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Datum

2022-05-25

Plats och tid

Gillersgården, konferensrum, kl. 09.00-10.55

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare

Se bilagd förteckning

Övriga närvarande

Madelene Jönsson (SD), insynsplats
Socialchef Daniel Åhnberg
Skolchef Tina Lanefjord
Äldreomsorgschef Malin Olsson
Utvecklingsstrateg Peter Wiker
Enhetschef Karolina Björk, del av mötet
Kanslichef Mathias Brandt

Justerare

Christina Kuurne

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret fredag 27/5 2022 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Mathias Brandt

Kent Grängstedt

Christina Kuurne

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Mathias Brandt
Utdragsbestyrkande

2022-06-21
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Beslutande
Kent Grängstedt, ordf.
Christina Kuurne, vice ordf.
Maja Loiske
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
V
M
C

Ritha Sörling (V)
Vivianne Pettersson (M)

Utdragsbestyrkande
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Tema: nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården
Socialchef Daniel Åhnberg, äldreomsorgschef Malin Olsson och enhetschef
Karolina Björk guidar runt på nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården.
Visning av nya lokaler, exempel på lägenheter och gemensamma ytor i de
delar som ännu inte öppnat för boende. Noteras att det finns möjligheter till
parboende och att alla badrum är utrustade med tvättmaskin/torktumlare,
önskemål som kommit från KHR/KPR. Badrummen även i övrigt helt
anpassade.
I varje lägenhet finns också dels en öppen mediecentral där boende kan
koppla in sina egna abonnemang, dels en låst förberedd för olika typer av
vårdteknik.
I dagsläget ”hotellås” på alla dörrar, larmarmbanden fungerar som nyckel.
Innebär också att olika behörigheter kan läggas på. Det finns en lokal server
med 3 h batterikapacitet om nätverk eller el skulle ligga nere. Vid brandlarm
låses dörrar upp.
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande utbildning i vårdteknik för de
anställda vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga gällande flytt av personal och boende
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga gällande löneprocessen vilken besvaras
utförligt av socialchef Daniel Åhnberg, skolchef Tina Lanefjord och
kanslichef Mathias Brandt.
--Socialchef Daniel Åhnberg informerar kring omorganiseringen av sitt område.
Ambitionen är att renodla chefernas möjlighet att leda och förtydliga
kopplingen mellan mandat och ansvar.
En annan del i förändringen är att öka enheternas autonomitet, med planering
och chefsstöd utlokaliserat.
Genomgång av bedömning och insatsplanering. Längre beskrivning av
boendestöd som är en komplex verksamhet; där har en uppföljningsdag
nyligen genomförts och fler är planerade. Parallellt pågår en större utredning
av alla system bland annat genom medarbetarenkäter.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande schemaläggning vilken besvaras av
socialchef Daniel Åhnberg och äldreomsorgschef Malin Olsson.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde vilken godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enighet med utskick.
Ordförande Kent Grängstedt (S) informerar om att utskottets sammanträden
framöver huvudsakligen kommer att genomföras digitalt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Utskottsinitiativ om matsalen på Björkhaga, dnr KS
22/00098
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för att matsalen på Björkhaga
återöppnade 2022-05-23 och att initiativet därmed inte längre äger aktualitet.
Ordförande yrkar att initiativet ska avskrivas.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande värdinna i matsalen vilken
besvaras utförligt av socialchef Daniel Åhnberg.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på det egne yrkandet
vilket bifalls.
Välfärdsutskottets beslut
Ärendet avskrivs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Utskottsinitiativ för en hållbar och strategisk plan för
barnomsorg på landsbygden, KS 22/00004
Beslutsunderlag
Utskottsinitiativ för en hållbar och strategisk plan för barnomsorg på
landsbygden. Allmänna utskottet
Rapport om strategi för barnomsorg. Kommunförvaltningen
Ärendet
Allmänna utskottet har lämnat ett utskottsinitiativ kring att skapa en hållbar
och strategisk plan för barnomsorg på landsbygden. Kommunstyrelsen
lämnade efter sammanträdet ett uppdrag till förvaltningen i enlighet med
utskottsinitiativet.
Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport i ärendet, och lämnar i
tjänsteskrivelse utifrån rapporten förslag till beslut. Rapporten beskriver hur
översiktligt hur lagstiftning på området ser ut, samt vilka möjligheter som
idag finns för att som vårdnadshavare lösa sin barnomsorg.
Förvaltningen efterfrågar för eventuell vidare hantering en policy i ärendet.
Policyn är det politiska dokument som förvaltningen skriver riktlinjer och
handlingsplaner utifrån. I den politiska policyn finns den viljeinriktning som
förvaltningen ska förhålla sig till.
Strategier har förvaltningen för att lösa problem som uppstår i verksamheten
under arbetet med målsättningar, och några formella strategidokument finns
inte. Förvaltningens strategier kommer i största möjliga mån alltid att bygga
på forskning, lagstiftning och beprövad erfarenhet, samt vara
kostnadseffektiv. Utifrån detta kommer förvaltningen att bedöma initiativet
kring en strategi för hållbar barnomsorg på landsbygden.
Förvaltningen konstaterar i rapporten att det finns flera olika möjligheter för
vårdnadshavare att lösa sin barnomsorg på.
Förvaltningen skriver vidare att de inte har synpunkter på om vårdnadshavare
väljer andra kommuner för sin barnomsorg, men att de av flera olika skäl inte
kommer att kunna arbeta för någon typ av avtal med dessa kommuner. De är
också behjälpliga om nya verksamheter genom privata initiativ vill starta upp
på landsbygden.
En strategisk plan (policy) skulle kunna innehålla att om barngruppen bedöms
som hållbar i volymer som överstiger Skolverkets mål om 12-15 elever
överväga att föreslå en tillfällig, eller permanent starta en förskoleavdelning.
Förvaltningen skulle också kunna uppmuntra privata initiativ genom
ekonomiska incitament med t ex ett extra bidragsbelopp för förskolor som har
nio barn eller fler.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen bedömer att insatser för barnomsorg på landsbygden inte alltid
har barnperspektivet i fokus. Vid alla beslut som rör barn bör barnets
perspektiv beaktas.
Angående förslag till beslut kan kommunstyrelsen besluta i precis vilken
riktning de vill. Förvaltningen bedömer att de förslag som kan vara aktuella
framförallt är dessa:
-

att besluta om att på politisk nivå upprätta en policy, med t ex riktlinjer för
volymer och resvägar.
att besluta om extra tilläggsbelopp för elevgrupper som incitament.

Förvaltningen lämnar inga av dessa förslag som beslutsförslag i detta ärende.
Förvaltningen avser att tills andra direktiv kommer fortsätta sitt strategiska
arbete i enlighet med de mål som finns för verksamheten.
Ekonomi

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

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

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

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

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

Med informationen i rapporten anse ärendet vara avslutat.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker.

Justerandes sign
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande privata alternativ vilken
besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Med informationen i rapporten anse ärendet vara avslutat.
Exp till
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd, dnr KS
21/00203
Ärendet
Tobias Nygren (C) har lämnat in en motion om att tillhandahålla gratis
mensskydd i skolan. Ärendet remitterades på sammanträde i
kommunstyrelsen 9 november 2021 till kommunförvaltningen för beredning.
I motionen yrkar Tobias Nygren på att förvaltningen ska utreda
tillgängliggörande av gratis mensskydd till alla elever vid alla grund- och
gymnasieskolor i Hällefors.
Förvaltningen svarade på motionen under välfärdsutskottets sammanträde i
mars men kommunstyrelsen valde på senare sammanträde att återremittera
motionen till förvaltningen. Anledningen till återremissen var behov av vidare
utredning av kostnad. Beräkningen ska göras utifrån tillgänglighet på
kommunens båda skolor och på flera toaletter
Förvaltningen bedömer att tillgängliggörande är ett otydligt begrepp att
hantera. Det finns stora skillnader i konsekvenser mellan att ge alla kvinnor
mensskydd och att tillhandahålla skydden för personer i särskilda behov.
Förvaltningen bedömer också att tidigare utredning står fast om avsikten med
motionen är att alla kvinnor ska förses med mensskydd. Om avsikten är att
lösa akuta eller enstaka problem kan åtgärden genomföras med mindre
ekonomiska konsekvenser.
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande
insatser och kostnader.
Förvaltningen har för ändamålet fört diskussioner med olika företag som
specialiserat sig på lösningar kring detta. Företaget ”Red locker” skriver
leasingavtal med skolor för tillhandahållande av mensskydd, och deras
erbjudande användas för förslag till beslut.
Företaget avser att tillhandahålla mensskydd för enstaka problem. En
dispenser installeras där elever kan lösa ut ett skydd, varefter apparaten låses
under en period (1-4 minuter).
Med installationen kommer elever i akuta behov att kunna lösa sina problem
med god integritet. Elevhälsan kommer även fortsättningsvis att finnas
tillgänglig med möjlighet att tillhandahålla skydden.
Ekonomi

Justerandes sign

Tidigare förslag
I det tidigare förslaget skrev förvaltningen att Tobias Nygren beskriver
kostnaderna till mellan 500 och 1500 kronor per år för mensskydd. I
Utdragsbestyrkande
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åldersgruppen 12-19 år finns ungefär 280 kvinnor. Om bedömningen är att
kostnaden är 1500 per år, och att hanteringen stannar vid behövande, skulle
den maximala kostnaden för mensskydd hamna på som mest omkring 400
tkr. Ett alternativ är således att dela ut mensskydd till alla kvinnor i åldern
12-19 år i enlighet med detta.
Ingen förändring
Om inget beslut fattas fortsätter elevhälsans verksamhet med nuvarande
insatser och kostnader.
Red Locker
Med 10 stationer och egen påfyllnad kommer kostnaden per år att bli
maximalt 40-50 tkr.
Åtgärden finansieras inom budgetram.
Folkhälsa

Tobias beskriver bakgrunden till sin motion, och han diskuterar vilka
eftersträvansvärda effekter gratis tillgång kan ha i skolan. Bland annat
nämner han problemen att bära kostnader för produkterna, och att detta
drabbar ojämlikt i skolan. Dessutom finns pedagogiska effekter utifrån
möjligheten till samtal i undervisningen.
Företaget ”Red locker” är ett företag som kan anses vara idéburet. Med
licensiering av deras apparater får elever också stöd av deras
jämställdhetsarbete.
Miljö

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

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

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.

Justerandes sign
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket
innebär att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker kortfattat.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdra till kommunförvaltningen att införa systemet i skolan, vilket innebär
att mensskydd tillgängliggörs för elever i skolan.
Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 28

Yttrande Likvärdig skola
Beslutsunderlag
Granskning av Likvärdig skola. KPMG. Rapport
Yttrande kring revisorernas rapport ”Granskning av likvärdig skola” i
Hällefors kommun, daterad 2022-05-02
Ärendet
KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av hur likvärdig
skolan är i Hällefors kommun. Kommunstyrelsen förväntas lämna ett yttrande
kring de synpunkter som lämnas i rapporten.
KPMG har lämnat följande synpunkter:
Kommunstyrelsen bör
-

tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmål får det (5 kap.
4½ skolförordningen, 2011:185)
fastställa en kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på
kort och lång sikt och hålla densamma uppdaterad för att säkra
försörjningen av personal inom skolväsendet
säkerställa att huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete motsvarar
lagens krav på uppföljning av mål angivna i skollagen och vi behov fatta
beslut om riktade och kraftfulla åtgärder (4 kap. 3 och 7 §§ SkolL)

Kommunförvaltningen lämnar i bifogat yttrande förslag till
kommunstyrelsens yttrande.
Ekonomi

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

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

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

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

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

Lämna kommunförvaltningens förslag till revisorerna som
kommunstyrelsens yttrande.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord.
Ulrika Jonsson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Lämna kommunförvaltningens förslag till revisorerna som kommunstyrelsens
yttrande.
Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 29

Utskottsinitiativ om elcyklar i förvaltningen, dnr KS
22/00123
Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för sitt förslag om att utreda
möjligheten att använda elcyklar som transportmedel i delar av
kommunförvaltningen samt yrkar att ärendet ska skickas till kommunstyrelsen
för utredning enligt förslaget.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet
vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra utredning i enlighet med
utskottsinitiativet.
Exp till
KS

Justerandes sign
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§ 30

Ekonomisk uppföljning, dnr KS 22/00124
Välfärdsutskottet har tillställts en ekonomisk uppföljning per 2022-04-30.
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

Justerandes sign
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