samma 
kalendermånad understiga sex timmar. I annat fall är det avgiftsutrymme/högsta avgift som gäller 

1 tim/månad = 327 kr 
2 tim/månad = 654 kr 
3 tim/månad = 981 kr 

 4 tim/månad = 1 308 kr 
5 tim/månad = 1 635 kr 
6 tim/månad = 1 962 kr  

7 tim och mer / månad  = maxtaxa 
 
 
        

Trygghetslarm 
315 kr/månad  

Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 

 

 Matdistribution 
61,50 kr/lunch 

Kvällsmat Trygghetsboende 

27,50 kr/portion 

 

 

Omvårdnad vid särskilt boende 
2 089 kr/månad  
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Kostavgift i särskilt boende 
3 176 kr/månad  

 

Förbehållsbelopp i särskilt boende: 
 Minimibelopp ensamstående 5 249 kr/månad + tillägg kost 1 206 kr - diverse avdrag 183 kr= 6 272 kr 

Minimibelopp makar/sambo 4 435 kr + 1 206 kr – 183 kr = 5 458 kr   

 
Korttidsboende/Växelvård 

122,50 kr/dygn   
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift 

Kostavgift tillkommer: 105 kr/dygn  
 

 

 
Kommunal hälso-och sjukvård 

327 kr/timme 
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 

 
 Dagomsorg Linden 
Kost 71,50 kr/gång   

 
Dagrehabilitering 

 

52 kr/hel dag 
26 kr/ halv dag  

Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 
 

Kost 71,50 kr/hel dag 
 

Hemrehabilitering 

327 kr/timme 
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 
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Korttidsvistelse enligt LSS 
Avgift för kost 

(Gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet) 
                   0-6 år                 65 kr/heldag          35 kr/halvdag 
                 7-12 år                 76 kr/heldag          40 kr/ halvdag 
                13 år och äldre    87 kr/heldag          47 kr/halvdag 

 
Korttidstillsyn barn och ungdomar 
 Vårdnadshavaren betalar kostnad för mat 

 
Avgiften för korttidsvistelse/korttidstillsyn är en åldersrelaterad avgift efter 
konsumentverkets beräkningar, ett genomsnitt för vardera åldersgrupp. Avgift 
för mat och förbrukningsartiklar betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. 
Resor till och från korttidsvistelse/korttidstillsyn betalas av 
omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Avgiften räknas årligen om efter 
konsumentverkets beräkningar.  Om insatsen köps av en annan kommun ska 
måltidsavgiften motsvara gällande måltidstaxa i den kommunen.  
 
 
 

Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 
Ej pensionsberättigade barn och ungdomar. 

Fem dagars boende: 
Avgiften beräknas enligt samma taxa som korttidsvistelse. 
Sju dagars boende: 
Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande 
underhållsstödet. I avgiften  ingår samtliga kostnader 
för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 
Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, 
fritidsaktiviteter och fickpengar. 
 
 
Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. För 
sammanboende föräldrar görs avdrag med 1/30 av den totala avgiften per dag.  
 
Vistas barnet hos ensamstående förälder görs avdrag med 1/30 kr från den 
förälderns avgift. 
 
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av 
omsorgstagaren. 
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Pensionsberättigade barn och ungdomar 
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den 
faktiska boendekostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar. 
 
Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det 
pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.  
 
Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från 
annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är. 
 
Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs kommunens självkostnad 
eller det pris annan vårdgivare/kommun anger. 
 
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv. 
 
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av 
omsorgstagaren. 
 
 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Pensionsberättigade vuxna 

 
Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden 
för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar. 
 
Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris 
kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.  
 
Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från 
annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är. 
 
Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs faktisk kostnad eller det 
pris annan vårdgivare/kommun anger.  
 
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
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AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE 
Uppdateras årligen.  
Avgiftstaxan för äldre- och handikapp omsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som antogs 
av riksdagen 2001 -11 -14. Lagrummen som taxan baseras på är: 

- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). 

Insatser beviljade enl. LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) 
samt insatser för socialpsykiatrisk rehabilitering enl. SoL är avgiftsfria.                                                                    
 
Timtaxa för hemtjänst 327 kr/tim ( Kommunens självtimkostnadspris)  
Maxtaxa…………………………………………………………………………..    2 089 kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Omvårdnad vid särskilt boende.    Maxtaxa……………………………………    2 089 kr/mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Kommunal hälso- och sjukvård 
 
Timtaxa för hälso- och sjukvård 327 kr/tim (Kommunens självtimkostnadspris)   
Maxtaxa…………………………………………………………………………..        2 089 kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Dagcentralen Linden………………………………………………………71,50kr /gång 
 
Trygghetslarm…………………………………………………………….. 315 kr/mån 
 
Korttidsboende/växelvård…………………………………………………122,50 kr/dygn 
Kost………………………………………………………………………….105 kr /dygn 
 
Den sammanlagda vårdavgiften (ex.kost) kan aldrig överstiga 2 044 kr/mån. 
 
Matservice i egen bostad…………………………………………………...61,50 kr/portion 
 
Kostavgift i särskilt boende………………………………………………...3 176 kr/mån 
 
Försäkringsfall (kommunens självkostnadspris, maxtaxa tillämpas ej)     327 kr 
 
Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex. 
Önskas utförligare, skriftlig information kontakta Ann-Christine Nordkvist  0591-641 09 

 
 



                                                2018-01-01 
  
AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE 
Uppdateras årligen.  
Avgiftstaxan för äldre- och handikapp omsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som 
antogs av riksdagen 2001 -11 -14. Lagrummen som taxan baseras på är: 

- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). 

Insatser beviljade enl. LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) 
samt insatser för socialpsykiatrisk rehabilitering enl. SoL är avgiftsfria.                                                                    
 
Timtaxa för hemtjänst 320 kr/tim ( Kommunens självtimkostnadspris)  
Maxtaxa…………………………………………………………………………..    2 044 kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Omvårdnad vid särskilt boende.    Maxtaxa……………………………………    2 044 kr/mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Kommunal hälso- och sjukvård 
 
Timtaxa för hälso- och sjukvård 320 kr/tim (Kommunens självtimkostnadspris)   
Maxtaxa…………………………………………………………………………..        2 044 kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Dagcentralen Linden………………………………………………………70 kr /gång 
 
Trygghetslarm…………………………………………………………….. 308 kr/mån 
 
Korttidsboende/växelvård…………………………………………………120 kr/dygn 
Kost………………………………………………………………………….103 kr /dygn 
 
Den sammanlagda vårdavgiften (ex.kost) kan aldrig överstiga 2 044 kr/mån. 
 
Matservice i egen bostad…………………………………………………...60 kr/portion 
 
Kostavgift i särskilt boende………………………………………………...3 108 kr/mån 
 
Försäkringsfall (kommunens självkostnadspris, maxtaxa tillämpas ej)     320 kr 
 
Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex. 
Önskas utförligare, skriftlig information kontakta Carola Stenberg 0591-641 09 
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