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§ 16 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Kent Grängstedt redogör för kallelsen till dagens sammanträde 
vilken godkänns. 
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§ 17 

Fastställande av dagordning 
 
Noteras att en version av dagordningen innehåller ärende om utveckling av 
restaurangutbildning, vilket inte kommer att behandlas idag.  
 
På grund av sjukdom utgår också föredragningen under beredningstid. 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick, undantaget ovanstående. 
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§ 18 
Riktlinje placerade barn 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinje vid placerade barn, individ och familjeomsorgen.  
Riktlinje omkostnad och arvode vid jour- och familjehemsplaceringar.  
 
Ärendet 
Riktlinjer för placerade barn är ett styrdokument främst riktat till 
socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Hällefors 
kommun saknar riktlinjer för placeringar av barn och unga i familjehem, 
stödboende och HVB. Kommunförvaltningen har sedan 2019 arbetat med att 
ta fram ett förslag på riktlinjer som reglerar förutsättningar för bistånd, 
utredning, genomförande av insats och kommunala ersättningsnivåer till 
familjehem. Riktlinjerna är såväl ett stöd för ansvariga handläggare som ett 
viktigt styrdokument för ansvarig nämnd varför antagandet av riktlinjerna 
innebär en form av kvalitetssäkring av verksamheten.  

Social konsekvensanalys 
Placering av barn- och unga i samhällsvård är ett stort ingrepp i ett barns 
uppväxt. Att planering, genomförande och uppföljning av vården håller god 
kvalité är synnerligen viktigt ur denna synpunkt. En riktlinje som 
understödjer arbetet är ett viktigt verktyg för berörd personal och ett 
nödvändigt styrdokument för nämnden för att höja kvaliteten i arbetet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Riktlinjen i sig påverkar inte förvaltningen kostnadsnivå i sig men borgar 
för en mer likvärdig bedömning i olika ärenden och att förvaltningens 
interna styrning och kontroll ökar. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har inte skett i ärendet 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till riktlinje vid placerade barn antas. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
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Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande riktlinjer i omgivande kommuner 
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Maja Loiske och Christer Olken (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas. 
 
 
Exp till  
KS 
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§ 19 

Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn på 
äldreboenden, dnr KS 20/00196 
 
Beslutsunderlag 
KF 2020-09-22, § 126  
KS 2020-11-10, § 228 

Ärendet 
Cecilia Albertsson (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige rörande 
förskolebarn på äldreboenden. Kommunfullmäktige remitterade på 
sammanträde i september motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen remitterade i sin tur ärendet vid sammanträde i november 
2020 vidare till kommunförvaltningen.  
 
Motionen har funnit inspiration i en TV-satsning som heter ”fyraåringar på 
äldreboendet”. I anslutning till satsningen konstaterades många positiva 
effekter på de äldre genom kontakten med barnen. Motionen förespråkar 
utifrån möjligheten att värna det friska framför att vårda sjuka, att kommunen 
provar på modellen för att öka välbefinnandet hos de äldre och därigenom 
fördröja andra insatser.    
 
Motionen yrkar på att kommunen skapar förutsättningar för att införa denna 
modell i våra boenden. 
  
Modellen 
 
”Fyraåringar på äldreboendet” beskriver hur tio fyraåringar med två 
pedagoger under en sexveckorsperiod besöker och interagerar med tio äldre 
från ett specialboende. I ingressen kallas satsningen för ett socialt experiment, 
med förebild från USA.  
 
Programmet visar som sagt på positiva effekter av satsningen, men det går 
inte att bortse ifrån att det som socialt experiment lämnar en hel del i övrigt att 
önska. Förvaltningen bedömer att satsningen som socialt experiment inte ger 
tillförlitliga svar på frågor kring till exempel: 
 
- Hur denna satsning är bästa lösningen för barnen. 
- Om och på vilket sätt satsningen är överförbar på vanliga grupper i äldreboenden. 
- Hur urvalet till satsningen gått till.      

Utifrån ett kommunalt perspektiv är det svårt att bedöma hur urval och 
deltagande i en eventuell metod skulle ske – det finns ingen universell önskan 
hos äldre att umgås med barn. Tvärtom kan detta i vissa fall troligen vara 
direkt kontraproduktivt. 
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Det är också svårt att bedöma i vilken verksamhet en eventuell 
kvalitetsökning ska sökas. Ökade kostnader kommer att hamna i förskolan 
genom fler pedagoger, medan effekterna i huvudsak troligen hamnar i 
äldreomsorgen. 
 
Att införa denna metod i enlighet med det sociala experimentet skulle inte 
vara ansvarsfullt. Det finns dock ingenting som hindrar att förskoleenheter 
och avdelningar i äldreomsorgen utifrån dagens regelverk samverkar för att 
öka kvaliteten. Sådan samverkan bör uppmuntras, men någon generell metod 
för hur det konkret ska genomföras bör enligt förvaltningen inte 
implementeras som riktlinje. 
 
Det ska också betonas att oavsett om en handlingsplan eller riktlinje införs, så 
kommer troligen varje handling utifrån temat att kräva individuell bedömning 
i stor eller liten skala.    

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
Facklig Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Anse motionen vara besvarad. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson (M) 
till protokollet att samverkan i andra former än den föreslagna också är 
önskvärda. 
  
Skolchef Tina Lanefjord exemplifierar vad som görs idag. 
 
Madelene Jönsson (SD) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse motionen besvarad. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 20 
Se över skalskydd för skolan KS 18/00061 

Beslutsunderlag 
BU 2018-02-06 §23 
KS 2018-02-27 §60 

Ärendet 
Ordföranden Annalena Järnberg (S) lyfte på sammanträde i bildningsutskottet 
i februari 2018 en fråga kring skalskydd för skolan. Hon informerade om att 
Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras vart 4:e år och att det i den ingår 
delar som berör skolan. Utskottets ledamöter ville efter diskussionen ge 
förvaltningen som utskottsuppdrag att undersöka/se över skalskyddet för 
skolan. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 27 februari samma år fick förvaltningen i 
uppdrag att se över skalskydd för skolan, innefattande lås och 
kommunikation. Förvaltningen anmodades att ge utskottet en återkoppling 
innan sommaren 2018. 
 
Förvaltningen har sedan uppdraget mottagits återkommande rapporterat kring 
frågorna om skalskydd, men eftersom samtliga uppdrag inte varit slutförda 
har ärendet kvarstått. Förvaltningen kan nu meddela att sista etappen i ärendet 
är överlämnat till säkerhetssamordnare för åtgärd, varför förvaltningen avser 
att avsluta det specifika uppdraget. 
 
Verksamheten i kommunen har sedan utskottsuppdraget möjliggjort för 
skolorna att snabblåsa alla entréer. Verksamheten har också försett personalen 
i skolorna med mobiltelefoner för kommunikation, samt identifierat en app 
som ska möjliggöra snabb kommunikation i ett krisläge. Appen är ännu inte 
tagen i drift, men säkerhetssamordnare har uppdraget. 
Utöver ovanstående har personalen fått utbildning kring olika aspekter av 
osäkerhet i skolan, till exempel PDV (Pågående Dödligt Våld).   

Social konsekvensanalys 
En fungerande skolverksamhet bedöms ha stor inverkan på kommunens 
resultat. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den extra möjligheten till låsning har medfört en mindre kostnad. Den app 
som ska tas i drift medför en mindre årlig kostnad för verksamheten. 
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Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anse ärendet avslutat 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande övningar och utbildningar vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande lokalen Rektangeln vilken lämnas 
obesvarad. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande insatser för eleverna vilken besvaras 
av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse ärendet avslutat. 
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§ 21 
Utskottsinitiativ om högpresterande elever, dnr KS 
21/00243 
 
Beslutsunderlag 
Ulrika Jonsson (M) Yrkande kring högpresterande elever. 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-11-24. 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-12-14. 
Kommunförvaltningen Rapport: Utskottsinitiativ om högpresterande elever 
2022-02-24. 

 
Ärendet 
Ulrika Jonsson (M) lämnade på välfärdsutskottet i november 2021 ett 
yrkande.1 Yrkandet var ursprungligen ett förslag att ge skolan i uppdrag att 
upprätta en handlingsplan för högpresterande elever i grundskolan. Efter 
diskussion enades utskottet om att som utskottsinitiativ från välfärdsutskottet 
skicka uppdrag till förvaltningen att redovisa vad olika styrdokument säger 
om högpresterande elever och hur grundskolans arbetssätt kring 
högpresterande elever ser ut. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde i 
december 2021 i enlighet med initiativet.2 
 
Förvaltningen har sammanställt en rapport i ärendet och lämnar utifrån detta 
förslag till beslut kring åtgärder i grundskolan. 
 
Rapporten beskriver utifrån skrivningen i initiativet kortfattat hur 
styrdokumenten ser ut på området, hur personkretsen ser ut och vad skolan 
idag gör för elever som misstänks vara högpresterande. 
 
Sammanfattningsvis säger styrdokumenten att elever som högpresterar har 
rätt till stöd. Det finns dock ingen tydlighet i vilka nivåer som avses eller vilka 
mål som ska gälla för beslut om stöd.  
 
Kring de elever som är aktuella för åtgärder finns stora problem vid till 
exempel identifikation av orsaker till behov av stöd, samt kring erfarenheter 
av olika typer av stöd. Rapporten beskriver också att kommunens relativt 
begränsade volym av elever bidrar till bekymren. 
 
Rapporten beskriver att Skolinspektionen och Skolverket ger vägledning 
kring vilka detaljer som behöver diskuteras vid arbetet med stöd för elever 
som högpresterar. Rapporten använder underlaget från myndigheterna för att 
beskriva situationen i grundskolan idag, samt för att identifiera var problem 
förekommer.      

 
 

1 Sammanträdesprotokoll Välfärdsutskottet 2021-11-24. 
2 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-12-14. 
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I huvudsak kommer rapporten till slutsatsen att arbetet med stöd och 
identifikation fungerar i grundskolan, även för elever vars behov har sin 
bakgrund i höga prestationsnivåer. Eventuellt finns problem med kedjan från 
att identifiera ett stödbehov i hög prestation till att sätta in åtgärder, men 
rapporten gör bedömningen att detta i hög grad kan och ska lösas i reguljär 
pedagogik.  
 
Rapporten menar också att elever utifrån resultaten av skolans omfattande 
arbete kring studiero och trygghet inte har signifikanta problem inom dessa 
områden.  
 
Rapporten konstaterar att specifik rapportering kring åtgärder för denna 
elevkategori saknas i verksamheternas kvalitetsredovisningar. Denna typ av 
redovisning efterfrågas av Skolinspektionen. Rapporten beskriver vilka delar 
som bör ingå i denna redovisning, och beskriver att denna typ av rapportering 
kan ge ett annat fokus på elevgruppen. Rapporten säger avslutningsvis att 
åtgärden kan anses ersätta en handlingsplan över området. En handlingsplan 
efterfrågades i det ursprungliga yrkandet, men kan av olika skäl vara 
problematisk.   

Social konsekvensanalys 
En fungerande grundskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Åtgärderna kring högpresterande elever bedöms inte öka kostnaderna i 
grundskolan. 

 
Facklig Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en 
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande 
elevers likvärdiga utbildning. 
 
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson (M) 
utan att yrka. 
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Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en 
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande 
elevers likvärdiga utbildning. 
 
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 22 
Underlag för framtida utveckling av Kulturskolan KS 
18/00083 

Beslutsunderlag 
BU 2018-03-13 § 28 
KS 2018-04-03 § 93 
Kulturskolan Presentation ”Hällefors kulturskola” Powerpointpresentation 
2018-03-13.  

Ärendet 
På sammanträde i bildningsutskottet i mars 2018 föredrog Kulturskolan under 
tematid sin verksamhet. I föredragningen framkom ett antal förslag på 
åtgärder som Kulturskolan bedömde skulle ha positiv inverkan på 
verksamheten. Efter temat enades bildningsutskottet om att till 
kommunstyrelsen lämna ett utskottsinitiativ kring utvecklingen i kulturskolan.  
Förvaltningen fick där i uppdrag att ta fram underlag för framtida utveckling 
av kulturskolan i de olika delar som kulturskolan lyfte i sitt tema. 
 
I presentationen beskriver kulturskolan åtgärder som planerades för 
innevarande året 18/19 och ett önskat läge för 2020. De frågor som 
aktualiserades för 2020 - och som alltså var ett önskat läge för framtiden - var 
dessa:  

 
Önskat läge 2020 var för verksamheten att 
 
- En fast utescen finns att tillgå. 
- Kulturskolan har en vackrare utemiljö. 
- En gemensam skolavslutning med andra kommuner genomförs. 
- Ämnena genomförs mera integrerat. 
- Det finns ett bredare kursutbud.  
- Det är fredagsöppet på Valhalla. 
- Det är lördagsöppet på Lilla Kvarn. 

Sedan sammanträdet 2018 har pandemin försvårat utförande av vissa åtgärder. 
Förvaltningen har löpande i olika sammanhang informerat om åtgärder ur 
underlaget som genomförts.  
Förvaltningen uppdaterar nedan status i de frågor som lyftes. 
 
Beträffande fast utescen och en vackrare utemiljö - i ett senare skede också 
omfattande ett omgivande staket – har dessa frågor behandlats och sedermera 
flyttats till den centrumberedning/centrumutvecklingsgrupp som pågår. 
 
Gemensamma skolavslutningar planerades innan pandemin, men intresset 
från andra kommuner var svalt. Om intresse finns kan nya försök göras. 
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Ämnena genomförs mer kursintegrerade i den mån det upplevs framgångsrikt. 
Övergripande kurser i till exempel arrangörskap underlättar detta.  
 
Lilla Kvarn har öppet fredagar och lördagar. Lördagsöppet är ännu så länge på 
prov. Valhalla har inte öppet på fredagar. Detta är en rent ekonomisk 
prioritering, där öppet fredagar mellan 14-16.30 skulle kräva utökad tjänst.   
 
Förvaltningen avser med ovanstående information att avsluta ärendet. Arbetet 
med den yttre miljön kommer som sagt att ske i forum för centrumutveckling. 
I övrigt kommer utvecklingsarbete fortgå som vanligt i kulturskolans 
verksamhet och redovisas i reguljär kvalitetsredovisning.  

Social konsekvensanalys 
En fungerande kulturskola bedöms ha stor och långsiktig positiv inverkan 
för kommunen  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser har bedömts utifrån de omständigheter som 
föreligger i varje enskild åtgärd, till exempel personalbehov vid lördagsöppet 
eller ökat kursutbud. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anse utskottsinitiativet vara besvarat. 

--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse utskottsinitiativet vara besvarat. 
 
Exp till 
KS 
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