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Vård och omsorgsboende Hällefors kommun,  

dnr KS 16/00171 

 
Beslutsunderlag 
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun, fem förslag på vård-och 
omsorgsboende för äldre har tagits fram.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram eventuella 
förslag på att bygga vård och omsorgsboende, med tillhörande 
kostnadskalkyler. Förvaltningen har tagit fram fem olika förslag. 

 
1. Bygga helt nytt vård och omsorgsboende, (Länsgården bygger) i 

anslutning till vårdcentralen, 104 platser, kan byggas i tre etapper.  
 

2. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 48 platser, totalt 106 platser.  
 
3. Bygga nytt, 96 platser Länsgården.  
 
4. Behålla Fyrklövern och bygga helt nytt 40 platser Länsgården, totalt 98 

platser.  
 
5. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 32 platser, totalt 90 platser.  
 
Analys  
Rapporten beskriver de grundläggande värden och förutsättningar som ska 
beaktas vid framtagandet av vård och omsorgs boende för äldre och ska 
fungera som en vision och ett underlag för politiskt ställningstagande för 
eventuell nybyggnation av vård och omsorgsboende i Hällefors kommun. 
Innehållet grundar sig i såväl ett värdeperspektiv som ett funktionellt 
perspektiv. Rapporten beskriver förutsättningar med olika boende alternativen 
på en generell nivå.  
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Förvaltningens synpunkter 
Det första förslaget, ”Bygga helt nytt vård och omsorgsboende, (Länsgården 
bygger) i anslutning till vårdcentralen, 104 platser”, kan byggas i tre etapper 
vilket motsvarar framtidsprognosen med fler bostäder och ökad befolkning. 
Förslaget bör ge förutsättning till omställning utifrån eventuellt avsteg från 
framtagen prognos.  
 
Länsgården är den ledande aktören inom förvaltning och utveckling av lokaler 
samt boenden för särskilda behov i Region Örebro. Det innebär att 
Länsgården innehar kompetens, kontakter och erfarenhet och bygger alltid i 
anslutning till vårdcentraler. Genom att använda Länsgården säkras 
förmodligen Hällefors vårdcentral inför framtiden. 
 

Ekonomi 
Länsgården ska finansiera, bygga och äga. Hällefors kommun ska hyra och 
driva det nya boendet. Genom att bygga etappvis ökar förutsättningarna till 
ekonomisk följsamhet. 
 
Folkhälsa 
Genom att erbjuda lämpligt boende alternativ främjas folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan KS. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår förändring av vård och omsorgsboende i tre steg. 
Avsiktsförklaring bör skrivas med Region Örebro.  
 
Steg 1: 
Godkänna ombyggnation av Länsgårdens fastighet vad gäller våning 2 och 3 
till vård och omsorgsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern under hösten 
2017, för att kunna ta ställning till om Fyrklövern skall vara kvar som vård- 
och omsorgsboende. 
 
Steg 2:  
Redovisa ekonomiska konsekvenser av ombyggnad Fyrklövern kontra 
nyproduktion via Länsgården. 
 
Steg 3:  
Eventuellt ytterligare nyproduktion via Länsgården 
 
--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren först. 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet har förvaltningen även bjudit 
in Magnus Uhlin (Länsgården) och Marie Villman (Länsgården) som redogör 
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Länsgårdens syn på vård och omsorgsboenden i Hällefors kommun. Efter sin 
redovisning utgår Magnus Uhlin och Marie Villman (Länsgården). 
 
Även Mikael Pulkkinen, fastighetskoordinator var inbjuden för att delta under 
denna punkt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om varför rivnings-
kostnad/nedskrivning av värdet är med i kommunens kalkyl vilket besvaras 
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring vad det skulle kosta om kommunen 
byggde i egen regi vilket besvaras av fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen. 
Vilket föranleder till replikskifte mellan ledamöterna kring vilken entreprenör 
skulle kommunen kunna få och var skulle kommunen i så fall bygga, vad finns 
det för mark att få tillgång till. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig att alternativet med att bygga om våning 2 och 3 
av Gillershöjden är ett bra val. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att om kommunen väljer 
Länsgårdens alternativ med ombyggnation av våning 2 och 3 av Gillershöjden, så 
har de boende/anhöriga närheten till resecentrum. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar att det vore önskvärt att 
förvaltningen hade fått de ekonomiska kalkylerna, från Hällefors Bostads AB, som 
efterfrågats men ej levererats innan sammanställning gjorts av beslutsunderlaget. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls, med kommentar. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
Förvaltningen föreslår förändring av vård och omsorgsboende i tre steg. 
Avsiktsförklaring bör skrivas med Region Örebro.  
 
Steg 1: 
Godkänna ombyggnation av Länsgårdens fastighet vad gäller våning 2 och 3 
till vård och omsorgsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern under hösten 
2017, för att kunna ta ställning till om Fyrklövern skall vara kvar som vård- 
och omsorgsboende. 
 
Steg 2:  
Redovisa ekonomiska konsekvenser av ombyggnad Fyrklövern kontra 
nyproduktion via Länsgården. 
 
Steg 3:  
Eventuellt ytterligare nyproduktion via Länsgården 

 
 Kommentaren: 

Omsorgsutskottet anser att det vore önskvärt att förvaltningen hade fått de 
ekonomiska kalkylerna, från Hällefors Bostads AB, som efterfrågats men ej 
levererats innan sammanställning gjorts av beslutsunderlaget. 
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1 Inledning 

Prognoserna över den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre kommer 
att öka, det är däremot svårt att säkert förutsäga hur detta kommer att påverka 
behovet av vård- och omsorgsboenden. För en kommun finns ett antal olika 
strategier att välja mellan från att äga boenden och utföra vården i egen regi till 
lösningar med att hyra boenden av privata aktörer. Länsgården Fastigheter AB ägs 
av Region Örebro län och är en aktör som har både erfarenhet, kompetens och 
kontakter. Länsgården bygger idag i ett flertal av länets kommuner, då i nära 
anslutning till vårdcentraler. Om investeringsbidrag ansöks av Länsgården 
Fastigheter AB och beviljas av staten kommer detta gynna hyreskostnaderna för 
kommunen. 
 
Utöver strategier för fastighetsägandet är det även viktigt att titta på formen för 
boendet i relation för själva utförandet av vården.  
 
Det är viktigt att kommunen kan tillhandahålla alternativa bostäder, många äldre 
bor i bostäder som inte är anpassade efter deras behov. Det är brist på bostäder som 
uppfyller kraven på standard och tillgänglighet för äldre. Detta gör i sin tur att de 
äldre drar sig för att flytta från sina villor och att behovet av bostadsanpassning i 
villor ökar. Det blir också mer svårarbetat för hemtjänsten att ombesörja vårdbehov 
i utspridda villor, än det skulle vara om vårdbehoven kunde samlas i 
kategoriboende.  

 
Det behövs en kombination av boende som tillgodoser behov inom såväl vård- och 
omsorgsboende som trygghetsboende och medboende. Äldre makar eller sambopar 
som delat ett långt liv tillsammans och sammanbott ska ges möjlighet att fortsätta 
bo tillsammans även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.  
 
Förutom att effektiviteten dvs. omvårdnadstid i förhållande till total nedlagd tid per 
brukare, kan förbättras med rätt bostäder, kommer anpassade bostäder betyda 
betydligt mindre risker för arbetsolyckor och förslitningar hos hemtjänstpersonalen. 
Ett sätt att åstadkomma samlat vårdbehov är att tillhandahålla högkvalitativa 
bostäder i form av kategoriboende för äldre.  
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2 Idé 

Hällefors kommun står inför faktum, att det finns behov av fler platser i vård- 
och omsorgsboende samtidigt som ett av kommunens vård- och 
omsorgsboende, Nya Björkhaga inte är ändamålsenligt, se bilaga inventering. 
Förvaltningen bedömer att nuvarande lokaler på Nya Björkhaga inte är 
verksamhetsanpassade, samt att de är kostnadsdrivande utifrån dagens krav på 
ett vård- och omsorgsboende. Nya Björkhaga är till en början byggt som ett 
serviceboende, med anpassade lägenheter för äldre. Dagens 
tillgänglighetsmått håller inte, det saknas kontor för såväl omvårdnadspersonal 
som sjuksköterskor vilket försvårar sekretessföljsamheten. Medicinrum, skölj, 
personalrum saknas. Gemensamhetsutrymmen för boende är för små. Vård- 
och omsorgsboendet Fyrklövern har påvisade brister, se bilaga inventering.  
Kommunförvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare 
och Hällefors Bostads AB, diskuterat möjligheterna för alternativa lösningar 
av kommunens lokaler för vård och omsorgsboende.  
 
Inventering och analys: 
 
- initialt gjordes en inventering av möjligheter till ombyggnad av 

nuvarande boenden eller andra lokaler i kommunen  
- undersökning av tillgänglig mark och fastigheter, kommunens planering, 

detaljplaneläget 
- en kartläggning av privata fastighetsägare som önskar delta i 

planeringsarbetet 
- vilka ekonomiska möjligheter och investeringsplaner som inkluderar nya 

särskilda boenden finns 
- kommunens egen kompetens att projektera och bygga vård- och 

omsorgsboenden 
- politiska beslut, mål och inriktningar för äldreomsorgen.  
 
Strategiska val: 
 
- kommunen som fastighetsägare 
- kommunen som hyresgäst  
 

 
3 Syfte 

Leverera underlag med tillhörande kostnadskalkyl för ställningstagande till 
eventuellt beslut om nytt vård- och omsorgsboende för Hällefors kommun. 
 

4 Bakgrund 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att kommunerna har det yttersta ansvaret 
för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver 
om inte ansvaret ligger hos en annan huvudman. Enligt socialtjänstlagen har 
kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, varav äldre människor är en grupp, 
som omfattas av socialtjänstlagens femte kapitel. Där beskrivs att de äldre ska få 
möjlighet att leva, bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare står det i socialtjänstlagen att det 
är kommunens skyldighet att inrätta särskilda boendeformer.  

 



5(38) 

 

För att möta framtidens behov av vård- och omsorgsboende behöver kommunen 
öka antalet platser, för att undvika sanktionsavgifter och kostnad för medicinskt 
färdigbehandlade. Enligt äldreplan 2016 - 2025 ökar behovet av ca 20 platser fram 
till 2035.  Anpassade lokaler ger också bättre förutsättningar för personal att ha 
uppsikt över vårdtagarna, vilket har en positiv effekt på personalkostnaderna. 

 
Hällefors är inte enda kommunen som står inför ett vägval, det finns ett behov av 
ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. Till följd av den 
demografiska utvecklingen som pekar på att behovet av ytterligare platser inom 
vård- och omsorgsboenden kommer att öka markant, framförallt från år 2020 och 
framåt. 
 
När ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas är det självklart en möjlighet att 
skapa förutsättningar för god inre och yttre miljö för de äldre. Likaså är det en 
möjlighet att skapa en effektiv arbetsplats för personalen. 
Det är även viktigt att beakta framtida behov och se till att det finns 
handlingsutrymme för bra ombyggnationer där man kan dra nytta av ny teknik.  
En yteffektiv fastighet ger lägre fastighetskostnader och därmed ett större 
ekonomiskt utrymme för själva äldreomsorgen. Det finns en mängd olika aspekter 
på ett bra och effektivt vård- och omsorgsboende, som gäller allt från hygienrum, 
dagsljus och materialval till låssystem, brandskydd och energiförbrukning. 
 
Inflytande över utformning, att äga en fastighet ger större rådighet över 
utformningen vid nybyggnation men även när fastigheten behöver byggas om. 
Fastighetsägaren behöver säkerställa att lokalerna blir rätt utformade för både den 
boende och för att vård- och omsorgsverksamheten ska kunna bedrivas på ett 
effektivt och kvalitativt bra sätt.  
 
- Hur säkerställs att fastighetsägaren utformar vård- och omsorgsboendet 

effektivt och bra?  
- Hur hanteras utformningsfrågorna i plan- och bygglovsprocessen i samband 

med ny-, om- och tillbyggnad?  
- Hur säkerställs insyn och kontroll över byggprocessen?  
- Hur planerar man för att få in ny teknik?  

 
Ekonomi vid ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboende kräver stora 
investeringar och resulterar även i driftskostnader under många år framöver. Hur 
dessa investerings- och driftskostnader ska finansieras är av central betydelse. 
 
- Hur ska den initiala investeringen finansieras?  
- Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livstid?  
- Hur nås en effektiv drift av fastigheten, ex en hållbar energianvändning? 
- Vad kommer hyreskostnaden för den enskilde att uppgå till?  
- Vad blir lokalkostnaderna för kommunen? 
- Finns det kostnader för framtida tillgänglighetsanpassningar? 

 
Vanligen etableras vård- och omsorgsboenden inom områden med detaljplan och en 
förutsättning för en sådan etablering är att den detaljplan som gäller, eller som tas 
fram för området, tillåter att marken används för bland annat vård- och 
omsorgsboende.  
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5 Nuläge  

5.1 Befolkningsprognos 
Att göra antaganden om befolkningsutvecklingen kan vara svårt relaterat till 
flyktingsituationen 2015 -2016. Nationella prognoser för befolkningsutvecklingen i 
Sverige pekar på en fortsatt ökning av antalet äldre. 
 
I Hällefors kommun finns två trygghetsboenden och ett seniorboende. Behov av 
särskilt riktade insatser till äldre i form av färdtjänst, hemtjänst/hemsjukvård och 
vårdbostäder börjar framförallt accelerera för personer som är 80 år och äldre.  
 
Den demografiska utvecklingen visar att antalet 80 år och äldre kommer öka 
kraftigt från år 2020 och framåt. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre en 
människa blir och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser viktiga för 
att bevara äldres hälsa. 

 
Hällefors kommun 
 

        

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 
Föränd. 
2016-
2035 

% 
Föränd. 
2016-
2035 

0-19 år 1 416 1 474 1 493 1 507 1 504 1 478 1 463 1 446 30 2% 
20-49 år 2 275 2 252 2 268 2 272 2 271 2 207 2 206 2 208 -67 -3% 
50-64 år 1 382 1 393 1 388 1 388 1 376 1 334 1 210 1 139 -243 -18% 
65-69 år 540 528 512 491 468 451 487 454 -86 -16% 
70-74 år 536 536 525 506 512 446 433 468 -68 -13% 
75-79 år 427 424 435 450 459 462 409 402 -25 -6% 
80-84 år 278 288 310 323 331 373 381 343 65 23% 
85-89 år 191 196 185 180 179 219 253 263 72 38% 
90- år 93 93 94 101 106 108 130 158 65 70% 
Totalt 7 138 7 184 7 210 7 218 7 208 7 078 6 974 6 881 -257 -4% 

   Prognosen baseras på SCB:s befolkningsprognos framtagen av Ensolution 
 
Kommentar: 
• Hällefors möter en allt mer åldrande befolkning enligt framtidsprognos 
• Enligt SCB:s befolkningsprognos ses invånarantalet minska med de kommande åren. Åren 2016 

hade Hällefors kommun en befolkningsmängd på 7 138 personer och 2035 väntas den uppgå till 
6 881 personer. En minskning på totalt 257 personer, vilket motsvarar – 4%. 

• Fram till och med 2035 kommer antalet invånare över 80 år och äldre att öka med 202 personer, 
vilket motsvarar en ökning med 36%. 

• Invånare med en ålder understigande 80 år kommer att minska 
 

5.2 Analys och behovsbedömning 
 

Det är av stor vikt att kommunen har en strategi för vilken omfattning av insatsnivå 
som ska hållas för ordinärt och särskilt boende. Vilka förutsättningar finns och 
lägga fokus på att ha rätt insatsmix, det vill säga rätt nivå av boendeplatser, 
korttidsplatser och hemtjänstinsatser, i förhållande till behoven och vad insatserna 
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kostar att producera. Rätt nivå av insatser kommer resultera i att det som faktiskt 
produceras nyttjas till fullo och bidrar till en väl fungerande vårdkedja.  
Genom att prognostisera kontinuerligt ökar kunskapen och förutsättningarna att 
producera rätt omfattning av insatserna utifrån kommunens förutsättningar. 
 
Mängden sjukvård skiljer sig åt mellan vilken bostadsform äldre bor i. Äldre som 
bor på vård- och omsorgsboende med nära tillgång till sjuksköterska har färre 
slutenvårdsdagar, kortare vårdtider och färre läkarbesök än äldre som bor i andra 
boendealternativ. Bra boendelösningar är en av de viktigaste insatserna för 
individens livskvalitet. 
 
Att mäta kostnaden som kommunen har för att producera en årsplats på ett särskilt 
boende kallas brytpunkt och kan sättas i relation med de insatser som ges inom 
ordinärtboende. När brytpunkten är identifierad kan kommunen beräkna när i tid en 
omsorgstagares kostnader inom ordinärt boende överstiger kostnaden för en särskilt 
boende plats. Kommunen använder sig av ”kostnad per brukare” för att få 
kostnadsberäkningar för såväl brytpunk och kostnad för insatser inom ordinärt- och 
särskilt boende. 
 

  Insatsmix Hällefors kommun 
 

 
                                          Mätning gjord 2017-05-12, april månad  

 
Bilden enligt ovan beskriver både den beviljade och utförda tiden per vecka. 
Brytpunkten d.v.s. när det blir mer kostnadseffektivt att vårda omsorgstagare på 
vård och omsorgsboende är 25 timmar per vecka. Under april månad 2017 hade 15 
omsorgstagare hemtjänstinsatser över brytpunkten, om vården hade bedrivits på 
vård- och omsorgsboende hade hemtjänstens kostnader minskat med 2,8 miljoner 
kronor årligen.  

 

Rätt insatsmix  
Brytpunkt hemtjänst/VoB (städ, tvätt, inköp ej medräknad i utförd tid)

Bevljad tid Utförd tid Beviljad tid Utförd tid Utförd tid Timmar över brytpunkt Merkostnad / vecka Merkostnad
Dag/kväll dag/kväll Natt Natt Totalt Brytpunk = 25 tim 497kr/tim/v (KPB) Kr

23,26 26,71 1,17 3,5 30,21 5,21 2589,37
42,51 24,54 1,17 2,33 26,87 1,87 929,39
24,53 24,00 1,17 1,17 25,17 0,17 84,49
30,02 29,00 29,00 4,00 1988,00
21,59 35,50 35,50 10,50 5218,50
30,94 24,17 1,17 2,33 26,50 1,50 745,50
22,96 26,21 2,33 1,17 27,38 2,38 1182,86
24,54 29,83 1,17 4,67 34,50 9,50 4721,50
29,38 33,67 1,17 3,5 37,17 12,17 6048,49
37,33 32,86 2,33 5,83 38,69 13,69 6803,93
30,06 31,74 5,25 7 38,74 13,74 6828,78
18,72 26,04 2,33 5,83 31,87 6,87 3414,39
28,28 26,50 HSL 1,17 27,67 2,67 1326,99
22,03 25,50 2,33 9,33 34,83 9,83 4885,51
39,98 33,04 2,33 7 40,04 15,04 7474,88

484,14 109,14 54242,58 2 820 614,16
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5.3 Bostadsmarknaden 
 
I Örebro län bor över 60 % av befolkningen mellan 65 och 69 år i småhus medan 
knappt 40 % av de som är 80 år eller äldre gör det. Av de som är 80 år eller äldre 
bor en större andel i lägenheter eller i andra anpassade bostäder, se figur nedan. 
Enligt statistik på nationell nivå är det framför allt från och med 80 års ålder som 
människor flyttar till anpassade bostäder. Av de som är 100 år bor ungefär hälften 
på ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende och den andra hälften bor i 
flerbostadshus. 

 

 
Fördelning av boendeformer för den äldre befolkningen i Örebro län år 2015. Inom kategorin Övrigt utgörs 

den största delen av anpassade boende för äldre. Källa: SCB. 

 
 
 

Hur den äldsta delen av befolkningen bor skiljer sig åt mellan kommunerna i länet. 
Den största skillnaden kan ses i förhållandet mellan andelen som bor i småhus och 
andelen som bor i flerbostadshus. I de flesta kommuner bor 15-20 % av de som är 
80 år och äldre i övrigt boende, vilket till stor del utgörs av vård- och 
omsorgsboenden eller anpassade boende för äldre.  
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Fördelningen av boendeformer för personer över 80 år i länets kommuner 2015. Siffrorna anger 
procent av befolkningen 80 år och äldre i respektive kommun. Källa SCB  
 
I Hällefors bor 50 procent av alla 80 åringar och äldre i småhus. Ett ökat utbud av 
mellanboendeformer såsom trygghetsbostäder/seniorbostäder kan minska efterfrågan 
på vård och omsorgsboende samtidigt som det sätter igång en flyttkedja som gynnar 
andra grupper i samhället.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal och andel invånare 65 år och äldre som helhet år 2016. Källa: SCB 
 
 
Hällefors har ett högt antal personer över 65 år och en större andel 80 år och äldre än 
övriga kommuner i Örebro län. Vid ökad ålder ökar i regel behovet av vård och 
omsorg.  
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Antal invånare Antal 
personer 65 
år och äldre 

Andel 
personer 65 år 
och äldre 

Antal 
personer 80 
år och äldre 

Andel 
personer 80 år 
och äldre 

Hällefors 7 138 2 065 28,9% 562 7,9% 
Ljusnarsberg 4 928 1 368 27,7% 310 6,5% 
Nora 10 502 2 738 26,0% 608 6,0% 
Lindesberg 23 562 5 631 23,8% 1 387 6,0% 
Örebro län 291 012 61 663 21,1% 15 451 5,3% 
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Spindeldiagrammet visar andelen 80 år och äldre med hemtjänst respektive boende på särskilt 
boende/vård och omsorgsboende 2015. Källa SKL:s statistikdatabas Kolada. 
 
Hällefors (9 %) tillhör de kommuner i länet, som har ett lågt antal 80 år och äldre i 
särskilt boende/vård och omsorgsboende. Både Askersund (10 %) och Kumla (8 %) 
har påbörjat nybyggnation av särskilt boende/vård och omsorgsboende. 
 

5.4 Inventering vård- och omsorgsboende Hällefors 
 
För att få fram statusen på kommunens två vård- och omsorgsboende har en 
inventering utförts av AB adABACUM Bygg- & fastighetsadministration, 
Örebro under april/maj 2017. Företaget har kunskap och erfarenheter av dessa 
inventeringar och har tidigare inventerat ett flertal vård- och omsorgsboende i 
Örebro. 
 
 
Inventeringen har en rang från 0 – 5 enligt följande: 
Värde Anmärkning 

 
0 

Bedömning av rang måste ske sammantaget och med hänsyn till andra 
funktioner och tekniska lösningar. Värdet sätts när ingen bedömning kan 
göras vid kontrolltillfället. 

1 Utan anmärkning, uppfyller krav och funktion 
 
2 

Anmärkning beträffande krav eller funktion, kräver inte 
åtgärd för tillfället men skall beaktas vid kommande 
underhåll/renovering 

4 Kräver åtgärd men behöver inte utföras omgående 

5 Kräver åtgärd omgående 
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Inventering vård- och omsorgsboende Fyrklövern (se bilaga) 
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande 
kontrollpunkter:  

- Brand 
- Badrum 
- Bostad 
- Generellt och gemensamma ytor 
- Skölj/tvätt/städ 
- Medicinberedningsrum 
- Personalutrymmen 
- Varumottagning 
- Sophantering 
- Elkraft 

 
Inventering vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga (se bilaga) 
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande 
kontrollpunkter:  

- Brand 
- Badrum 
- Bostad 
- Generellt och gemensamma utrymmen 
- Skölj/tvätt/städ 
- Kök 
- Medicinberedningsrum 
- Personalutrymmen 
- Varumottagning 
- Sophantering 
- Elkraft 

 
Sammanställning av inventeringen (se bilaga), visar att åtgärder måste vidtas 
omgående. Liknande värde under kontrollpunkt brand i Örebro resulterade till 
nybyggnation. Örebro kommun ansåg att vård- och omsorgsboende skulle ha en 
brandkontroll utan anmärkning eftersom personer med beviljat plats inte fritt kan 
välja sitt boende utan blir placerade på något av kommunens särskilda boenden.  
 

6 Avtal 

6.1 Vård- och omsorgsboende, Nya Björkhaga 
 
Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från 
och med den 2014-04-01 till och med 2024-03-31. Uppsägningen skall ske 
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid 
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år. 
 
6.2 Vård- och omsorgsboende, Fyrklövern 

 
Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från 
och med den 1994-01-01 till och med 2003-12-31. Uppsägningen skall ske 
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid 
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år. Inget avtal är uppsagt vilket 
innebär att avtalet löper fram till 2018-12-31, dock måste uppsägningen ske 
senast 2018-02-28.  
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7 Framtid 

7.1 Framtidsprognos  
 
Konsumtion Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035 
 

Ålder 2016 2020 2025 2030 2035 Förändring 
2016-2035 

Förändring  
2016-2035 % 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  93 92 90 90 90 -3 -3% 
50-64 2 465 2 445 2 370 2 151 2 023 -433 -18% 
65-69 6 054 5 251 5 051 5 461 5 094 -960 -16% 
70-74 5 384 5 139 4 481 4 351 4 706 -678 -13% 
75-79 12 601 13 554 13 632 12 080 11 861 -740 -6% 
80-84 13 796 16 450 18 530 18 890 17 016 3 220 23% 
85-89 27 061 25 430 31 049 35 914 37 235 10 175 38% 
90-år 33 812 38 588 39 432 47 387 57 466 23 654 70% 
Totalt 101 257    106 951    114 635    126 324    135 491    30 717    29% 
Förändring   2 177 7 684 11 689 9 167         30 717   
Extra årsarbetare 

 
3,2 4,4 6,6 5,2                17,5   

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 
 
 
Konsumtion: 
2016-2020 
• Konsumtionen beräknas öka med 6 % till 2020 
• Ökning av antalet beviljade timmar skulle då motsvara ca 3,2 årsarbetare 

 
 2016-2035 
• Konsumtionen beräknas öka med 29 % till 2035 
• Ökningen av beviljade timmar skulle då motsvara ca 17,5 årsarbetare 
 
 
 

 
 
Kostnad Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035 
 

Ålder 2016 2020 2025 2030 2035 Förändring 
2016-2035 

Förändring  
2016-2035 % 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  87 178 87 044 84 571 84532 84 595 -2 583 -3% 
50-64 1 182 384 1 177 140 1 140 970 1 035 452 974 082 -208 301 -18% 
65-69 2 680 133 2 324 638 2 236 172 2 417 532 2 255 005 -425 129 -16% 
70-74 2 508 260 2 394 117 2 087 523 2 027 009 2 192 298 -315 962 -13% 
75-79 5 852 174 6 294 788 6 331 135 5 610 432 5 508 477 -343 697 -6% 
80-84 6 502 150 7 753 041 8 733 110 8 902 949 8 019 527 1 517 377 23% 
85-89 12 752 269 11 983 904 14 631 703 16 924 363 17 547 036 4 794 767 38% 
90-år 16 596 372 18 940 958 19 354 934 23 259 534 28 206 861 11 610 489 70% 
Totalt 48 160 922    50 955 629 54 600 118 60 261 804 64 787 881 16 626 959 35% 

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 
 
 
Kostnad 
2016-2020 
• Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 2,8 miljoner kronor 
 
 2016-2035 
• Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå 
• Kostnaden beräknas då öka med 35 %, vilket motsvarar 16,6 miljoner kronor 
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Konsumtion vård och omsorgsboende, Hällefors 2016 - 2035 

 
Ålder 2016 2020 2025 2030 2035 Förändring 

2016-2035 
Förändring  
2016-2035 % 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 366 364 353 321 302 -64 -18% 
65-69 1 326 1 150 1 106 1 196 1 116 -210 -16% 
70-74 1 556 1 485 1 295 1 257 1 360 -196 -13% 
75-79 3 825 4 114 4 138 3 667 3 600 -225 -6% 
80-84 3 483 4 153 4 678 4 769 4 296 813 23% 
85-89 7 618 7 159 8 741 10 110 10 482 2 864 38% 
90-år 7 653 8 734 8 925 10 726 13 007 5 354 70% 
Totalt 25 827    27 160    29 236    32 046    34 163    8 336          32% 
Förändring   1,4 5,7 7,7 5,8      22,8             
Antal platser 70,8 74,4 80,1 87,8 93,6     

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 
 
 
Konsumtion: 

2016 – 2020 
• Konsumtion av dygn inom särskilt boende beräknas öka med 5,1 % 
 
2016 – 2035 
• Konsumtionen beräknas öka med 32 %, vilket skulle motsvara 8 336 dygn 
• Konsumtionsökningen på 8 336 dygn motsvarar 22,8 platser inom särskilt boende med 

motsvarande konsumtion 2016 
 
 
 
 
 
 
Kostnad vård och omsorgsboende, Hällefors 2016- 2035 
 

Ålder 2016 2020 2025 2030 2035 Förändring 
2016-2035 

Förändring  
2016-2035% 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 3 173 197 3 159 14 3 062 053 2 778 871 2 614 172 -559 025 -18% 
65-69 2 734 226 2 371 556 2 281 305 2 466 325 2 300 517 -433 709 -16% 
70-74 3 175 882 3 031 358 2 643 159 2 566 537 2 775 821 -400 062 -13% 
75-79 7 908 882 8 507 049 8 556 171 7 582 182 7 444 395 -464 487 -6% 
80-84 7 012 555 8 361 638 9 418 640 9 601 811 8 649 043 1 636 488 23% 
85-89 15 077 566 14 169 094 17 299 702 20 010 415 20 746 628 5 669 062 38% 
90-år 15 136 300 17 274 619 17 652 175 21 213 267 25 725 351 10 589 051 70% 

Totalt 54 218 608    56 874 438 60 913 205 66 219 409 70 255 927 16 037 318 
                

30% 
Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 

 
 

Kostnad 
2016-2020 
• Kostnaden beräknas öka med ca 2,65 mkr fram till och med år 2020 

 
  2016-2035 

 • Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå 
• Kostnaden beräknas öka med 30 % vilket motsvarar ca 16 mkr  
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                    Konsumtion korttidsvården, Hällefors 2016-2035 
           

Ålder 2016        2020         2025 2030 2035 
 
Förändring 
2016-2035 

       % 
Förändring 
2016-2035 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 27 27 26 24 22 -5 -18% 
65-69 96 83 80 87 81 -15 -7% 
70-74 168 160 140 136 147 -21 -7% 
75-79 293 315 317 281 276 -17 -11% 

80-84 381 454 512 522 470 89 6% 
85-89 778 731 893 1 033 1 071 293 46% 

90-år 945 1 079 1 102 1 324 1 606 661 56% 

Totalt 2 688    2 850    3 069    3 406    3 672    984    37% 
Förändring   0,2 0,6 0,9 0,7                   2,7   

Antal platser 7,4 7,8 8,4 9,3 10,1     
Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 

 
Konsumtion: 

   2016-2020 
   • Konsumtion av dygn inom korttidsvården beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn  

• Konsumtionsökningen på 162dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården 

     2016-2035 
    • Konsumtionen beräknas öka med 37 % 

  • Konsumtionsökning om 37 % motsvarar 984 dygn och innebär 2,7 korttidsplatser 
 

                   Kostnad korttidsvård, Hällefors 2016 - 2035 
           

Ålder 2016        2020         2025 2030 2035 
 
Förändring 
2016-2035 

       % 
Förändring 
2016-2035 

0-19  0 0 0 0 0 0 0% 
20-49  0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 57 095 56 841 55 095 50 000 47 036 -10 289 -18% 
65-69 203 003 176 076 169 376 183 113 170 802 -13 807 -16% 
70-74 355 255 339 089 295 665 287 094 310 504 -24 971 -13% 
75-79 619 582 666 443 670 291 593 988 583 194 -69 510 -6% 

80-84 805 668 960 664 1 082 102 1 103 146 993 683 57 005 23% 
85-89 1 645 170 1 546 043 1 887 36  2 183 412 2 263 743 709 369 38% 

90-år 1 998 311 2 280 614 2 330 460 2 800 599 3 396 289 1 224 658 70% 
Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016 
 

Kostnad 
2016-2020 

• Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn inom korttidsvård 
• 162 dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården 

 
2016 - 2035 

• Kostnaden beräknas öka med 37 % vilket är ca 2,1 mkr, en sådan kostnad är ca 4 årsarbetare 
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7.2 Simulering av konsumtion vid utökning av vård- och 
omsorgsplatser. 

 
• Utökningen baseras på prognos utifrån 2016 år siffror: 
• Brytpunkt 1540 timmar per plats  
• Boendet klar och redo att njutnas 2020  

 
 

Konsumtion Hemtjänst  
        

Ålder 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 
Föränd. 
2016-
2035 % Föränd 

2016-2035 
0-19 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
20-49 år 93 92 92 92 92 90 90 90 -3 -3% 
50-64 år 2 456 2 475 2 466 2 466 2 445 2 370 2 151 2 023 -433 -18% 
65-69 år 6 054 5 915 5 739 5 506 5 251 5 051 5 461 5 094 -960 -16% 
70-74 år 5 384 5 388 5 277 5 084 5 139 4 481 4 351 4 706 -678 -13% 
75-79 år 12 601 12 503 12 842 13 275 13 554 13 632 12 080 11 861 -740 -6% 
80-84 år 13 796 14 308 15 371 16 040 16 450 18 530 18 890 17 016 3 220 23% 
85-89 år 27 061 27 754 26 205 25 567 25 430 31 049 35 914 37 235 10 175 38% 
90- år 33 812 33 876 34 260 36 744 38 588 39 432 47 387 57 466 23 654 70% 

Totalt 101 257 102 312 102 253 104 774 106 951 114 635 126 324 135 491 30 717 29% 
Ny volym med SÄBO     76 143 83 827 95 516 104 683 3 426 3% 
Föränd   1 056 – 59 2 521 2 177 7 684 11 689 9 167 30 717   
Nytt VoB   0 0 0 - 28 631 7 684 11 689 9 167 3 426   
Extra åa   0,6 0,0 1,4 – 16,3 4,4 6,6 5,2 17,5   

Ny tot. åa 57,5 58,1 58,1 59,5 43,3 47,6 54,3 59,5 1,9   
Prognos levererad av Ensolution 

 
 
 
Denna simulering visar följderna av hemtjänstens konsumtion och behovet av 
årsarbetare. 
 
Om en ökad volym av vård- och omsorgsplatser tillskapas 2020 kommer 
hemtjänstens volymer öka marginellt 3 %, vilket motsvarar 1,9 årsarbetare. Om 
ingen utökning av vård- och omsorgsboende föreligger kommer volymen i 
hemtjänsten öka med 29 %, vilket motsvarar 17,5 årsarbetare.  
 
En utökning av vård- och omsorgsplatser medför mindre behov av resurser i 
hemtjänsten.  
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Konsumtion Vård och omsorgsboende 
 

 
 

 
 

 

Ålder 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Föränd. 
2016-
2035 

% 
Föränd. 
2016-
2035 

0-19 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
20-49 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 år 366 369 367 367 364 353 321 302 -64 -18% 
65-69 år 1 326 1 295 1 257 1 206 1 150 1 106 1 196 1 116 -210 -16% 
70-74 år 1 556 1 557 1 525 1 469 1 485 1 295 1 257 1 360 -196 -13% 
75-79 år 3 825 3 795 3 898 4 029 4 114 4 138 3 667 3 600 -225 -6% 
80-84 år 3 483 3 612 3 881 4 049 4 153 4 678 4 769 4 296 813 23% 
85-89 år 7 618 7 813 7 377 7 197 7 159 8 741 10 110 10 482 2 864 38% 
90- år 7 653 7 668 7 754 8 317 8 734 8 925 10 726 13 007 5 354 70% 
Totalt 25 827 26 110 26 060 26 636 27 160 29 236 32 046 34 163 8 336 32% 
Ny volym med SÄBO     7 150 4 926 2 117 0     
Föränd.   0,8 – 0,1 1,6 21,0       22,8   
Tot. Plats 70,8 71,5 71,4 73,0 94,0 94,0 94,0 94 22,8   

Prognos levererad av Ensolution 
 
Denna bild tydliggör utökningen av vård- och omsorgsplatser, totalt till 94 platser. 
En beräknad utökning 23 platser i vård- och omsorgsboende exkl. korttidsboende. 
 

Korttidsvård konsumtion  
        

Ålder 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Föränd. 
2016-
2035 

% 
Föränd. 
2016-
2035 

0-19 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
20-49 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
50-64 år 27 27 27 27 27 26 24 22 -5 -18% 
65-69 år 96 94 91 87 83 80 87 81 -15 -7% 
70-74 år 168 168 165 159 160 140 136 147 -21 -7% 
75-79 år 293 291 299 309 315 317 281 276 -17 -11% 
80-84 år 381 395 424 443 454 512 522 470 89 6% 
85-89 år 778 798 753 735 731 893 1 033 1 071 293 46% 
90- år 945 947 958 1 027 1 079 1 102 1 324 1 606 661 56% 
Totalt 2 688 2 720 2 717 2 787 2 850 3 069 3 406 3 672 984 37% 
Förändring   0,1 0,0 0,2 0,2 0,6 0,9 0,7 2,7   
Tot. Plats 7,4 7,5 7,4 7,6 7,8 8,4 9,3 10,1     

Prognos levererad av Ensolution 
 
Denna bild tydliggör det beräknade behovet av korttidsplatser, fram till 2035. 
Behovet beräknas vara 10 platser i korttidsvård.  
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7.3 Simulering av kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser 
 

Bild 1. Hemtjänst 
2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Föränd. 

2016-2035 
% Föränd. 2016-

2035 
20-49 år 87 178 86 305 86 926 87 057 87 044 84 571 84 532 84 595 -2 583 -3% 
50-64 år 1 182 384 1 191 578 1 187 195 1 187 164 1 177 140 1 140 970 1 035 452 974 082 -208 301 -18% 
65-69 år 2 680 133 2 618 476 2 540 585 2 437 297 2 324 638 2 236 172 2 417 532 2 255 005 -425 129 -16% 
70-74 år 2 508 260 2 510 452 2 458 649 2 368 601 2 394 117 2 087 523 2 027 009 2 192 298 -315 962 -13% 
75-79 år 5 852 174 5 806 854 5 964 236 6 165 022 6 294 788 6 331 135 5 610 432 5 508 477 -343 697 -6% 
80-84 år 6 502 150 6 743 428 7 244 427 7 559 471 7 753 041 8 733 110 8 902 949 8 019 527 1 517 377 23% 
85-89 år 12 752 269 13 079 006 12 348 871 12 048 272 11 983 904 14 631 703 16 924 363 17 547 036 4 794 767 38% 
90- år 16 596 372 16 627 886 16 816 362 18 035 833 18 940 958 19 354 934 23 259 534 28 206 861 11 610 489 70% 
Totalt 48 160 922 48 663 986 48 647 251 49 888 716 50 955 629 54 600 118 60 261 804 64 787 881 16 626 959 35% 
Ny totalkostnad hemtjänst       36 244 055 39 901 731 45 465 706 49 829 089     

           
Bild 2. VoB  

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Föränd. 
2016-2035 

% Föränd. 2016-
2035 

50-64 år 3 173 197 3 197 872 3 186 109 3 186 025 3 159 124 3 062 053 2 778 871 2 614 172 -559 025 -18% 
65-69 år 2 734 226 2 671 325 2 591 862 2 486 489 2 371 556 2 281 305 2 466 325 2 300 517 -433 709 -16% 
70-74 år 3 175 882 3 178 658 3 113 066 2 999 050 3 031 358 2 643 159 2 566 537 2 775 821 -400 062 -13% 
75-79 år 7 908 882 7 847 635 8 060 328 8 331 678 8 507 049 8 556 171 7 582 182 7 444 395 -464 487 -6% 
80-84 år 7 012 555 7 272 773 7 813 099 8 152 873 8 361 638 9 418 640 9 601 811 8 649 043 1 636 488 23% 
85-89 år 15 077 566 15 463 881 14 600 610 14 245 198 14 169 094 17 299 702 20 010 415 20 746 628 5 669 062 38% 
90- år 15 136 300 15 165 041 15 336 936 16 449 123 17 274 619 17 652 175 21 213 267 25 725 351 10 589 051 70% 
Totalt 54 218 608 54 797 185 54 702 010 55 850 438 56 874 438 60 913 205 66 219 409 70 255 927 16 037 318 30% 
Ny totalkostnad Vård och 
omsorgsboende         70 255 927 70 255 927 70 255 927 70 255 927     

 
Prognos levererad av Ensolution 
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Bild 3.Kostnader 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 
Totalkostnad utan nya 
boendet, tkr  (Hemtjänst 
och säbo)  102 379 530 103 461 172 103 349 262 105 739 154 107 830 067 115 513 323 126 481 212 135 043 807 
Totalkostnad hemtjänst och 
nya boendet från 2020, tkr 

        106 499 981 110 157 658 115 721 633 120 085 015 
Prognos levererad av Ensolution 
 
 
Bild 1: 
Visar platsantalet i vård- och omsorgsboende påverkar hemtjänsten. Om antalet vår- och omsorgsplatser skulle vara oförändrade 
beräknas hemtjänstens kostnader öka med 16 626 959 kr till år 2035. 
 
Bild 2: 
Ökar volymen av vård- och omsorgsplatser skulle kostnaden beräknas öka med 16 037 318 kr till år 2035. 
 
Bild 3: 
Bilden beskriver den totala kostnadsbilden med eller utan ökning av antalet platser i vård- och omsorgsboende.  

- Oförändrad volym i antalet vård- och omsorgsboende platser beräknas kostnaden bli 135 043 807 kr år 2035 
- Vid ökning av antalet vård- och omsorgsboendeplatser beräknas kostnaderna bli 120 085 015 kr år 2035 
- Utökningen av vård- och omsorgsboendeplatser gynnar kostnaden för äldreomsorgen enligt beräkningen med 14 958 792 kr 

fram till år 2035, men ett nytt boende skulle innebära ökade kostnader för ex. dyrare lokaler som inte finns med i 
beräkningen. 
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7.4 Framtida behov för att möta utveckling av vården 

 
Det är svårt att uttala sig om framtidens tekniska utveckling, digitala tjänster får en 
allt mer betydande roll för både verksamheter och för äldres valmöjlighet eller 
självständighet. Ny teknik kan bidra till att förenkla medicinska insatser eller 
underlätta för äldre, så att de genom tekniska hjälpmedel kan bo kvar i ordinärt 
boende eller på trygghetsboende längre. 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en prognos 
kring den förväntade utvecklingen av insjuknandet i demenssjukdomar bland 
personer över 65 år i länet. Det finns ett klart samband mellan ålder och 
demenssjukdomar, insjuknandet i demenssjukdom ökar i takt med ökad ålder. 
Efter att personer diagnostiserats med demenssjukdom flyttar de till särskilt 
boende inom 2,5-3 år. Enligt SBU:s uppgifter bor omkring hälften av demenssjuka 
i särskilda boenden. För att nå behovstäckning behövs särskilda avdelningar med 
platser för demenssjuka. 
 
Livet efter 65 år delas utifrån forskningen upp i en tredje och en fjärde ålder, den 
tredje beskrivs som år som är relativt friska fram till 80-85 års ålder, och åren 
därefter i den fjärde åldern som mer sjuka och omsorgskrävande. I den fjärde 
åldern blir nästan alla så småningom beroende av vård- och omsorg. 
 

7.5 Samhällsstrategiskt perspektiv 
 

Ur ett samhällsstrategiskt perspektiv så finns det flera möjligheter till ett utökat 
vård och omsorgsboende i centrala Hällefors. Möjligheten att bygga om och till 
redan befintliga byggnader är ur ett ekonomiskt hänseende många gånger ett bra 
alternativ. Dock ställer det en del krav på ursprungsfastigheten: 
 
 Den ska vara möjlig att bygga ut rent byggnadstekniskt 
 Den ska ha en utformning som tillåter en praktisk tillbyggnad 
 Den bör i grunden vara utformad så att stadgade mått uppfylls 
 Det bör finnas tillgängliga markytor som tillåter utbyggnad 
 Det bör finnas infrastruktur som tillgodoser behoven 
 
Uppfylls de ovanstående önskemålen så finns ett alternativ till en ren nyproduktion. Det 
en nyproduktion kan ge som inte en anpassning-ombyggnad ger är: 
 
 Lättare att nå tillgänglighetsmål  
 Möjlighet till en större brukaranpassning  
 Förutsättningar till en arbetsergonomisk miljö 
 Energieffektivare byggnader 
 
Dock bör noteras att all byggnation, vilket det är ombyggnad eller nybyggnation av ett 
vård- och omsorgsboende kräver specialistkompentens hos projektören. Detta för att 
antalet parametrar som avgör om det blir en funktionell byggnad både gällande boende, 
kvalitét och arbetsmiljö är många. 

 
Möjliga platser i Hällefors för vård- och omsorgsboende är något begränsade med 
hänseende till detaljplanerna som är lagda. Detta med tanke på att det bör var nära 
centrum och att det finns fullgod infrastruktur i dess närhet.  
Områden som är intressanta är där det i någon form redan finns vård- och/eller boende 
för äldre, detta för att ge så stora synergieffekter som möjligt i logistiken och 
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personalresurser. Tänkta områden kan vara kring Länsgårdens lokaler och kring 
Björkhaga området som ägs av Hällefors Bostads AB.  
Ur detaljplanehänseende kräver båda platserna avsteg från befintlig detaljplan.  
 
Tittar man på Grythyttan finns det få platser som utgör en bra grund för vård- och 
omsorgsboende. Möjligheter finns dock kring det befintliga Trygghetsboendet, 
Sörgården. 
 

Område lämpligt för vård och omsorgsboende Hällefors: 
 

 
 
 

Ett vård- och omsorgsboende i detta område stärker även Hällefors vårdcentral, 
vilket bör beaktas.  
 
 
 

Område lämpligt för vård- och omsorgsboende i Grythyttan: 
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Båda platserna uppfyller de infrastrukturella önskemålen. Närhet till stadskärnor, 
närhet till busshållplatser och tågförbindelser.  
 
Sammanfattning: 
Vid val av plats måste man tänka på samhället som helhet och strategiskt för framtiden. 
Frågan bör ställas till Region Örebro och Länsgården vad som händer i det fall Hällefors 
kommun väljer att gå ur Länsgårdens lokaler. Vad händer med vårdcentralen etc.  
Framtidstänket bör också vara så att man inte ”bygger sig fast” dvs. att utveckling av 
andra verksamheter i närheten får stå tillbaka pga. valet av byggplats.  

 
 

8 Frågeställningar kring hypotetiska kostnader 

Vård- och omsorgsboenden kräver stora investeringar som genererar stora 
driftskostnader i många år framåt. Hur den initiala investeringen och 
driftskostnaderna ska finansieras är av central betydelse. 
 
Frågeställningar:  

 
 Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livslängd? 
 Hur skapas en effektiv drift, exempelvis energibesparingar? 
 Vad blir hyran för brukaren? 
 Vad blir lokalkostnaden för kommunen? 
 Tillkommer kostnader för framtida lokalanpassningar? 
 Om Fyrklövern skall vara kvar – vilken höjning av hyran till Hällefors Bostads AB 

blir det när alla åtgärder på Fyrklövern byggs bort? 
 Vid nybygge - vad kostar det kommunen att komma ur hyresavtalen med Hällefors 

Bostads AB angående Fyrklövern och Nya Björkhaga? 
 

 
Alla ny- och ombyggnadsprojekt innebär olika risker med olika sannolikheter och 
olika konsekvenser samt kan vara svåra att förutse och prissätta. Det är viktigt att göra 
en riskfördelning mellan byggare och kommun.  
 

Frågeställningar: 
 

 Hur hanteras risker i byggskedet? 
 Hur hanteras risker kring utbud och efterfrågan på vård- och omsorgsboende? 
 Vad händer om fastighetsägaren säljer fastigheten till annan aktör? 

 
Ur ett strategiskt perspektiv avseende lokalplanering är både långsiktiga behov och 
flexibilitet viktigt.  
 

Frågeställningar: 
 
 Hur arbetar kommunen med lokalplaneringen på kort och lång sikt? 
 Kan lokalerna anpassas efter andra behov? 
 Hur ser kontrakten ut, vilka konsekvenser har långa kontraktstider? 
 Finns det andra alternativ när kontrakten löper ut? 
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Strategier: 
 

Om kommunen inte bygger i egen regi finns två scenarier när det gäller geografisk 
placering av ett vård- och omsorgsboende. Dels kan en privat aktör äga mark eller 
så kan kommunen anvisa egen mark. Det finns en mängd olika aspekter att beakta 
inför beslutet att investera i ett nytt vård- och omsorgsboende där ekonomi är en 
del.  

 
 
 

9 Alternativa boendeformer, Hällefors kommun 

 

1. Bygga helt nytt vård och omsorgsboende, (Länsgården bygger) i 
anslutning till vårdcentralen, 104 platser, kan byggas i tre etapper.  
 

2. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 48 platser, totalt 106 platser.  
 
3. Bygga nytt, 96 platser Länsgården.  
 
4. Behålla Fyrklövern och bygga helt nytt 40 platser Länsgården, totalt 98 

platser.  
 
5. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 32 platser, totalt 90 platser.  
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10 Kostnader  

10.1 Hyreskostnader olika alternativ 
 
 
 

Hyreskostnader för alternativ 1   
  Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler 

 

    Nytt vård och omsorgsboende Antal Årshyra/boendeplats Total årshyra 
Länsgården Fastigheter AB 

   Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3 32 175 000 5 600 000 
Boendeplatser nyproduktion 72 180 000 12 960 000 
Summa 104 

 
18 560 000 

    
    Total nytt VoB 104 platser  104   18 560 000 

    
    
    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B 26 223 281 2 679 372 
Summa 84 718 364 8 620 368 

    
    
    Ökade platser och ökad kostnad 20   9 939 632 
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Hyreskostnader för alternativ 2  
 

  Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler 
 

    Nytt vård och omsorgsboende Antal Årshyra/boendeplats Total årshyra 
Länsgården Fastigheter AB 

   Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3 32 175 000 5 600 000 
Boendeplatser nyproduktion 16 232 000 3 712 000 

 
48 

 
9 312 000 

    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 

    Renovering av Fyrklövern 
 

??? 
 

    Total nytt VoB 48 platser + Fyrklövern 106   15 252 996 

    
    
    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B 26 223 281 2 679 372 
Summa 84 718 364 8 620 368 
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Hyreskostnader för alternativ 3 

   Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler 
 

    Nytt vård och omsorgsboende Antal Årshyra/boendeplats Total årshyra 
Länsgården Fastigheter AB 

   Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3 32 175 000 5 600 000 
Boendeplatser nyproduktion 64 180 000 11 520 000 

 
96 

 
17 120 000 

    
    Total nytt VoB 96 platser  96   17 120 000 

    
    
    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B 26 223 281 2 679 372 
Summa 84 718 364 8 620 368 

    
    
    Ökade platser och ökad kostnad 12   8 499 632 
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Hyreskostnader för alternativ 4 
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler 

 

    Nytt vård och omsorgsboende Antal Årshyra/boendeplats Total årshyra 
Länsgården Fastigheter AB 

   Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3 32 175 000 5 600 000 
Boendeplatser nyproduktion 8 232 000 1 856 000 

 
40 

 
7 456 000 

    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 

    Renovering av Fyrklövern 
 

??? 
 

    Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern 98   13 396 996 

    
    
    Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B 26 223 281 2 679 372 
Summa 84 718 364 8 620 368 
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Hyreskostnader för alternativ 5 
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler 

  

     Nytt vård och omsorgsboende Antal Årshyra/boendeplats Total årshyra 
 Länsgården Fastigheter AB 

    Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3 32 175 000 5 600 000 
 

 
  

 
0 

 
 

32 
 

5 600 000 
 

     Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 
 Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
 

     Renovering av Fyrklövern   ???   
 

     Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern 90   11 540 996 
 

     
     
     Nuvarande hyreskostnad Antal Månadshyra Total årshyra 

 Fyrklövern - Kyllervägen 41 58 495 083 5 940 996 
 Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B 26 223 281 2 679 372 
 Summa 84 718 364 8 620 368 
 

      

 

 

10.1.1 Ökade antal platser och ökade hyreskostnader per alternativ 
 
 

Boendealternativ Plats Ökning av plats Total årshyra tkr 
 

Ökad kostnad 

Idag  84  8 620 368   
Alt 1  104 20 18 560 000  9 939 632 
Alt 2  106 22 15 252 996  6 632 628  
Alt 3       96 12 17 120 000 8 499 632 
Alt 4 98 14 13 396 996 4 776 628 
Alt 5 90   6 11 540 996 2 920 628 
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10.2 Personalkostnader och bemanning olika alternativa  

 
 
Alternativ 1   

 
Nytt VoB Antal Antal 

årsarbetare 
Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 13    
Platser 104    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  74,88 0,72 41 184,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  18  11 160,0 tkr 
Totalt    52 344,0 tkr 
 

Bemanning idag (FK + N Bjh) Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 11    
Platser 84    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  56,37 0,67 31 003,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  17,71  10 980,2 tkr 
Totalt    41 983,7 tkr 
 

Diff  Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 2    
Platser 20    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  18,51 0,05 10 180,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  0,29                           179,8 tkr 
Totalt    10 360,3 tkr 
 

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett  
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.  
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Alternativ  2  

Fyrklövern idag Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 8    
Platser     58     
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  40,3 0,69 22 165,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  12    7 440,0 tkr 
Totalt    29 605,0 tkr 
 

Nytt VoB 48 pl Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 6    
Platser 48    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  34,5 0,72 18 975,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  10    6 200,0 tkr 
Totalt    25 175,0 tkr 
 

Fyrklövern / Nytt VoB Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 14    
Platser 106     
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  76,32 0,72 41 976,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  22  13 640,0 tkr 
Totalt    55 616,0 tkr 
 

Bemanning idag (FK + N Bjh) Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 11    
Platser 84    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  56,37 0,67 31 003,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  17,71  10 980,2 tkr 
Totalt    41 983,7 tkr 
 

Diff.  Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 3    
Platser 22    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  19,95 0,05 10 972,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  4,29  2 659,8 tkr 
Totalt    13 632,3 kr 
 

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett  
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.  
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Alternativ  3  

Nytt VoB Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 12    
Platser 96    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  69,12 0,72 38 016,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  16    9 920,0 tkr 
Totalt    47 936,0 tkr 
 

Bemanning idag (FK + N Bjh) Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 11    
Platser 84    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  56,37 0,67 31 003,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  17,71  10 980,2 tkr 
Totalt    41 983,7 tkr 
 

Diff  Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 1    
Platser 12    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  12,75 0,04 7 012,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  - 1,71                   -1 060,2 tkr 
Totalt    5 952,3 tkr 
 

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett  
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.  
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Alternativ 4 

Fyrklövern idag Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 8    
Platser  58    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  40,3 0,68 22 165,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  12    7 440,0 tkr 
Totalt    29 605,0 tkr 
 

Nytt VoB 40 pl Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 5    
Platser 40    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  28,8 0,72 15 840,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  8    4 960,0 tkr 
Totalt    20 800,0 tkr 
 

Fyrklövern / Nytt VoB Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 13    
Platser 98    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  70,65 0,72 38 808,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  22  13 640,0 tkr 
Totalt    52 448,0 tkr 
 

Bemanning idag (FK + N Bjh) Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 11    
Platser 84    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  56,37 0,67 31 003,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  17,71  10 980,2 tkr 
Totalt    41 983,7 tkr 
 

Diff  Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 2    
Platser 14    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  14,28 0,05 7 854,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  4,29  2 659,8 tkr 
Totalt    10 513,8 kr 
 
Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett  
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.  
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Alternativ 5 

Fyrklövern idag Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 8    
Platser  58    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  40,3 0,68 22 165,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  12    7 440,0 tkr 
Totalt    29 605,0 tkr 
 

Nytt VoB 32 pl Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 4    
Platser 32    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  23,04 0,72 12 672,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  6    3 720,0 tkr 
Totalt    16 392,0 tkr 
 

Fyrklövern / Nytt VoB Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 12    
Platser 90    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  64,8 0,72 35 640,0 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  18  11 160,0 tkr 
Totalt    46 800,0 tkr 
 

Bemanning idag (FK + N Bjh) Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 11    
Platser 84    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  56,37 0,67 31 003,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  17,71  10 980,2 tkr 
Totalt    41 983,7 tkr 
 

Diff  Antal Antal 
årsarbetare 

Personaltäthet 
Dag/kväll 

kostnad 

Enheter 1    
Platser 6    
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)  8,43 0,05 4 636,5 tkr 
Bemanning natt (620,0 tkr/per)  0,29     179,8 tkr 
Totalt    4 816,3 tkr 
 

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett  
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.  
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10.2.1 Personal kostnad och bemanning per alternativ 
 

Boendealternativ Plats Personalkostnad Personal 
kostnad/plats 
och 
omsorgstagare 
 

 

Idag  84 41 983,7 tkr 499,8 tkr FK + N Bjh 
Alt 1  104 52 344,0 tkr 503,3 tkr nytt VoB 
Alt 2  106 55 616,0 tkr 524,7 tkr FK + nytt VoB 
Alt 3       96 47 936,0 tkr 499,0 tkr   nytt VoB 
Alt 4 98 52 448,0 tkr 535,2 tkr FK + nytt VoB  
Alt 5 90 46 800,0 tkr 520,0 tkr FK + nytt VoB 

 
 
 
 
 
10.3 Nettokostnad per vård- och omsorgsplats 

 
Antagna intäkter per Vård och omsorgsboendeplats    
      
  Kr/VoB plats och år   
Brukarintäkt för vård 10 800   
      
Intäkter per VoO plats 10 800   
      
      
Antagna övriga kostnader per Vård och omsorgsboendeplats  
      
  Kr/VoB plats och år   
Övriga kostnader     
- Städ 8 100   
- Tvätt linne mm 3 800   
- Arbetskläder 4 500   
- Inkontinesartiklar 6 700   
- Övr förbrukningsmtrl inkl läkemedel 6 000   
Summa div kostnader 29 100   
      
Larm 3 200   
Nettokostnad Måltid 7 100   
      
Övriga kostnad per VoO plats 39 400   
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10.1 Kostnader av alternativa boendeformer 
 
Kostnad för hyra, personal och övrig kostnad i VoB per alternativ 

   
          
 

        Alternativ Antal plats Intäkter Hyreskostnad Personalkostnad Övrig kostnader Total nettokostnad Nettokostnad per plats Ökade kostnader  
Idag 84 907 200 8 620 368 41 983 700 3 309 600 54 820 868 652 629   

1 104 1 123 200 18 560 000 52 344 000 4 097 600 76 124 800 731 969 21 303 932 
2 106 1 144 800 15 252 996 55 616 000 4 176 400 76 190 196 718 775 21 369 328 
3 96 1 036 800 17 120 000 47 936 000 3 782 400 69 875 200 727 867 15 054 332 
4 98 1 058 400 13 396 996 52 448 000 3 861 200 70 764 596 722 088 15 943 728 
5 90 972 000 11 540 996 46 800 000 3 546 000 62 858 996 698 433 8 038 128 

     
    Att ta i beaktande:   
       - Minskade kostnader i hemtjänst vid ökning av vård- och omsorgsplatser, se avsnitt 7.3 simulering av 

kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser 
 
- Personalbemanning är upphöjd till 0,72 årsarbetare per omsorgstagare dag/kväll. På samtliga enheter 

inom vård- och omsorgsboende finns personer med demensproblematik. Socialtjänstförordningen anger 
att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov och ge hjälp till äldre på särskilda boenden. 0,72 
årsarbetare per omsorgstagare är en normal nivå på bemanning 

 
- Kostnad för kommunen att komma ur avtal? 
 

   Efter inventering av fastighet - renovering av Fyrklövern vid alternativ 2, 4 och 5.  
- Kostnader för boendeplatser under renovering?  
- Möjligt boendealternativ under renovering? 
- Hyreshöjning efter renovering?  
 
- Kostnad för eventuell rivning av Fyrklövern, enligt Hällefors Bostads AB beräknas rivningen ligga mellan  
            3-5 miljoner inkl. återställning. Byggnaden måste vid rivning nedskrivas med sitt restvärde, i dagsläget 13,8 miljoner  
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11 Förvaltningens kommentarer 

 
Förvaltningen bedömer att byggnation i egen regi inte är möjligt eftersom 
underlag som levererats av Hällefors Bostads AB bygger på Länsgårdens 
kalkyl, denna kalkyl går inte att omsättas till kommunen eftersom 
förutsättningar skiljer sig.  
 
Förvaltningen föreslår förändring av vård och omsorgsboende i tre steg: 
 
Steg 1: 
Godkänna ombyggnation av Länsgårdens Fastighet AB vad gäller våning 2 
och 3 till vård och omsorgsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern under hösten 
2017, för att kunna ta ställning till om Fyrklövern skall vara kvar som vård- 
och omsorgsboende. 
 
Steg 2:  
Redovisa ekonomiska konsekvenser av ombyggnad Fyrklövern kontra 
nyproduktion via Länsgården. 
 
Steg 3:  
Eventuellt ytterligare nyproduktion via Länsgården 
 
Kommunens fastighetskoordinator har bidragit med det samhällsstrategiska 
perspektivet för Hällefors kommun. Rapporten har dessutom kompletterats 
med underlag från ekonomienheten (hyreskostnader), ekonomienheten har 
även kvalitetssäkrat rapporten.  
 
  

12 Bilagor 

 
12.1 Hyreskalkyl Länsgården 
12.1.1 Förslagsskiss lägenhet Vård- och omsorgsboende 

 
12.2 Inventering Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun 

 
12.2.1 Inventering Nya Björkhaga 
12.2.2 Inventering Fyrklövern 
12.2.3 Sammanställning 
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12.3 Hyresavtal 
12.3.1 Nya Björkhaga 
12.3.2 Fyrklövern 
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 
kommun@hellefors.se 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
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Datum  
2017-09-11  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Åtgärder i samband med flytt till Formens hus, dnr KS 
16/00243 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Utredning av förutsättningar Formens hus, daterat 2017-06-15 
Rapport Åtgärder med anledning av flytt till Formens hus, daterat 2017-06-21 
KS 2014-12-09 § 189 
KS 2015-03-31 
KS 2016-09-13 § 257 
KS 2017-01-31 § 11 

 
Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 257, uppdrogs 
kommunförvaltningen att återremittera de delar av ärendet som inte avsåg 
skåp och hängmappar till dagarkiv. Kommunstyrelsen fattade senare, 2017-
01-31 § 11, även beslut om de delar av ärendet som avsåg Terrassens 
källarplan. 
 
Kommunförvaltningen har nu gjort en utredning tillsammans med Hällefors 
Bostads AB som kommunens fastighetsförvaltare med anledning av den 
kommande flytten till Formens hus. Förvaltningen kan konstatera att det krävs 
både inre och yttre åtgärder för att tillgodose arbetsmiljön samt inköp för att 
säkerställa dagarkivering. 

 
Ekonomi 
Totalt beräknas investeringar vad gäller inventarier bli 945 850 kronor där 
kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 200 000 kronor 
innevarande år. Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13 § 257 avsåg 560 000 
kronor för arkivskåp och hängmappar, vilka skulle finansieras som drift via 
planeringsreserven under 2016.  
Till följd av förseningar i projektet, kom detta aldrig att verkställas varför 
nytt finansieringsbeslut måste fattas. Det innebär att förvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen erhåller en tilläggsbudgetering avseende investeringar 
år 2017 med 750 000 kronor för att kunna finansiera utgifterna, som 
framgår i rapportunderlag.  
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Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader med drygt 100 000 
kronor per år för åren 2018-2028 i form av kapitalkostnader. Denna ökade 
kostnad hanteras i samband med budget 2018. 
 
Förvaltningen har sammanställt de investeringsbehov som finns vad gäller 
fastighetsdelar och kommit fram till en totalsumma på 800 000 kronor, som 
framgår i rapportunderlaget. Dessa utgifter föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för verksamhetsåret 2017. Dessa 
investeringar innebär ökade driftkostnader med 48 000 kronor per år under 
de 15 efterföljande åren utifrån komponentavskrivning. Hanteras i samband 
med kommunens budgetplane arbete. 
 
Totalt beräknar förvaltningen med ökade driftkostnader, enl ovan, för 
innevarande år med anledning av flytten, till 337 000 kronor, vilket 
förvaltningen föreslår finansieras via planeringsreserven. Det innebär att 
det skulle kvarstå knappt 0,2 miljoner kronor i planeringsreserven 2017 för 
oförutsedda utgifter.  
 
När det gäller skyltningen kommer förvaltningen att finansera skylt och 
uppsättning med statsbidraget som kommunen erhåller för finskt 
förvaltningsområde, då kommunen enligt lagen är skyldig att förmedla 
information även på finska språket. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Gardiner påverkar ljud och eko i rummen och medför att arbetsmiljön blir 
mer ombonad. Lunch/pausrum gör arbetsmiljön mer trivsam för 
medarbetarna. Den inre arbetsmiljön påverkas av hur trivsamt kommunen 
gör för sina medarbetare. Tavlerummet har en positiv påverkan av 
kommunens konst för framtiden och möjliggör att den kan bevaras på ett 
säkert sätt mot skador. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 750 tkr avseende 
investeringar för inventarier för år 2017, enl rapportunderlag. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 800 tkr avseende 
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2017, enl 
rapportunderlag. 

 
- Ökade driftkostnaderna, med totalt 337 tkr finansieras via 

planeringsreserven för verksamhetsåret 2017, enl rapportunderlag. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Christina Johansson (M) yrkar att ”enl rapportunderlag” stryks från de tre att-
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satserna. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med yrkad föreslagen förändring, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 750 tkr avseende 
investeringar för inventarier för år 2017. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 800 tkr avseende 
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2017. 

 
- Ökade driftkostnaderna, med totalt 337 tkr finansieras via 

planeringsreserven för verksamhetsåret 2017. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

BILAGA 
 

Sida 

1(2) 
Datum  
2017-06-15  

Kommunförvaltningen 
   
Mikael Pulkkinen   
mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
  

  

Utredning av förutsättningar Formens hus 
 
Efter uppdrag från kommunchef har flyttgeneral och fastighetskordinator 
inventerat berörda tjänstemäns åsikter och behov kring flytt av verksamheten 
till Formens hus. Det förvaltningen kan konstatera är att information och 
möjligheten till delaktighet i projektet har saknats, vilket har skapat ett 
missnöje i förvaltningen. Dokumentation kring projektet gällande delaktighet 
och förvaltningens behov är bristfällig. Det som inte framgår är hur den 
arbetstekniska utformningen är framtagen och hur man säkerställer 
tillgängligheten gällande handikappsanpassningar och aktuella regler och råd 
kring arbetsmiljö.  
 
Följande punkter är det som har noterats: 

• Avsaknad av tydlig beställning till Hällefors Bostads AB, som 
fastighetsförvaltare, gällande bygge av nytt kommunhus 

• Hällefors kommuns Förstudie gällande förvaltningens behov är 
bristfällig 

• Dokumentation av projektet Formens hus. I projekteringsunderlaget 
saknades klar dokumentation kring bygglovet. Med tanke på att det är 
ett kommunhus bör inga frågetecken kring bygglov finnas. Till detta 
kan förvaltningen även tillägga att Bergslagens Miljö och 
Byggförvaltning brustit i sin dokumentationshantering och att det ej 
heller verkar som de tolkar regelverket lika i nämnden 

• Den ekonomiska kalkylen stämmer ej med de anpassningar som krävts 
för ett fungerande kommunhus. Många delar blir/blev dyrare än 
beräknat p g a byggläge samt konkurs hos tidigare entreprenör. 
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Efter genomgång med stora delar av förvaltningen kan det konstateras att det 
finns en mängd åtgärder som måste korrigeras för att få en fullgod funktion 
för förvaltningen. 
 
Förslaget till åtgärder är följande: 

• Brandskyddsgenomgång med berörd personal 
• Säkerställa handikappstillgängligheten 
• Arbetsmiljögranska lokalerna 
• Beräkna byggnadens hållfasthet, det behövs då personal känner sig 

otrygga i huruvida det är gjort. Den känslan förstärks även då 
förvaltaren valt i denna byggnation att inte använda de arkitekter och 
byggingenjörer som ursprungligen utformade bygganden. Till det har 
inga nya dokument framkommit som visar några beräkningar 

• Kontrollera mot MSB så att deras krav för kommunhus gällande 
säkerhet följs 

• Verksamhetsanpassa lokalerna d v s komplettera med utrustning och 
material för att säkerställa funktion i förvaltningen, men kan även 
innebära ändringar i utnyttjande av lokalerna etc.  

 
Ekonomi 
De ekonomiska kalkylerna vad gäller ombyggnation har inte följt utsatta 
mål. Flera faktorer har inverkat men om förvaltningen räknar ihop åtgärder 
för investeringar och underhåll i en total landar utgifterna för projektet på 
runt 17 miljoner kronor. Dock kan förvaltningen inte fastslå den summan 
ännu då det fortfarande pågår ombyggnation i olika grad, vilket kan 
medföra ytterligare byggnadsutgifter. 
 
Till det tillkommer även kompletteringar för att få funktionalitet när 
förvaltningen flyttar dit för avsedda verksamheter.  
 
 

 
 
Raija Sundin  Mikael Pulkkinen 
Flyttgeneral  Fastighetskoordinator 
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Nytt förslag på fördelningsmodell Teknikcollege Örebro 
län, dnr KS 17/00199 

 
Beslutsunderlag 
Nytt förslag på fördelningsmodell teknikcollege Örebro län. Bilaga 1 
Ekonomisk fördelning kommuner och Region Örebro län. Bilaga 2  
Budget teknikcollege Örebro län 2017, budgetförslag Teknikcollege Örebro 
län 2018. Bilaga 3 
Medfinansieringsintyg Teknikcollege i Örebro län. Bilaga 4 
 
Ärendet 
Teknikcollege firar år 2016 10 år och det hela startade att Örebro län var först 
ut i landet att bli certifierat som en teknikcollegeregion år 2016. Initialt var 
teknikcollege ett 3 årigt projekt med finansiellt stöd från dåvarande 
Regionförbund. År 2009 gick Teknikcollege över till en permanent 
verksamhet med tillsvidareanställd processledare på 80 % och en 
ungdomsinformatör på 70 %. I begynnelsen låg fokus inom teknikcollege på 
att säkra kvaliteten på tekniska gymnasieutbildningar, främst industritekniska- 
och teknikprogrammet i samverkan med teknik-och industriföretag.  
 
Under de senaste året har ett aktivt arbete bedrivits för att utveckla 
teknikcollege Örebro län till att innefatta vuxenutbildningens olika former, 
yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola. Vidare har aktivt 
arbete pågått med att få ungdomar intresserade för tekniska utbildningar och 
det i samverkan med Komtek. 
 
Sammantaget har uppdragen för processledaren och ungdomsinformatören 
blivit mer omfattande och ett behov finns att öka dessa tjänster till två 100 % 
tjänster. Det i relation till den medfinansiering som legat orörd sedan år 2011 
innebär att det inte finns tillräckligt med medel för att finansiera en ökning av 
tjänsterna.  
 

Ekonomi 
Medfinansieringen har legat orörd sedan år 2011 och är 2 kr/invånare i 
respektive kommun. Nytt förslag till medfinansiering från länets 12 
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kommuner är att utöka från 2 kr/invånare till 3,5 kr/invånare med en årlig 
indexhöjning.  
Vid åter-certifieringen av teknikcollege Örebro län år 2015 skrevs ett nytt 
avtal med Region Örebro län på 5 år med samma medfinansiering som 
tidigare med tillägget om en årlig indexhöjning. 
 
Det nya förslaget för Hällefors kommun innebär en ökning från 12 800 
kronor per år till 24 500 kronor per år. Kommunförvaltningen föreslår att 
denna utökning på 11 700 kronor finansieras inom kommunstyrelsens 
budgetram av verksamheten för medfinansiering inom kanslienheten. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun deltar i Teknikcollege Örebro län från år 2018 och 

tillsvidare tills uppsägning sker och att medfinansiering av verksamheten 
med 24 500 kronor och indexhöjning från år 2019 godkänns. 
 

- Utökade medfinansieringen finansieras via kommunstyrelsens budgetram 
2017. 
 

--- 

 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Emil Gustavsson (GL) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket 
bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- Hällefors kommun deltar i Teknikcollege Örebro län från år 2018 och 

tillsvidare tills uppsägning sker och att medfinansiering av verksamheten 
med 24 500 kronor och indexhöjning från år 2019 godkänns. 
 

- Utökade medfinansieringen finansieras via kommunstyrelsens budgetram 
2017. 
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Svar till revisorerna - Granskning av 
biståndshandläggning och verkställighet inom 
hemtjänst, dnr KS 17/00176 

 
Beslutsunderlag 
Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänst, 
Revisionsrapport 2017-05-08. Kopia på den sakgranskning som utfördes av 
förvaltningen, 2017-05-01. 
 
Ärendet 
KPMG har granskat biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänst 
på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet var att bedöma om kommunens 
biståndshandläggning och verkställighet av insatser bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. 
 
KPMG:s granskning visar på mindre brister i biståndshandläggningen och 
verkställigheten av hemtjänstinsatser men större brister avseende uppföljning 
och effektivitet. 
 
Rekommendationer lämnades enligt följande: 

 
- Då det inte finns ett fullt utvecklat ledningssystem i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter anser vi att iordningställandet av 
ledningssystemet ska beredas prioritet. 
 

- Kommunstyrelsen behöver följa upp hur utvecklingsarbetet fortgår så att 
kommunstyrelsens beslut kan genomföras och hur arbetet med att 
förbättra kvalitén av genomförandeplaner utvecklas. 

 
- Rutiner i samband med rekrytering, rehabilitering och introduktion av 

nyanställda behöver vidareutvecklas i syfte att säkerställa kvalitet och 
göra organisationen mer stabil. 
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- Kommunstyrelsen behöver fastställa mål för produktivitet som man sedan 
kan följa upp. 
 

- Kommunstyrelsen bör överväga att genomlysa kostnaderna för externt 
utförd verksamhet i relation till kostnader för att utföra verksamheten i 
egen regi. 

 
Förvaltningens kommentarer: 
Omsorgen har ett webbaserat kvalitetsledningssystem QPR som finns 
tillgängligt på kommunens intranät för samtliga medarbetare det startades upp 
under juni i år. Ett ledningssystem kräver aktivt underhåll och utsedda 
ansvariga personer för inmatning i systemet finns i verksamheten. För övrig 
gäller som tidigare att de egna verksamheterna ansvarar för upprättande och 
reviderande av rutiner, riktlinjer och processer. 
 
Varje omsorgstagare har rätt att ha en upprättad genomförandeplan och rätten 
till att delta i upprättandet av densamme. I kommunen har varje 
omsorgstagare en genomförandeplan där omsorgstagaren själv och/eller 
anhöriga varit delaktiga. En genomförandeplan innebär att tydliggöra hur de 
beviljade biståndsinsatserna ska utföras. Genom att arbeta med rambeslut kan 
förutsättningarna för utvecklandet av genomförandeplanerna förbättras. Idag 
används inga rambeslut. 
 
Rutin för rekrytering, rehabilitering och introduktion av nyanställda har 
nyligen reviderats. HR avdelningen ansvarar för vissa delar. 
 
Under de senaste två åren har omsorgen arbetat målmedvetet för att ta fram 
system som integrerar med varandra för att kunna mäta bland annat 
effektiviteten och produktiviteten. Det handlar om bland annat att kunna mäta 
den beviljade tiden med den utförda tiden, till det krävs system som idag finns 
inom kommunens verksamhet. Det som idag mäts manuellt är 
dubbelbemanning. Riktmärke med fastställt målvärde för utförda tiden är 
ännu inte fastställt men riktvärdet enligt Ensolution bör vara 70 % i 
glesbygden och 75 % i tätort, vilket överensstämmer med dagen 
effektivitetsmått i kommunen.  
 
I kommunen bedrivs vård- och omsorg under dygnets samtliga timmar, 
hemtjänsten har ökat i volym samtidigt som de mest sjuka äldre finns inom 
omsorgens verksamhet. Det är svårt att få personalen att räcka till, ett sätt är 
att låta vårdpersonal bedriva vård och andra service uppdrag kan utföras av 
andra aktörer. Städ, inköp och delvis tvätt är serviceinsatser som utförs av 
annan aktör. Där sker upphandling och uppföljning med tillhörande 
utvärdering innan upphandling förnyas. 
 
I revisionsrapporten noteras en miss, nämligen där står att biståndsbedömarna 
inte kan hantera rambesluten enligt riktlinjerna. Omsorgen arbetar inte efter 
rambeslut, undertecknad har varit i kontakt med Andreas Wendin som ber om 
ursäkt för missen. 
Utvecklingsarbetet som omsorgen påtalat bevisar att ett pågående 
förbättringsarbete med redan identifierade utvecklingsområden pågår för fullt.  
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Ekonomi 
Att följa fastställda rutiner och riktlinjer och mäta effektiviteten inom 
äldreomsorgen gynnas den ekonomiska följdsamheten.  
 
Folkhälsa 
Genom att ständigt arbeta med kvalitetsarbete främjas folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan KS 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förvaltningens svar till 
revisorerna. 
 

--- 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Johan Stolpen har en fråga kring produktiviteten, att sätta mål i produktivitet, 
vad menas med det, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Emil Gustavsson (GL) yttrar sig att förvaltningen har bra siffror på vad som görs 
idag och ställer en fråga hur kommunen ska kunna konkretisera 
produktivitetsmålen vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och 
mediciniskt ansvarig sjuksköterska Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig att omsorgsutskottet har tagit del 
av kommentarerna och att ärendet går vidare till kommunstyrelsen med den 
rödmarkerade texten. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tillägger att omsorgutskottet har beaktat 
innehållet i handlingen med de fel som förvaltningen redogjort. 
  
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förvaltningens svar till 
revisorerna. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska biståndshandläggning 
och verkställighet inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Biståndshandläggning är myndighetsutövning i kommunen och därmed betydelsefullt 
ur rättssäkerhetssynpunkt för den enskilde. Biståndshandläggningen är också 
betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. Det är via biståndsbeslutet 
som insatser genereras vilket också innebär kostnader för kommunen.  

Vidare är det viktigt att kommunen har en uppföljning av biståndsbeslutet både vad 
gäller innehåll och omfattning. Verkställighet av beslut som ej stämmer överens med 
biståndsbeslutet kan bli rättsosäkert för den enskilde och kostsamt för kommunen.  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens biståndshandläggning 
och verkställighet av insatser bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

Vår granskning visar på mindre brister i biståndshandläggningen och verkställigheten 
av hemtjänstinsatser men större brister avseende uppföljning av effektivitet. 

Av intervjuerna och granskningen som helhet framkommer att verksamheten inte har 
ett fullt ut utvecklat ledningssystem i den mening som beskrivs i Socialstyrelsens 
föreskrift (SOSFS 2011:9). Det pågår just nu ett arbete inom förvaltningen att 
iordningsställa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, men det finns inte 
en tidsplan för när ledningssystemet förväntas vara färdigställt. 

Av granskningen framkommer att biståndsbedömarna inte fullt ut kan följa riktlinjerna 
då verksamheten inte kan hantera rambeslut enligt riktlinjerna. Vi anser att 
kommunstyrelsen bör följa upp hur utvecklingsarbetet fortgår så att kommunstyrelsens 
beslut kan genomföras. 

Granskningen visar att endast en av två enhetschefstjänster inom hemtjänsten är 
tillsatt för närvarande och att det innebär att utvecklingsarbetet får stå tillbaka. Vi 
bedömer att organisationen är skör med endast en enhetschefstjänst tillsatt och 
kommunens behov av rekryteringar på sikt, både till chefstjänster och baspersonal är 
stort. Vi föreslår därför att verksamheten ser över rutiner i samband med rekrytering, 
rehabilitering och introduktion av nyanställda i syfte att säkerställa kvalitet och göra 
organisationen mer stabil.  

Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen inte följer upp produktivitet. Det 
pågår arbete för att möjliggöra mätning av arbetade timmar och förvaltningsledningen 
har beskrivit sin avsikt att förbättra denna uppföljning. Vi rekommenderar styrelsen att 
fastställa mål för produktivitet som man sedan kan följa upp.  

Med tanke på verksamhetens kostnadsläge föreslår vi också styrelsen att överväga att 
genomlysa kostnaderna för externt utförds verksamhet i relation till kostnader för att 
utföra verksamheten i egen regi. 
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Våra rekommendationer: 

• Iordningställandet av ledningssystemet ska beredas prioritet.  

• Kommunstyrelsen behöver följa upp hur utvecklingsarbetet fortgår så att 
kommunstyrelsens beslut kan genomföras och hur arbetet med att förbättra 
kvalitén av genomförandeplaner utvecklas. 

• Rutiner i samband med rekrytering, rehabilitering och introduktion av 
nyanställda behöver vidareutvecklas i syfte att säkerställa kvalitet och göra 
organisationen mer stabil. 

• Kommunstyrelsen behöver fastställa mål för produktivitet som man sedan kan 
följa upp 

• Kommunstyrelsen bör överväga att genomlysa kostnaderna för externt utförd 
verksamhet i relation till kostnader för att utföra verksamheten i egen regi. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska biståndshandläggning 
och verkställighet inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Biståndshandläggning är myndighetsutövning i kommunen och därmed betydelsefullt 
ur rättssäkerhetssynpunkt för den enskilde. Biståndshandläggningen är också 
betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen. Det är via biståndsbeslutet 
som insatser genereras vilket också innebär kostnader för kommunen.  

Vidare är det viktigt att kommunen har en uppföljning av biståndsbeslutet både vad 
gäller innehåll och omfattning. Verkställighet av beslut som ej stämmer överens med 
biståndsbeslutet kan bli rättsosäkert för den enskilde och kostsamt för kommunen.  

Hällefors kommuns revisorer bedömer att biståndshandläggning och verkställighet är 
en avgörande process för såväl kvalitet som kostnader och att en granskning är viktig. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens 
biståndshandläggning och verkställighet av insatser bedrivs ändamålsenligt och 
effektivt.  
 
Vi har därför granskat: 

• Är organisationen ändamålsenlig? 
• Finns fungerande kvalitetsledningssystem avseende området? 
• Finns politiskt antagna riktlinjer som stöd för biståndshandläggningen? 
• Finns ett gemensamt förhållningsätt och gemensamma bedömningsgrunder 

mellan biståndshandläggare? 
• Finns en tydlighet i rollfördelning mellan biståndshandläggning och 

verkställighet? 
• Följs biståndsbesluten upp? 
• Finns genomförandeplaner och till vilken kvalitet? 
• Hur planerar verksamheten beviljade insatser till vårdtagare och hur följer 

verksamheten upp utförd tid hos vårdtagare? 

2.2 Avgränsning 
 
Granskningen omfattar hemtjänsten inom Hällefors kommun. 
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2.3 Revisionskriterier 
 

Vi har översiktligt bedömt om verksamheten uppfyller    

• Kommunallagen 6 kap. 7 § 

• Socialtjänstlagen  

• Socialtjänstförordningen 

• Föreskrifter  

• Politiska beslut, interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen har avsett kommunstyrelsen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Annelie Svensson, konsult. Andreas Wendin deltar i 
granskningen utifrån sin roll som kundansvarig för revisorerna i Hällefors. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Studier av dokument som: 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 

Omsorgens verksamhetsplan 2015-2016 

Delegationsordning för myndighetsnämnden 

Riktlinjer för biståndsbeslut utifrån socialtjänstlagen 

• Intervjuer med socialchef, områdeschef äldreomsorgen, områdeschef IFO, 
verksamhetsutvecklare, enhetschef hemtjänst, enhetschef myndighetsutövning, 
biståndsbedömare samt ekonom som är knuten till verksamheten. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Lagar 

Socialtjänstlagen  
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Den enskilda ska genom bistånd 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges för att 
det ska vara möjligt för denne att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ges till 
människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala 
funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden eller motsvarande, ska 
verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

Vidare ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge 
dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Den äldre 
personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 
och annan lättåtkomlig service ska ges.  

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 
äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I 
planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och 
organisationer.  

 

3.2 Verksamhetens mål 
Kommunfullmäktige i Hällefors kommun har antagit en vision ”Hällefors – en attraktiv 
kommun” och en verksamhetsidé som lyder: ”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”. 

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 ekonomisk 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 så kallade 
resultatmål. 
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På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska 
kommunens nämnder utskott och styrelse fastställa 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. 

3.2.1 Verksamhetsmässiga inriktningsmål Omsorgsområdet 
Kommunstyrelsen har antagit verksamhetsmässiga inriktningsmål för omsorgsområdet 
2017 och beskriver i verksamhetsplanen sin intension med målen på följande sätt: 

”Utifrån lagstiftning har Hällefors kommun det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och 
ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen 
ska arbeta för att kommuninnevånarna känner tillit och förtroende för verksamheten. All 
vård, omsorg och service som kommunen levererar utifrån gällande lagstiftning ska 
ges med hänsyn till omsorgens värdegrund: Vi visar omtanke genom att lyssna, 
respektera och stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan”. 

Verksamhetsmässigt mål för omsorgen: Kommuninnevånare upplever en nöjdhet 
med de insatser som omsorgsverksamheten erbjuder. 
Nedanstående två indikatorer har relevans för denna granskning. 

Indikator 1: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%) 

Indikator 3: Verkställighetstid i antal dagar från beslut till verkställighet ligger inom 
medelvärde - äldreomsorgen, LSS och IFO 

3.3 Organisation 
Kommunens organisation består av en förvaltning som är indelad i tre administrativa 
enheter; Personal- och kanslienhet, Ekonomi och IT-enhet, näringsliv och 
kommunikation, samt två verksamhetsområden; Vård och omsorg, arbetsmarknad och 
integration och Pedagogisk verksamhet, Kultur/fritid, måltid. 

Den centrala administrationen inom området Vård och omsorg, arbetsmarknad och 
integration består av socialchef och verksamhetsutvecklare/Mas/Mar samt 
systemutvecklare/avgiftshandläggare. Inom verksamhetsområdet finns en 
områdeschef och sju enhetschefer med tillhörande till äldreomsorg och 
funktionsnedsättning samt en områdeschef och tre enhetschefer inom individ- och 
familjeomsorg som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.  

Servicetjänsterna städning och inköp har sedan tidigare upphandlats av extern 
utförare, i detta fall Samhall. I samband med granskningen har en upphandling av tvätt 
blivit klar, så framöver kommer även omsorgstagarnas tvätt inom vissa områden att tas 
hand om av extern utförare på prov inför ett varaktigt beslut. Alla omsorgsinsatser 
sköts av kommunens personal.  
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3.3.1 Ledningssystem 
Av intervjuerna framkommer att verksamheten inte har ett fullt ut utvecklat 
ledningssystem i den mening som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det pågår dock ett arbete 
med att iordningställa ett fungerande ledningssystem och ett verksamhetssystem är 
införskaffat för ändamålet där arbetsprocesser med riktlinjer och rutiner ska vara lätt 
åtkomligt för all personal, inklusive vikarier, via kommunens intranät.  

Idag finns befintliga styrande dokument i pappersform i pärmar på grupplokaler etc, 
men förvaltningen är i gång med att färdigställa ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete med hjälp av ett verksamhetssystem där arbetsprocesser mm. ska 
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beskrivas och sammankopplas med riktlinjer och rutiner. Vid intervjutillfället finns inte 
något datum bestämt för när verksamhetssystemet förväntas vara klart att ta i bruk 
men man räknar med att öppna upp systemet för användare i verksamheten under 
våren, även om alla delar inte är på plats. 

Omsorgens webb baserade ledningssystem QPR finns i form av både dokument, 
processbeskrivning samt länkning till externa dokument. Under maj månad kommer 
QPR att öppnas upp helt så HSL och Sol delen kommer att kunna användas. För att 
säkerställa att samtlig personal ska kunna ta del av befintliga rutiner och riktlinjer 
kommer pärmsystemet succesivt att fasas ut samtidigt som utsedd funktion instruerar 
personal hur navigeringen i QPR går till. Ledningssystemet revideras ständigt och 
anges tydligt för användarna när revidering pågår. 

Till stöd för biståndshandläggningen finns riktlinjer som är antagna av 
kommunstyrelsen. I intervjuerna beskrivs att handläggarna dock inte kan följa 
riktlinjerna fullt ut då verksamheten inte kan hantera rambeslut enligt riktlinjerna i 
dagsläget.  

Riktlinjer för biståndshandläggningen antogs under våren 2016 dock inga rambeslut, 
dvs omsorgen arbetar inte efter rambeslut idag. 

Detta beskrivs bero på att det verksamhetssystem som används för dokumentation 
vare sig klarar att hantera rambeslut eller det av socialstyrelsen utarbetade 
behovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum), se 
vidare under punkt 3.3.2. Biståndsbedömning. Verksamhetsledningen beskriver att 
utvecklingsarbetet beräknas fortgå under 2017 och 2018. 

Biståndsbedömningen sker till viss del utifrån IBIC det vill säga att handläggaren 
använder ett it stöd i sin bedömning som bygger på elva livsområden (IBIC) omsorgen 
har för avsikt att uppdatera verksamhetssystemet så att det anpassas för IBIC.  

Av delegationsordningen för myndighetsnämnden framgår att beslut om bistånd 
avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL är delegerade till biståndshandläggare.   

Avvikelser kopplat till patient/omsorgstagare/klient sker via verksamhetssystemet Viva. 
För att identifiera problemområden som inte är kopplat till patient/omsorgstagare/klient 
har ytterligare alternativ till anmälan om ”avvikelse” upprättats. Avvikelser som uppstår i 
verksamheten ska dokumenteras i en händelserapport som sedan skickas till den 
verksamhet som avvikelsen gäller, för vidare utredning. Närmaste chef utreder, 
analyserar, gör en riskbedömning, åtgärdar och rapporterar till personalgruppen och 
verksamhetsutvecklare. Verksamhetsutvecklare/Mas/Mar rapporterar kvartalsvis till 
den politiska nivån. Av intervjuerna beskrivs att avdelningen för myndighetsutövningen 
har kommit långt i detta arbete men också baspersonal inom hemtjänsten känner till 
rutinen för händelserapport även om det bedöms att fler rapporteringar av avvikelser 
borde göras. Omsorgen har sedan 2014 arbetet med kvalitetsråd, kvalitetsråd är ett 
forum där samtliga enheter är representerade i form av både personal och chefer. 
Socialchef och verksamhetsutvecklare är ledare för rådet, dock ligger ansvaret som det 
innebär att vara kvalitetsrådsrepresentant på samma nivå oavsett profession. På 
kvalitetsrådet redovisas avvikelser och identifierade risk områden lyft fram, kvalitetsråd 
är fyra gånger per år.  
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3.3.2 Biståndsbedömningen 
Handläggargruppen består av tre handläggare där två medarbetare främst arbetar mot 
hemtjänst, socialpsykiatri samt LSS och en handläggare främst mot omsorgsboende 
och korttidsplatser. Handläggargruppen utgörs av erfarna handläggare och har varit en 
stabil arbetsgrupp en längre tid.  

Förvaltningen har för avsikt att implementera arbetsmetodiken IBIC i verksamheten, i 
såväl myndighetsutövningen som verkställigheten. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt som är utarbetat av Socialstyrelsen och som syftar till att den 
enskildes behov ska bli tillgodosedda samt att individen har inflytande över sin 
situation. Implementeringen av arbetssättet kommer att pågå under 2017 och 2018. I 
intervjuerna framkommer att biståndshandläggarna ser positivt på införandet av 
arbetsmetodiken. 

Arbetssituationen upplevs ansträngd men möjlig att klara av. Handläggarna använder 
ett systematiskt metodstöd kallat Kuben, där tolv olika livsområden kartläggs i 
utredningsarbetet, elva livsområden den tolfte delen består av kvalitativa frågor kopplat 
till upplevelsen av den utförda hemtjänsten. Kuben bygger på IBIC (Individens behov i 
centrum). I våra intervjuer framkommer att handläggarna bedömer att de hinner med 
att utföra omprövningar av beslut i tid. 

För att säkerställa att bedömningarna blir likvärdiga och rättssäkra samråder 
handläggarna inför beslut vid särskilda träffar, där det finns möjlighet att rådfråga 
kollega. Handläggarna anser att biståndsbedömningen är likvärdig och följer riktlinjer 
och rutiner. 

3.3.3 Verkställigheten 
Inom verkställigheten finns såväl särskilda boenden som hemtjänst och hälso- och 
sjukvårdsenheten. I denna granskning avses hemtjänstverksamheten. 

Inom hemtjänstverksamheten ska det finnas två enhetschefer som har ansvar för 
vardera ett trygghetsboende och en yttre hemtjänstgrupp, men för närvarande finns 
endast en enhetschef på plats då en enhetschef nyligen avslutat sin tjänst. Det pågår 
rekrytering till den obemannade tjänsten. I intervjuerna beskrivs att det varit en del 
byten på enhetschefstjänster. 

Enhetschefer har fått andra befattningar i kommunen och några valde på grund av 
långa pendlingsavstånd att sluta sin tjänst i Hällefors. 

Den enhetschef som nu finns i tjänst har lång erfarenhet av arbetet och hon bedömer 
att hon kan klara uppdraget att ansvara för hela kommunens hemtjänstverksamhet för 
en begränsad tid. I våra intervjuer framkommer att likartad ledningssituation har 
uppstått tidigare och det har ansetts gått bra att hantera.  

Kommunen har gjort om ett vård- och omsorgsboende till trygghetsboende. Kommunen 
har gjort om servicehus till trygghetsboende. En hemtjänstgrupp bemannar 
trygghetsboendet och en annan bemannar hemtjänst i ordinarie boende i de centrala 
delarna av Hällefors. Därutöver finns en hemtjänstgrupp som bemannar yttre hemtjänst 
i Grythyttan och en grupp som ansvarar för trygghetsboendet i Grythyttan.  
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Inom äldreomsorgen har ett arbete med att implementera värdegrundsarbete i 
verksamheten genomförts för en tid sedan. I samband med detta har 
värdegrundsledare utbildats och finns på plats i arbetsgrupper inom hela 
verksamheten. Den politiska ledningen antog omsorgens gemensamma värdegrund 
och ansåg den vara så viktig att förhålla sig till i det dagliga arbetet att samtliga 
medarbetare skulle skriva under på att värdegrunden är en vägledning i vardagen. 

3.3.3.1 Planering av insats  
Ett omfattande utvecklingsarbete för att förenkla planering och utförande av insatser 
med hjälp av tekniska hjälpmedel pågår. Vanligtvis finns fyra planerare som under del 
av tjänst planerar beslutade insatser men för närvarande sköts det av två personer på 
heltid. 

Planering av utförandet av de beslutade insatserna sker med stöd av ett verksamhets-
system som i sin tur samverkar med planering av arbetstid osv. Myndighetsbeslut, Sol 
eller HSL sker via verksamhetssystemet Viva, planerarna tar emot beställning och 
verkställer med hjälp av (planeringsverktyget)TES som i sin tur är integrerat med Time 
care som är ett schemaverktyg. I Time care ser planerarna den befintliga 
bemanningen, under 2017 kompletterades systemet med en modul ”time care pool” 
med tillhörande bokningsassistent. Modulen kommer att hantera vårdtyngd med behov 
av mer personal och ersättare vid sjukdom på både ett kvalitetsäkert och 
kostnadseffektivt sätt. 

Vidare har nyligen ett utvecklingsarbete initierats där planering av arbetsrutter och 
dokumentation av insatsernas utförande samt tidsåtgång ska ske med stöd av 
surfplatta. Samtlig hemtjänstpersonal använder idag Viva app som är en mobil 
dokumentation, som spar tid och kvalitetssäkrar myndighetsbeslutet. 

3.3.3.2 Bemanning  
Verksamheten har visst stöd inför rekrytering då en person avdelats för att stötta 
enhetschefer avseende rekrytering av korttids och timvikariat och det finns tekniskt 
stöd genom att förfrågningar om eventuell timanställning skickas ut per sms till 
personer som meddelat att de finns tillgängliga. Time Care Pool är ett 
vikariehanteringssystem där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan 
arbeta. När en beställning kommer får du en förfrågan via sms och bokas sedan in för 
arbete. 

Verksamheten har ett stort behov av timvikarier, framförallt inför 
sommarsemesterperioden. Det pågår ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadsenheten för att hitta och rekrytera lämplig personal. Verksamheten 
anställer vårdbiträden utan undersköterskeutbildning men har avstämningssamtal efter 
att arbetstagaren arbetat i cirka 200 dagar för att diskutera hur väl personen trivs, 
eventuellt intresse av utbildning och så vidare. Om personen anses lämplig för arbetet 
och har intresse av att fortsätta arbeta inom vården uppmanas denne att söka 
utbildning via Arbetsförmedlingen. Enhetschefen för hemtjänsten har också kontakt 
med gymnasieskolan för att fånga upp elever från gymnasiet.  
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Av intervjuerna framkommer att verksamheten uppvisar relativt höga sjuktal om 9-10 % 
inom äldreomsorgen. Siffrorna är dock bättre än tidigare. Under 2016 var 
genomsnittstiden gällande sjukfrånvaro hemtjänst 9,77% omsorgen arbetar ständigt 
med sjukskrivningstalen, under mars månad 2017 visar sjukfrånvaron inom 
hemtjänsten på 7,62%. 

3.3.3.3 Genomförandeplaner 
För varje ny omvårdnadstagare utses en kontaktperson av planeraren när insatserna 
planeras. I samband med planeringen av insatserna planeras tid för kontaktpersonen 
att utforma genomförandeplanen tillsammans med omvårdnadstagaren inom tre 
veckor. Genomförandeplanen dokumenteras i dokumenthanteringssystemet. I 
intervjuerna menas att man därigenom säkerställer att genomförandeplanerna 
utformas inom tre veckor och tillsammans med den enskilde eller dennes anhöriga om 
den enskilde inte själv kan medverka i så stor utsträckning. Kvaliteten på 
genomförandeplanerna bedöms dock vara ett utvecklingsområde. 
Genomförandeplanen följs upp en gång per halvår om inte insatserna ändras. I 
verksamheten diskuteras hur genomförandeplanerna ska användas på bästa sätt för 
att för att vara till hjälp i omvårdnaden av den enskilde. 

3.3.3.4 Introduktion av nyanställda 
Sommarvikarier introduceras initialt med en heldag, dagen indelas i form av olika 
stationer. Vikarien träffar sjuksköterskor och får en genomgång av sjukdomstillstånd, 
medicinhantering, genomgång av brandförebyggande arbete och lyftteknik. Därefter 
delges en skriftlig information samt checklistor m.m. som de kan ta med hem och dels 
genom att gå bredvid en erfaren medarbetare två till tre arbetspass. Varje vikarie följs 
upp av enhetschef eller medarbetare efter några veckor för att se hur vikarien upplever 
arbetssituationen och för att se att checklistorna är ifyllda. Varje vikarie får behörighet 
att komma in i verksamhetssystem genom inloggning via så kallade sits-kort (en typ av 
IT-legitimering). Vikarien får genomgå en webbutbildning gällande läkemedel och 
frågeställning kopplat till den. När utbildningen är gjord bokas tid med en sjuksköterska 
som delegerar efter praktisk övning. 

Även om det finns en planering för introduktion av nyanställda så beskrivs i intervjuerna 
ett fortsatt behov av utveckling av introduktionen, speciellt med betoning på 
kommunens nuvarande och framtida rekryteringsbehov. 

3.3.3.5 Trygg och säker utskrivning  
Förvaltningen har förberett inför förändringar i lagen om betalningsansvar som 
aviserats. En del förberedelser har gjorts för att förhindra att lagändringen ska komma 
att innebära stora kostnader för färdigbehandlade patienter som kvarstannar på 
sjukhuset och kommunens betalningsansvar träder in. Bland annat har diskussioner 
inletts om hur vårdplaneringar ska kunna ske under helger. Därutöver ingår Hällefors 
kommun i ett pilotprojekt för att möjliggöra en trygg och säker hemgång från sjukhuset 
till hemmet. Projektet omfattas av primärvården, sjukhuset och kommunen.  
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Under våren 2016 återinfördes hemrehabiliteringsmodellen Helga/Helmer i 
verksamheten för att förbättra den enskildes rehabilitering och för att minska vårdtiden 
vid sjukhus. Helga/Helmer är en arbetsmodell för rehabilitering i hemmet efter vistelse 
på sjukhus eller korttidsboende som ger mer tid och möjlighet att prova insatser från 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska i hemmet.  

I intervjuerna framkommer att det relativt nyligen tillskapats fler korttidsplatser och 
förvaltningsledningen bedömer att det finns tillräckligt med platser för att kunna 
möjliggöra en trygg och säker hemgång när den enskilde inte kan gå direkt hem till det 
egna boendet. Omsorgen har arbetat aktivt med den interna samverkan i form av olika 
forum för att säkerställa både vård- och omsorgen och samtidigt ekonomin. En 
samverkan för att bereda plats för de mest sjuka äldre som finns i kommunerna. 
Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade patienter med kommunalt 
betalningsansvar bedöms inte öka. Omsorgen kommer att arbeta strategiskt för att inte 
öka kostnaderna för utskrivningsklara och det ställer stora krav på samverkan det är 
svårt att säga hur mycket det kommer att öka. 

3.3.4 Uppföljning ekonomi och verksamhet 
Vård och omsorg har under en rad år presenterat ett underskott gentemot budget i sitt 
resultat. I intervjuerna beskrivs att en viktig orsak till att det varit svårt att komma till 
rätta med det ekonomiska läget är att det skett flera byten på ledande positioner inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. Även byten av kommunchef har påverkat det 
strategiska arbetet för äldreomsorgen. Sittande socialchef har innehaft positionen 
sedan 2015 och det har inneburit att utvecklingsarbetet av verksamheten nu har 
kommit igång.  

För år 2016 har vård- och omsorgsverksamheten gått med underskott om 4,7 miljoner 
kronor. Kostnadsökningen anses bero på en volymökning av beviljade 
hemtjänsttimmar. Kostnadsökningen beror på ökad volym i hemtjänsten, en ökning på 
ca 15 % som redovisats till politiken. Ökningen redovisas utifrån verksamhetssystemet, 
systemförvaltaren levererar data i form av den beviljade tiden varje månad till 
socialchef. En åldrande befolkning Hällefors kommun är en av de kommuner som har 
flest äldre äldre. Under 2016 har även dubbelbemanningarna ökat det kan direkt 
kopplas till de mest sjuka äldre som kräver mer vård än genomsnittet, 
dubbelbemanningen har också mätts och levererats till politiken för kännedom. anses 
innebära att hemtjänsten har svårare och mer omfattande ärenden att hantera och 
dubbelbemanning bedöms vara en bidragande orsak till att hemtjänsten drar över 
budget. Höga sjukskrivningssiffror anses också bidra till budgetavvikelse. 

Verksamheten följs upp varje månad och tre gånger om året presenteras resultatet 
tillsammans med prognos till kommunstyrelsen.  

Det sker inte någon uppföljning av beviljad/planerad tid i förhållande till utförd tid utan 
istället jämförs kostnaden för omsorgstagartimmar med den budgeterade kostnaden. 
Den beviljade tiden jämställs idag mot den planerade tiden samt behovet av 
dubbelbemanning. I våra intervjuer beskrivs dock att den i närtid införda tekniska 
utvecklingen med surfplattor i vården ska medföra att tid hos omvårdstagaren ska 
registreras och därigenom ska det framöver vara möjligt att följa upp produktiviteten. 
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Nämnden har inte fastställt ett mål för produktiviteten men förvaltningsledningen anser 
att 75 procent av arbetstagarens arbetstid ska tillbringas hos omvårdnadstagaren med 
omvårdnadsinsatser. Under 2016 redovisades varje månad, beviljad hemtjänst i 
timmar, dubbelbemanning i hemtjänst, personalkostnad i hemtjänst och effektivitet i 
hemtjänst. 

Förvaltningsledningen bedömer att externt utförda serviceinsatser är kostnadsneutrala i 
förhållande till att tjänsterna utförs av kommunens egen personal och de upphandlade 
tjänsterna innebär en professionalisering av omvårdnadsarbetet, då 
omvårdnadspersonalen gör det som de kan bäst. Förvaltningen har dock inte gjort en 
beräkning av kostnaderna för externt utförda tjänster i förhållande till kostnader för 
serviceinsatser i egen regi. För att få omvårdnadspersonalen att räcka till och ge vård- 
och omsorg för de mest sjuka äldre kopplat till den kraftigt ökade volymen i hemtjänst, 
måste vissa delar som är behovsbedömda utföras av andra aktörer exempelvis städ, 
inköp etc 

3.3.5 Jämförelser Kolada 
Nedan görs en jämförelse med den genomsnittliga kommunen i Sverige och kommuner 
som liknar Hällefors utifrån förutsättningar avseende äldreomsorg. Materialet nedan är 
hämtat från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) där sammanställningar av 
nationell statistik görs för att möjliggöra analyser. Underlaget hämtas från de 
statistikansvariga myndigheterna, men också från andra källor. 

 

 
 

 Alla kommuner (ovägt medel)  Hällefors  Liknande kommuner
äldreomsorg, Hällefors, 2015

 Invånare 65-79 år, andel (%)
2014 17 20,9 20
2015 17,2 20,9 20,4
2016 17,3 21,1 20,5
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Av staplarna ovan framkommer att Hällefors kommuns andel invånare över 65 år 
överstiger medelvärdet för landet som helhet med 3,8 procentenheter. Även i 
jämförelse med likande kommuner har Hällefors något större andel befolkning 65-79 år 
(0,6 procentenheter). 
 

 
 
Andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre är 1,9 procentenheter högre än 
landets medelvärde. Sammantaget innebär det att Hällefors befolkning från 65 år och 
uppåt motsvarar 29 procent av invånarna att jämföra med landets medeltal om 23,3 
procent och 28,2 procent hos kommuner som liknar Hällefors avseende äldreomsorg. 
 

 
 

 Alla kommuner (ovägt medel)  Hällefors  Liknande kommuner
äldreomsorg, Hällefors, 2015

 Invånare 80+, andel (%)
2014 6 7,9 7,8
2015 6 8 7,8
2016 6 7,9 7,7
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 Alla kommuner (ovägt medel)  Hällefors  Liknande kommuner
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Av ovanstående tabell framgår att andelen invånare som är 65 år eller äldre och som 
har insatser från hemtjänsten är högre i Hällefors än landet som helhet. I jämförelse 
med kommuner som liknar Hällefors avseende äldreomsorg har dock Hällefors en 
lägre andel invånare med hemtjänstinsatser än medeltalet för jämförelsekommunerna. 
 

 
 
Staplarna ovan visar att kostnaden för hemtjänstinsatser beräknat utifrån antalet 
omvårdnadstagare år 2014 och 2015 är betydligt högre än Sveriges kommuners 
medelkostnad och kostnad för liknande kommuner avseende äldreomsorg. I 
intervjuerna beskrivs att kostnaderna är på väg ner men det kan inte bekräftas för 
2015. Det kan bekräftas genom KPB se bif dokument Koladas sammanställning 
avseende 2016 är ännu inte klar och därför kan ingen jämförelse avseende 2016 
presenteras här. 
 
Kostnaden per timme inom hemtjänst har minskat sedan 2014 (602) och 2015 (486) 
Kostnaden per brukare KPB, 2014 (174456) och 2015 (168831) brukare med hög 
vårdtyngd förekommer inom hemtjänsten vilket resulterar i en hög kostnad per brukare 
inom hemtjänsten. Fakta granskare, omsorgen köper tjänsten från KPB för att mäta 
produktiviteten årligen av en extern utförare för att öka trovärdigheten. 
 

 Alla kommuner (ovägt
medel)  Hällefors

 Liknande kommuner
äldreomsorg, Hällefors,

2015
2013 248127 258340 247350
2014 264044 325503 255654
2015 271419 334072 280009
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Framåtsyftande befolkningsprognoser kan vara av vikt för att kunna planera 
verksamheten och dess resurser. Den förväntade förändringen av antalet invånare 
över 80 år förväntas öka i Hällefors såväl som i resten av landet. Ökningen i Hällefors 
är dock inte lika stor som i landet i övrigt men större än i jämförelsekommunerna. Som 
framgår av tabellen handlar det för Hällefors kommuns del om en ökning på knappt 8 
procent från år 2015 till år 2020. Omsorgen har under 2016 upprättat och antagits 
politiskt en ”Äldreplan” som är ett strategidokumentsom sträcker sig 10 år framåt i tiden 
och ska vägleda omsorgen tillsammans med övriga politiska styrdokument. I 
Äldreplanen 
 

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår granskning visar på mindre brister i biståndshandläggningen och verkställigheten 
av hemtjänstinsatser men större brister avseende uppföljning av effektivitet. Under 
2016 har stort fokus legat på uppföljningsarbetet både ur ekonomisk synvinkel som 
önskemål om att öka kvaliten på vård- och omsorg 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställer krav på att den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS har ett fungerande ledningssystem samt utreder avvikelser i 
verksamheten. Av intervjuerna och granskningen som helhet framkommer att 
verksamheten inte har ett fullt ut utvecklat ledningssystem i den mening som beskrivs i 
föreskriften (SOSFS 2011:9). När det gäller avvikelsesystem och processer kring dem 
finns system både för avvikelser kopplat till omsorgstagare/patient/klient men även 
annat avvikelsesystem för att synliggöra och identifiera brister inom verksamheten. 

Det pågår just nu ett arbete inom förvaltningen att iordningsställa ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, men det finns inte en tidsplan för när ledningssystemet 
förväntas vara färdigställt. Vi bedömer att iordningställandet av ledningssystemet ska 
beredas prioritet av kommunstyrelsen med tanke på att lagkravet funnits i flera år.  
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Omsorgens webb baserade ledningssystem QPR finns i form av både dokument, 
processbeskrivning samt länkning till externa dokument. Under maj månad kommer 
QPR att öppnas upp helt så HSL och Sol delen kommer att kunna användas. För att 
säkerställa att samtlig personal ska kunna ta del av befintliga rutiner och riktlinjer 
kommer pärmsystemet succesivt att fasas ut samtidigt som utsedd funktion instruerar 
personal hur navigeringen i QPR går till. Ledningssystemet revideras ständigt och 
anges tydligt för användarna när revidering pågår. 

 

Verksamhetens myndighetsutövning har riktlinjer som är beslutade av 
kommunstyrelsen. Av granskningen framkommer att biståndsbedömarna inte fullt ut 
kan följa riktlinjerna då verksamheten inte kan hantera rambeslut enligt riktlinjerna. 
Under 2016 antogs riktlinjer för biståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen finns inga 
rambeslut. Verksamhetsledningen beskriver att ett utvecklingsarbete beräknas fortgå 
under 2017 och 2018 för att möjliggöra detta.? Vi anser att kommunstyrelsen bör följa 
upp hur utvecklingsarbetet fortgår så att kommunstyrelsens beslut kan genomföras.? 

Granskningen visar att endast en av två enhetschefstjänster inom hemtjänsten är 
tillsatt för närvarande och att det innebär att utvecklingsarbetet får stå tillbaka. 
Rekrytering är gjord och under tiden finns utsedd person behjälplig enhetschef, övriga 
verksamheten arbetar ständigt med utvecklingsarbete, utvecklingsarbetet är inte 
kopplat till enbart enhetchef. Sjukskrivningstalen inom verksamheten är oroväckande 
höga och introduktion till nyanställda beskrivs vara i behov av utveckling. Vi bedömer 
att organisationen är skör med endast en enhetschefstjänst tillsatt och kommunens 
behov av rekryteringar på sikt, både till chefstjänster och baspersonal är stort och 
föreslår att verksamheten ser över rutiner i samband med rekrytering, rehabilitering och 
introduktion av nyanställda i syfte att säkerställa kvalitet och göra organisationen mer 
stabil. Personalenheten har arbetat fram en ny rutin för introduktion för nyanställda. 

Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen inte följer upp produktivitet. Under 
2016 levererades fakta i form av redovisade beviljade hemtjänsttimmar kopplat till både 
dubbelbemanning och arbetade timmar. Det pågår arbete för att möjliggöra mätning av 
arbetade timmar och förvaltningsledningen har beskrivit sin avsikt att förbättra denna 
uppföljning. Vi rekommenderar styrelsen att fastställa mål för produktivitet som man 
sedan kan följa upp. Utifrån den levererade datan 2016 kan ett riktmärke vara 75-80% 
gällande den faktiskt utförda tiden. 

Med tanke på verksamhetens kostnadsläge föreslår vi också styrelsen att överväga att 
genomlysa kostnaderna för externt utförds verksamhet i relation till kostnader för att 
utföra verksamheten i egen regi. 

Vi har översiktligt besvarat frågeställningarna:  

• Är organisationen ändamålsenlig? 

Verksamheten har tidigare påverkats negativt av flera chefsbyten och att 
utvecklingsarbetet har stagnerat. Nu finns socialchef på plats och de flesta 
chefspositioner är bemannade. Organisationen har anpassats för att klara 
förändringsarbete och utvecklingsarbete men det finns behov av att rekrytera till 
enhetschefstjänster.  
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Verksamheten har redovisat stora underskott under flera år och det beskrivs bero på 
volymökningar. Vi anser att kommunstyrelsen noga bör följa den ekonomiska 
utvecklingen och vidta åtgärder om inte den negativa kostnadsutvecklingen inte 
vänder.  

• Finns fungerande kvalitetsledningssystem avseende området? 

Verksamheten har inte ett fullt ut utvecklat ledningssystem i den mening som beskrivs i 
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9). Det pågår ett arbete inom förvaltningen att 
iordningsställa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, men det finns inte 
en tidsplan för när ledningssystemet förväntas vara färdigställt. Vi bedömer att 
iordningställandet av ledningssystemet ska beredas prioritet av kommunstyrelsen med 
tanke på att föreskriften funnits i flera år.  

• Finns politiskt antagna riktlinjer som stöd för biståndshandläggningen? 

Det finns riktlinjer som är antagna av kommunstyrelsen. Riktlinjerna går inte fullt ut att 
följa då förvaltningen inte kan arbeta utifrån rambeslut men ett arbete att möjliggöra 
detta pågår. Vi föreslår kommunstyrelsen att följa upp arbetet. I kommunen finns inga 
rambeslut 

• Finns ett gemensamt förhållningsätt och gemensamma bedömningsgrunder 
mellan biståndshandläggare?  

Biståndshandläggarna utgår i sitt arbete från lagstiftning, delegation, riktlinjer och 
rutiner. Arbetsgruppen som består av tre personer samråder när det gäller beslut i 
bedömningsfrågor vilket talar för att biståndshandläggarna kan ha gemensamma 
bedömningsgrunder.  

• Finns en tydlighet i rollfördelning mellan biståndshandläggning och 
verkställighet? 

Det finns en tydlig rollfördelning mellan biståndshandläggare och verkställighet.  

• Följs biståndsbesluten upp? 

Biståndsbesluten är tidsbestämda och ska inte gälla längre än ett halvår. Många 
biståndsbeslut följs upp i samband med att behoven hos vårdtagaren förändras men i 
annat fall omprövas de inom ett halvår.  

• Finns genomförandeplaner och till vilken kvalitet? 

Verkställigheten har huvudansvar att upprätta genomförandeplaner. Enligt en 
beskriven rutin planerar planeraren in upprättande och uppföljning av 
genomförandeplan hos omsorgstagaren. Det finns upprättade genomförandeplaner i 
de flesta fall, men i intervjuerna framkommer att kvaliteten behöver utvecklas.  

Vi föreslår att kommunstyrelsen följer upp hur arbetet med att förbättra kvalitén av 
genomförandeplaner utvecklas.  

• Hur planerar verksamheten beviljade insatser till vårdtagare och hur följer 
verksamheten upp utförd tid hos omsorgstagare? Genom användandet av Viva app 
mäts det faktiskt utförda tiden i jämförelse med den beviljade tiden. 
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Beslut om insats resulterar i schablontider för olika insatser som sedan planeras i ett 
planeringsverktyg inför utförandet av de beslutade insatserna i omsorgstagarens hem, 
så kallade hemtjänsttimmar. Där kan den beviljade tiden jämföras med den utförda 
tiden genom it stödet Viva app 

Kommunstyrelsen följer inte upp beviljade insatser och utförd tid hos omsorgstagaren i 
dagsläget, men förvaltningen avser att skapa förutsättningar för uppföljning av 
produktiviteten genom att mäta tid hos omsorgstagaren mm. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att fastställa mål för produktivitet som man sedan kan följa upp. 

 

Våra rekommendationer: 

• Iordningställandet av ledningssystemet ska beredas prioritet.  

• Kommunstyrelsen behöver följa upp hur utvecklingsarbetet fortgår så att 
kommunstyrelsens beslut kan genomföras och hur arbetet med att förbättra 
kvalitén av genomförandeplaner utvecklas. 

• Rutiner i samband med rekrytering, rehabilitering och introduktion av 
nyanställda behöver vidareutvecklas i syfte att säkerställa kvalitet och göra 
organisationen mer stabil. 

• Kommunstyrelsen behöver fastställa mål för produktivitet som man sedan kan 
följa upp 

• Kommunstyrelsen bör överväga att genomlysa kostnaderna för externt utförd 
verksamhet i relation till kostnader för att utföra verksamheten i egen regi. 

 

 

KPMG, dag som ovan  

 

 

Annelie Svensson 

Konsult  
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Yttrande över revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av egna 
verksamheter, dnr KS 17/00175 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
egna verksamheter 
Yttrande över revisorernas granskning 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har biträdda av KPMG granskat kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av egna verksamheter. Granskningen avser 2017 och 
omfattar styrning, uppföljning och intern kontroll, med fokus på 
kommunstyrelsens system för detta.  
 
Revisorerna bedömer att kommunen i allt väsentligt har system för styrning, 
uppföljning och intern kontroll som är ändamålsenliga, men kommer inom 
varje område med ett antal rekommendationer för att ytterligare utveckla 
systemen. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen bedömer inte att något av förslagen i 
revisionsgranskningen är kostnadsdrivande. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Yttrandet antas. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef. 
 
Allmänna utskottet påpekar att flera associationsformer saknas i revisorernas 
granskning och ordförande Christina Johansson (M) yrkar att yttrandet antas 
med tillägget att det saknas en samlad bedömning av alla associationsformer i 
revisorernas granskning. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Yttrandet antas med tillägget att det saknas en samlad bedömning av alla 

associationsformer i revisorernas granskning. 
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 Allmänna utskottet 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Yttrande över revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av egna 
verksamheter 

Kommunstyrelsen tackar revisorerna för en väl genomarbetad granskning och 
vill lämna följande synpunkter. 
 
Styrning 
Revisorerna konstaterar att styrningen av de verksamheter som bedrivs i 
kommunstyrelsens egen regi i allt väsentligt fungerar väl. Detta är glädjande 
och var också en av de avgörande anledningarna bakom den förändring av 
nämndorganisationen som gjordes 2015. Kommunstyrelsen noterar speciellt 
att såväl budgetprocessen som målstyrningen enligt revisorernas bedömning 
fungerar väl. 
 
Samtidigt noteras att styrningen över andra associationsformer är svag. 
Eftersom detta sker inom stora områden, exempelvis fastighetsförvaltning och 
tekniska verksamheter, innebär detta problem för kommunstyrelsen. 
Revisorerna poängterar att förvaltningsorganisationen fortfarande inte fullt ut 
satt sig, vilket kan vara en orsak till detta. 
 
Revisorerna menar att den formella styrningen, det vill säga de dokument som 
är styrande för verksamhetsformerna, för andra associationsformer behöver 
stärkas. Kommunstyrelsen kan konstatera att styrdokumenten för såväl 
bostadsbolaget som Samhällsbyggnadsförbundet, vilka är de exempel 
revisorerna hänvisar till, kontinuerligt har uppdaterats och reviderats. 
Kommunstyrelsens bedömning är att problemet inte ligger i den formella 
styrningen som sådan, utan i efterlevnaden. 
 
Hällefors kommun driver aktivt på utvecklingsfrågor gällande den typen av 
associationsformer, inte minst genom deltagande i SKL-nätverk. Kommunen 
har också initierat ett arbete syftande till bättre möjligheter till styrning och 
högre effektivitet. 
 
I fråga om den interna styrningen, bedömer kommunstyrelsen att det bara 
undantagsvis finns problem kopplade till utskotten, då dessa nästan 
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uteslutande har en beredande funktion. Styrningen av verksamheterna utövas 
av kommunstyrelsen. Med detta sagt, är det naturligtvis viktigt att utskottens 
beredning tar hänsyn till kommunstyrelsens möjlighet till verksamhets- och 
ekonomistyrning. 
 
Uppföljning 
Revisorerna menar att kommunstyrelsens uppföljning har ett stort fokus på 
ekonomi, vilket delvis är naturligt då ekonomin är ett område som är 
förhållandevis enkelt att följa upp.  
 
Precis som då det gäller styrningen, bedömer revisorerna att uppföljningen av 
egen verksamhet fungerar väl, medan den är svagare för andra 
associationsformer. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning, och anser 
även här att efterlevnaden av antagna styrdokument måste utvecklas. 
 
Kommunstyrelsen kan också konstatera att vissa uppföljningar görs i 
utskotten utan att denna information på ett tillfredsställande sätt kommer 
kommunstyrelsen till dels. Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning 
att en diskussion kring vad som är tillräcklig information vore bra. Samtidigt 
har kommunstyrelsen i samband med beredningstid under våren fördjupat sig 
i olika aspekter av uppsiktsplikt och uppföljning vilket har bidragit till en 
bättre förståelse för kommunstyrelsens uppföljande roll.  
 
Revisorerna anser det vidare vara önskvärt att kommunstyrelsen årligen fattar 
beslut om huruvida den egna uppsikten varit tillräcklig. Eftersom olika 
uppföljningar – som allra minst delårsrapport och bokslut – för olika 
associationsformer behandlas, har kommunstyrelsen ansett att detta väl 
motsvarar kommunallagens intentioner. Ett separat beslut är dock väl värt att 
överväga, exempelvis i samband med kommunkoncernens årsredovisning. 
 
Internkontroll 
Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning att internkontrollen är ett 
område som har förbättrats. Det är ett område som har varit i fokus för 
kommunstyrelsens arbete under de senaste åren. Samtidigt är 
kommunstyrelsen medveten om att det också här finns ett fokus på 
ekonomiska rutiner. Avsikten är dock att allt eftersom internkontrollen ”växer 
in” i verksamheten också utöka avseende verksamhetsrelaterade 
kontrollpunkter. 
 
Kommunstyrelsen delar också revisorernas åsikt att risk- och 
väsentlighetsanalys måste ligga till grund för den interna kontrollen och 
bedömer att detta är ett utvecklingsområde under de närmast kommande åren. 
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Remissyttrande över SOU 2017:41 
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt 
meddelarskydd, dnr KS 17/00185 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande SOU 2017:41 
 
Ärendet 
Hällefors kommun är en av knappt trettio kommuner i landet som erbjudits 
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 
 
1 juli 2017 trädde en ny meddelarskyddslag i kraft, i vilken meddelarskyddet 
utvidgades till vissa enskilda verksamheter som helt eller delvis 
skattefinansieras. Kommunstyrelsens beslutade då efter att ha behandlat 
förvaltningens förslag, att inte lämna något yttrande. Den aktuella utredningen 
har behandlat om fler områden ska omfattas av meddelarskydd, bland andra 
apotek, asylboenden, kollektivtrafik och bibliotek. 
 
Utredningen föreslår att delar av kollektivtrafikområdet ska omfattas av 
meddelarskydd, medan övriga undersökta områden inte ska omfattas. 
Kommunförvaltningens förslag är att kommunen i stort ställer sig positiv till 
utredningens förslag, dock med önskemål om förtydliganden och i något fall 
fortsatt utredning av området. I den del av utredningen som tämligen specifikt 
rör Hällefors kommun såsom den enda kommunen med privat drift av 
biblioteket, har kommunförvaltningen inget att invända mot utredningens 
förslag. Anledningen till detta är främst proportionaliteten i lagstiftning kontra 
omfattningen av privat biblioteksverksamhet. 
 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Remissytrandet antas. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Remissytrandet antas. 
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Remissyttrande SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler 
verksamheter med stärkt meddelarskydd 

Hällefors kommun förhåller sig i huvudsak positivt till rubricerade 
betänkande och har stor förståelse för de bakomliggande orsakerna till 
utredningens direktiv. 
 
Även om intentionen att underlätta möjligheten för medborgarna att följa 
skattemedlens användning är lovvärd, bedömer Hällefors kommun liksom 
utredaren att de förslag som undersökts inte står i proportion till de vinster 
som kan förväntas av ett stärkt meddelarskydd. 
 
En utgångspunkt för kommunens positiva inställning till betänkandets förslag 
är den förändring i lagstiftningen som nyligen gjorts avseende verksamheter 
inom vård, skola och omsorg. 
 
Hällefors kommun vill något utveckla resonemangen gällande nedanstående 
punkter i utredningens överväganden och förslag: 
 
Viss särskild kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är ett spretigt område som därtill är väldigt olika organiserat 
i olika delar av landet. Att försöka skapa ett regelverk som ger liknande 
möjligheter avseende meddelarskyddet, anser Hällefors kommun vara 
positivt. Dock finns anledning att påtala att förslaget riskerar att leda till 
svårigheter i gränsdragningen, varför det är av vikt att utformningen av 
bestämmelserna sker på ett sådant sätt att tolkning underlättas. 
 
Kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen 
Som utredningen konstaterar, finns ett stort antal kompletterande aktörer till 
arbetsförmedlingen. Hällefors kommun kan se anledning till att ytterligare 
utreda om en utvidgning av meddelarskyddet till dessa kan underlätta för 
kommuner och andra aktörer att veta att anställda i dessa företag har 
motsvarande skydd som anställda direkt i myndigheten. Med detta sagt har 
kommunen förståelse för gränsdragningssvårigheterna som utredningen 
belyser. 
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Asylboenden 
Hällefors kommun som har tagit ett stort ansvar då det gäller 
flyktingmottagande, delar betänkandets bedömning under de förutsättningar 
som utredaren påtalar, nämligen att Migrationsverket efter 2017 års utgång 
kommer att driva asylboenden i egen regi. Om så inte sker, anser Hällefors 
kommun att det kan finnas anledning att utöka meddelarskyddet även till 
asylboenden bedrivna i privat regi. 
 
 
I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. Föredragande har varit kanslichef 
Mathias Brandt och i den slutliga handläggningen av ärendet har tf 
kommunchef Tommy Henningsson deltagit. 
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Svar på Kulturdepartementets remiss SOU 2017:60: 
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik 
 
Beslutsunderlag 
SOU 2017:60 
Utredningen i sin helhet finns att ladda ner på www.regeringen.se 
 
Ärendet 
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik föreslår flera åtgärder i sitt 
delbetänkande, bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och 
landsting att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. Utredningen bedömer även att det finns behov av en nystart i fråga om 
statens uppföljning och samordning av tillämpningen av minoritetslagen och 
föreslår därför att uppdraget ska skötas av en ny särskild myndighet. 
Kommunförvaltningen anser att arbetet med minoritetspolitiken blir tydligare 
med dokumenterade mål och riktlinjer. 

Utredningen föreslår även att regleringen av de nationella minoriteternas 
rättigheter inom förskolan och äldreomsorgen ska överföras från 
minoritetslagen till Skollagen respektive Socialtjänstlagen. Lagtexten i 
minoritetslagen ska förtydligas. Bland annat ska förskola och äldreomsorg 
erbjudas helt eller till väsentlig del på finska, samiska eller meänkieli inom 
förvaltningsområden. (I stället för "helt eller delvis" som lagen säger idag). 
Förvaltningskommunerna ska ha skyldighet att fråga vårdnadshavare om de 
vill ha förskola på finska, meänkieli eller samiska. Kommuner ska ha 
skyldighet att informera äldre som ansöker om omsorg om deras språkliga 
rättigheter. 

Utredningen anser att av minoritetspolitikens tre delmål bör målet språk och 
kultur få en särskild tyngd inom politiken. Då det handlar om ett hållbart och 
ett långsiktigt arbete bör frågor om språkrevitalisering och undomars 
delaktighet prioriteras. 
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Ekonomi 
Statsbidrag utgår med 660.000 kr/år för merkostnader som uppkommer i 
kommuner inom förvaltningsområde med anledning av de rättigheter som 
tillkommer enskilda genom minoritetslagen, samt till åtgärder för att stödja 
användningen av finska språket. 
 
Folkhälsa 
Minoritetspolitiken omfattar flera politikområden, bland annat 
folkhälsopolitiken, och det är därför väsentligt att nationella minoriteters 
situation beaktas i samtliga berörda politikområden. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Att Hällefors kommun tillstyrker utredningens betänkande i sin helhet. 
 
 
 
 
 
Tommy Henningsson Marjo Mäkinen 
Kommunchef Samordnare finskt förvaltningsområde 
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Ansökan § 37-medel med vägledning – MINE projekt, 
dnr KS 16/00298 
 
Tf kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat kring projektet och 
bakgrunden till att frågan kommer upp som ett ärende. 
 
Tf kommunchef delar även ut utkast till projektansökan som undertecknas vid 
ett jakande beslut från kommunstyrelsen.  
 
Annahelena Jernberg (S) ställer fråga om projektdeltagare i kommunens 
verksamheter, vilket besvaras av tf kommunchef Tommy Henningsson och 
Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom en förnyad ansökan till MINE-projektet 
och ställer därefter bifall mot avslag på sitt yrkande, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

- Att ställa sig bakom en förnyad ansökan till MINE-projektet. 
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2017 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 17 11 8 7 5 5 6 8

Åtgärd
Avliden
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 7 5 4 4 2 4 1
Erbjuden plats i VoB, tackat nej till erbjuden p 6 1 1
Tar bort ansökan                                1
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 2 1 2 3
Växelvård 1
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 2 3 3 2 3 3 1 3
Avliden 1
Ansökan från annan kommun

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2017

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Behov av VoB 

Behov av VoB



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950  
      
      
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2017-09-14  

 
   
   
   
 
  

 
 
 
Information om ärendehantering från slutenvården  
tom augusti 2017, dnr KS 17/00014 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Fram till och med augustimånad 2017 har kommunen hanterat 235 ärenden 
från slutenvården. Alla medicinskt färdigbehandlade ärenden är åtgärdade, 5 
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till nästkommande 
månad. 
 
Betalningsansvarslagen (1990:1404) 
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller 
geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en 
patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. Betalningsansvarslagen 
reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för 
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus.   
 
 

Ekonomi 
I omsorgens budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till 
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. Kostnad 
för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. Kostnad 
för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn. 
Kommunen har under januarimånad betalningsansvar på 1 vårddygn och 
under juli ett vårddygn med betalningsansvar till en kostnad på totalt 9 632 
kronor. Kvar i budget finns 65 368 kronor. 

  
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Rutinförändring kring 
ärendehantering gjordes under föregående år, för att förbättra kontrollen av 
medicinskt färdigbehandlade patienter.  

 
Under 2017 kommer stort fokus att ligga på det interna planeringsteamet. 
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Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 

 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 



ÄRENDE- NYA SOC. EJ UTSKR. OMRÅDE ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA INGA HTJ/ KORT- BJÖRK- FYR- PSYK KLARA INOM FUNKTION  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN INSATSER AVLIDNA HSV HTJ HSV BO HAGA KLÖVERN BOSTÖD SPEC.MÅN STÖD BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 23 8 31 2 10 1 8 2 8 1 4816

FEB 31 8 39 1 4 14 4 6 2 2 2 2 2

MARS 17 2 19 3 8 5 1 2 1

APRIL 24 1 29 2 9 2 7 1 2 5 1

MAJ 30 5 33 2 2 10 5 2 2 3 3 3 1

JUNI 29 3 32 11 1 3 7 1 3 1 5

JULI 26 5 31 5 13 2 3 3 2 3 1 4816

AUG 24 3 27 3 3 6 3 5 2 5

SEP 5

OKT

NOV

DEC

TOTALT 9 632

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2017
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Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
Månadsrapport Kommunstyrelsen augusti 2017 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 93 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-29 § 308 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-21 § 18 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-20 § 163 
Driftuppföljning Kommunstyrelsen augusti 2017, Bilaga 1 
Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen augusti 2017, Bilaga 2 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2017, Bilaga 3 
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto 2017, Bilaga 4 
 
Ärendet 
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-13  
har kommunförvaltningen sammanställt en månadsrapport för 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2017. 
 

Ekonomi 
Driftsuppföljning 
Totalt prognostiserar kommunstyrelsen att förbruka 3,1 miljoner mer än 
antagen budgetram, d v s 411,9 miljoner kronor (bilaga 1). Förvaltningen 
räknar med att av detta underskott kan 3,0 miljoner kronor finansieras med 
stöd av tidigare erhållna schablonersättningar för nyanlända som 
kommunen erhållit tidigare år som finns redovisade som en framtida 
reserv. Med hänsyn tagen till tidigare ersättningar prognostiserar 
förvaltningen ett underskott på 0,1 miljoner kronor för kommunstyrelsen. 
Detta innebär en förbättring med 2,5 miljoner kronor mot prognosen i maj 
månad 2017.  
 
Förvaltningen kan konstatera att kommunen har en stabil och 
kontrollerande ekonomi med en god likviditet, men när det gäller 
kommunens kostnader och framtida kostnader behöver de hanteras inom 
beslutade budgetramar för att bibehålla en kontrollerande ekonomi. Det är 
extra viktigt utifrån att kommunen erhåller minskade riktade bidrag från 
främst Migrationsverket.  
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I prognosen har hänsyn tagits till interna åtgärdsplanen som 
kommunstyrelsen antog 2017-06-20 Som innebär kortsiktiga åtgärder på 
sammanlagt drygt 1,2 miljoner kronor. Dessutom har förvaltningen vidtagit 
ytterligare åtgärder för att hantera verksamheten inom beslutad budgetram.  
 
Den centrala förvaltningen inklusive gemensamma organisationerna 
beräknas kosta 0,6 miljoner kronor mindre än fastställd internbudget. I 
helårsprognosen har förvaltningen antagit att ekonomiska konsekvenser 
vad gäller ESF-projektet All in hanteras inom projektet alternativt inom 
projektet kunskap och kompetens. 
 
Inom området pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltidsverksamhet 
prognostiserar förvaltningen med att verksamheten understiger budgeterat 
belopp med 0,3 miljoner kronor. I prognosen ingår ökade kostnader till 
internkommunal eleversättning, minskade asylintäkter samt ökad 
bemanning p g a fortsatt högt elevantal i förskolan som resulterar i att 
förskolan Bananens lokaler kvarstår. Ökade kostnaderna inom den 
pedagogiska verksamheten täcks upp med ett överskott inom kultur och 
fritidsverksamheten. Förvaltningen ser en trend i att antalet elever inte 
minskat utifrån att dels Hällefors Bostads AB har ett avtal med 
Migrationsverket i Lindesberg om 22 lägenheter och dels den 
anhöriginvandring som sker för både nyanlända och ensamkommande barn 
och ungdomar. Denna trend gör att förvaltningen ser en fortsatt oro i att 
kostnaderna kan komma att bli högre än vad som nu prognostiseras när det 
gäller förskola och lägre stadier i grundskolan. Det handlar främst om att 
nivån på antalet anställda inte kan minskas enligt antaganden i antagen 
budget.  
 
Inom området vård och omsorg, arbetsmarknad och integrationsverksamhet 
prognostiserar förvaltningen ökade kostnader på totalt 1,0 miljoner kronor. 
De ökade kostnaderna består av ökade personalkostnader för omvårdnad av 
äldre med 1,2 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar efter beviljade 
biståndsbeslut och de ökade kostnaderna beror på att beviljade 
biståndsbeslut ökat. Förvaltningen har under perioden arbetat med att 
effektivisisera planeringen, vilket tydligt syns ifrån mars månads 
lönekostnadsuppföljning. Förvaltningen ser tydligt att ökade kostnaderna 
som uppstår kan härledas till enskilda ärenden och innebär att ordinarie 
verksamhet hanteras inom beslutade budgetramar.  
 
Förvaltningen kan konstatera att kommunen kan komma att få bekosta upp 
till 4,8 miljoner kronor för ensamkommande barn och ungdomar, vilket gör 
att kommunen inte erhåller kalkylerade bidrag från Migrationsverket 
utifrån den nya lagstiftningen. Dessa kostnader kommer att hanteras inom 
den uppbyggda balans som finns för tidigare överskott sedan starten år 
2011 för denna verksamhet, men innebär i princip att alla medel förbrukas. 
Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna så mycket 
som möjligt och har bland annat omförhandlat ersättningen för 
familjehemsplaceringar i annan kommun, arbetar för att flytta barn och 
unga i annan kommun till kommunen samt tidigarelagt avslut av avtal med 
boendet i Bredsjö som innebär att avtalet löpte ut 30 juni 2017.  
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Slutligen kalkylerar förvaltningen med att arbetsmarknadsåtgärden extra 
tjänster som kommunen tecknat med arbetsförmedlingen (AF) kommer att 
påverka kostnaden för ekonomiskt bistånd, vilket gör att ekonomiskt 
bistånd kommer att kunna hanteras inom beslutad budgetram då 
arbetsförmedlingen kommer att bekosta personalkostnaderna. Dessutom 
kommer de extra tjänsterna innebära ökade skatteintäkter då berörda blir 
kommunalt anställda i kommunens verksamheter. Däremot ser 
förvaltningen en fortsatt oro i att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar 
prognosmässigt med 1 miljoner kronor utöver budgeterat, vilket 
innevarande år kan finansieras med tidigare erhållna schablonersättningar.  
 
Från och med oktober månad kommer förvaltningen att redovisa en 
prognos över förändringen av semesterlöneskuld och kompskuld för år 
2017. 
 
Investeringsuppföljning 
Totalt har kommunstyrelsen en investeringsram på 29,2 miljoner kronor, där 
5,6 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos 
idag beräknas utfallet att överstiga beslutad budgetram med totalt 0,4 miljoner 
kronor (bilaga 2). Vad gäller ombyggnaden av Björkhaga kök har 
upphandling nu slutförts och beräknas kosta 1,5 miljoner kronor utöver 
budget och kan härledas till det marknadspriser som idag råder. 
 
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. 

 
 
 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Tf Kommunchef  Ekonomichef 
 



BILAGA 1 
2017-09-12 

Kommunstyrelsens driftuppföljning 2017 
 

 
Nettokostnad Nettokostnad Budget Avvikelse 

 
2016 

Prognos 
2017 2017 2017 

 
    (inkl TB)   

Politisk verksamhet 4 673 4 748 4 748 0 
Infrastruktur , skydd m m 28 889 29 936 29 903 -33 

plan och bygglovsverksamhet 2 884 2 746 2 396 -350 
näringslivsbefrämande åtgärder 1 878 3 439 3 756 317 

turism 771 805 805 0 
gator, vägar, parker, utemiljö 14 570 14 040 14 040 0 

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar 
utv. 1 989 1 839 1 839 0 

räddningstjänst och krisberedskap 6 797 7 067 7 067 0 
Fritid och kultur 19 354 17 972 18 855 883 

kulturverksamhet 910 1 059 1 292 233 
bibliotek 4 123 4 177 4 177 0 

kulturskola 3 827 3 638 3 788 150 
fritidsverksamhet 10 494 9 098 9 598 500 

Pedagogisk verksamhet 130 648 139 520 139 270 -250 
förskola 30 736 32 123 32 123 0 

skolbarnomsorg 4 320 4 658 4 658 0 
förskoleklass 2 886 3 659 3 659 0 

grundskola inkl grundsärskola 56 909 59 631 59 881 250 
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 28 610 31 928 31 428 -500 

kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 3 231 3 575 3 575 0 
gem adm pedagogisk verksamhet 3 956 3 946 3 946 0 

Vård och omsorg 172 466 175 042 174 022 -1 020 
ordinärt boende inkl korttidsvård 60 861 63 285 62 355 -930 

särskilt boende 47 657 46 196 45 706 -490 
öppen verksamhet 4 250 4 402 4 402 0 

insatser enligt LSS och LASS 29 248 30 799 31 369 570 
färdtjänst 1 358 1 800 1 800 0 

individ och familjeomsorg 2 911 2 959 2 959 0 
missbruksvård och övrig vuxenvård 6 996 7 679 6 959 -720 

barn och ungdomsvård 6 525 4 411 4 761 350 
ekonomisk bistånd och familjerätt 7 269 8 207 8 207 0 

gem adm vård och omsorg 5 391 5 304 5 504 200 
Flyktingmottagande 263 601 601 0 
Arbetsmarknadsåtgärder 2 355 2 155 2 155 0 
Affärsverksamhet 765 2 056 2 056 0 
Gemensamma lokaler 4 423 -377 -377 0 
Gemensam administration 22 115 22 907 23 092 185 
Kostverksamhet 15 278 -22 -300 
Planneringsreserv 

 
1 899 2 079 180 

Central lönepott 
 

4 968 4 968 0 
Intern ränta -5 009 -3 744 -3 494 250 
Pensionskostnader 9 211 10 931 10 931 0 

Summa 390 168 408 892 408 787 -105 
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Kommunstyrelsens investerings-
uppföljning 2017 
 

 
Nettokostnad Nettokostnad Budget Avvikelse 

 
Utfall 2016 

Prognos 
2017 2017 2017 

 
    (inkl tilläggs-   

 
    budget)   

  
  

  Skattefinansierad verksamhet   
  Kommunstyrelse 

 
  

  IT-investeringar 1 268 1 285 1 285 0 
Reservkraft - 490 490 

 Inventarier 479 800 800 0 
Omvårdnadshjälpmedel 484 400 400 0 
Time Care pool - 400 400 0 
Bygg Fastighetsförv - 2 250 2 250 0 
Fastighet Terrassen - 2 550 2 550 0 
Formens hus 7 252 - - - 
Resecentrum 145 - - - 
Ombyggnad Björkhaga kök - 5 900 4 400 -1 500 
Kylanläggning Hällevi - 3 700 3 700 0 
Hällevi 

 
200 200 

 Gata, park, belysning och badplats 2 655 6 130 7 030 900 
Gång och cyckelväg Saxhyttevägen -516 - - - 
Gång och cyckelbro Klockarvägen 3 664 - - - 

  
  

  Summa skattefinansierad 15 431 24 105 23 505 -600 

  
  

  Avgiftsfinansiserad verksamhet   
  Kommunstyrelse 

 
  

  VA-investeringar 4 374 5 500 5 500 0 
Avfallshantering - 0 150 150 

  
  

  Summa avgiftsfinansierad 4 374 5 500 5 650 150 

  
  

  Totala investeringar 19 805 29 605 29 155 -450 
 



BILAGA 4
2017-08-31

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS BIDRAGSKONTO 2017

Arrangemang/aktivitet Ansökt Beslutat KS-beslut Arrangör Utbetalt 
belopp belopp belopp

Underhåll av banor vid Hurtigtorpet 90 000 90 000 2017-02-28 § 55 Hällefors BK drag 90 000
Badbrygga Hjulsjö badplats 46 193 46 193 2017-05-23 § 118 Hjuljsö Byförening 36  952
Bidrag Silverleden år 2017 30 000 30 000 2017-06-20 § 156 Friluftsfrämjandet Hällefors

Summa: 166 193 166 193 Summa: 126 952

Totalt belopp  2017: 200 000 200 000

Återstående belopp: 33 807 33 807 KS HAR BESLUTAT ATT INTE FÖRBRUKA YTTERLIGARE
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2017-08-31

UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2017

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

PILOTSTUDIE Analys 300 000 300 000 2016-05-24 §163 Central administration 300 000
Film kommunchef 100 000 100 000 2016-12-15 § 357 Central administration 64 000
Centrumutveckling 138 000 138 000 2016-09-13 § 260 Central administration 41 504
Bilden av Hällefors 420 000 420 000 2016-03-22 § 64 Gator o vägar
Mine 25 000 25 000 2016-11-29 § 327 Arbetsmarknad 25 000
Lake Resort förstudie infrastruktur 100 000 100 000 2017-01-31 §16 Gator o vägar
Rivning av fastigheter 300 000 300 000 2017-05-23 § 114 Fastighet
Fiberutbyggnad 100 000 100 000 2017-05-23 § 122 Infrastruktur
Silverkoppen Pihlskolan 200 000 200 000 Pihlskolan 200 000

Summa: 1 683 000 1 683 000 Summa: 630 504

Totalt belopp  2017: 2 000 000 2 000 000

Återstående belopp: 317 000 317 000 KS HAR BESLUTAT ATT INTE FÖRBRUKA YTTERLIGARE
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Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Ekonomi- och IT-enheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Informationsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  
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Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
Ekonomisk rapport augusti 2017 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 93 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-21 § 18 
Ekonomisk rapport, daterad 2017-09-12 
 
Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28, 2016-12-13 och 2017-02-21 
och har kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller 
avstämning av fastställda finansiella mål och kommunens prognostiserade 
årsresultat.  
 

Ekonomi 
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå alla nio finansiella 
mål som antagits för verksamhetsåret 2017. 
 
Målet med år 2017 är att göra ett överskott 8,3 miljoner kronor. Enligt 
nuvarande helårsprognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att 
hamna på ett överskott på 11,5  miljoner kronor. Det är 3,2 miljoner kronor 
bättre än budgeterat. Prognostiserade årsresultatet innebär att målet att 
resultatandelen ska uppgå till minst 2,0 procent beräknas uppnås. 
Anledningen till överskottet är det extra generella statsbidraget utifrån 
flyktingvariabeln. Målsättningen att nettokostnadsandelen ska vara högst 
96,8 procent beräknas att uppnås enligt nuvarande prognoser.  
 
Totalt har kommunen en investeringssumma på 29,2 miljoner kronor, där  
5,6 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos 
idag beräknas utfallet att överstiga beslutad budgetram med 0,4 miljoner 
kronor. En investeringssumma på totalt 29,6 miljoner kronor innebär att 
målsättningen att investeringarna minst ska uppgå 4,7 procent av skatter och 
generella statsbidrag beräknas uppnås.  
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Målsättningen att öka soliditeten enligt blandade modellen till lägst  
31,3 procent beräknas att uppnås. Förvaltningen beräknar med att soliditeten 
ska hamna på 38,8 procent vid årsskiftet 2017/2018. 
 
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. 
  

 
 
 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Tf Kommunchef  Ekonomichef 
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Ekonomisk rapport 
Augusti 2017 
 
 

Avstämning finansiella mål 
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå alla nio finansiella mål som antagits för 
verksamhetsåret 2017. 
 
Resultatandel 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst 
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period och 
beräknas inte uppnås. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att resultatandel ska 
uppgå till minst 2,0 procent vilket beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser.  

 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Årets resultat (mkr) 0,8 1,9 13,5 32,4 11,5 60,1
Skatteintäker och utjämning (mkr) 360,3 377,1 383,2 423,0 427,8 1 971,4
Resultatandel 0,2% 0,5% 3,5% 7,7% 2,7% 3,0%  
 
Nettokostnadsandel 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
96,8 procent vilket beräknas uppgås enligt nuvarande prognoser. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Nettokostnader (mkr) 352,9 371,2 366,7 391,9 411,3 1 894,0
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 360,3 377,1 383,2 423,0 427,8 1 971,4
Nettokostnadsandel 97,9% 98,4% 95,7% 92,6% 96,1% 96,1%  
 
Självfinansieringsgrad 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att självfinansieringsgraden ska vara  
100 procent och det har uppnåtts. Det innebär att 2017 års investeringar beräknas finansieras med 
79,4 procent av årets egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången av 
år 2017. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Medel från verksamhet (mkr) 29,8 21,2 28,7 44,4 23,5 147,6
Nettoinvesteringar (mkr) 15,2 21,8 12,6 19,8 29,6 99,0
Självfinanseringsgrad 100,0% 97,2% 100,0% 100,0% 79,4% 100,0%  
 
Investeringsandel 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst 
motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period. Finansiella 
målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att investeringsandelen ska uppgå till minst  
4,7 procent och det kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 15,2 21,8 12,6 19,8 29,6 99,0
Skatteintäker och utjämning (mkr) 360,3 377,1 383,2 423,0 427,8 1 971,4
Investeringsandel 4,2% 5,8% 3,3% 4,7% 6,9% 5,0%  
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Amorteringstakt av låneskuld 
Hällefors kommuns långisktiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en 
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås. Under år 2017 har 
kommunen amorterat 13,0 miljoner kronor och innebär att målet beräknas att uppnås.   
 
(mkr) 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Låneskuld 119,6 107,6 107,6 102,6 89,6
Amortering (+) Upplåning (-) 19,9 12,0 0,0 5,0 13,0 49,9  
 
Försäkra bort pensionsskuld 
Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga 
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under år 2017 har 
kommunen målsättningen att bortförsäkra pensionsskulden med lägst 1,0 miljoner, vilket beräknas att 
uppnås. 

 
(mkr) 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 248,4 231,8 225,4 221,5 218,8
Försäkring 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,9  
 
Finansnettoandel 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2017 är att finansnettoandel ska uppgå till högst  
-1,2 procent, vilket enligt nuvarande prognoser kommer att uppnås.   
 

2013 2014 2015 2016 2016 TOTALT
Finansnetto (mkr) -6,6 -4,0 -3,0 1,3 -5,0 -17,3
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 360,3 377,1 383,2 423,0 427,8 1 971,4
Finansnettoandel -1,8% -1,1% -0,8% 0,3% -1,2% -0,9%  

 
Soliditet 1 
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att soliditeten enligt blandande modellen 
ska uppgå till lägst 31,3 procent och det innebär att målet beräknas uppnås.  
 
Soliditet blandad modell 2013 2014 2015 2016 2017
Eget kapital (mkr) 83,8 85,7 99,2 131,6 143,1
Totala tillgångar (mkr) 337,5 319,9 364,2 397,9 369,0
Soliditet 24,8% 26,8% 27,2% 33,1% 38,8%  
 
Soliditet 2 
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2017 är att soliditeten inklusive 
pensionsansvarsförbindelsen ska uppgå till lägst –18,5 procent och det innebär att målet beräknas 
uppnås. 
 
Soliditet inkl pensionsåtagandet 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALT
Eget kapital (mkr) -130,9 -113,2 -93,5 -56,4 -40,1
Totala tillgångar (mkr) 337,5 319,9 364,2 397,9 369,0
Soliditet -38,8% -35,4% -25,7% -14,2% -10,9%  
 
 
Avstämning årsresultat/balanskrav 
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Kommunens prognostiserade årsresultat 
Helårsprognosen för kommunen visar på ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Det är  
3,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Anledningen är att de extra generella statsbidragen blir högre 
än vad som budgeterats.   
 
Resultaträkning Prognos Budget
Verksamhetens nettokostnader -411,3 -411,2 -0,1
Skatteintäkter 281,6 285,6 -4,0
Generella statsbidrag 146,2 138,9 7,3
Finansiella intäkter 0,4 0,4
Finansiella kostnader -5,4 -5,4
Årets resultat 11,5 8,3 3,2  
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3,3 miljoner kronor bättre än den antagna 
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 17:642.  
 

2013 2014 2015 2016 2017
Årets resultat (mkr) 0,8 1,9 13,6 32,4 11,5
% av eget kapital vid årets början 1,0 2,3 15,8 32,7 0,1  
 
Kommunens balanskravsutredning 
Målet med år 2017 är att göra ett överskott på 8,3 miljoner kronor för att stärka kommunens ekonomi 
på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att klara budgeten, och därmed det 
lagstadgade balanskravet.  
 
Koncernens helårsprognos 
Nedan följer prognoser utifrån de budgethandlingar och prognoser som inkommit till kommunen. 
 

 Ägarandel       Prog årsresultat 
Hällefors kommun   11,5 
Hällefors Bostads AB 100,0 %  0,1 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 15,5 %  -1,6 
Bergslagens Räddningstjänst 8,3 %  0,0 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 15,5 %  0,0 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 15,5 %  0,0 

 
Vad gäller prognosen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen avser underskottet investering av 
personalbyggnad på Gyltbo återvinningscentral som ska finansieras via den avfallsfond som är 
uppbyggd. 
 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 
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Digital nämndhantering, dnr KS 17/00190 
 
Informationsunderlag 
- 
 
Ärendet 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 är ett av resultatmålen att 
minska kommunens pappersförbrukning genom reduktion av pappersutskick 
till politiska organ. I samband med att kanslienheten bildades i maj 2017, 
lades verkställigheten där. I 2017 års budget finns 150 000 kronor avsatta för 
att digitalisera kommunstyrelsens nämndhantering. 
 
I dagsläget finns ett system för digital nämndhantering upphandlat i 
kommunen. Systemet är en del av kommunens diarium och 
ärendehanteringssystem Public 360, och är anpassat för surfplattor.  
 
Förvaltningen utreder i nuläget vilken typ av surfplattor som motsvarar 
kommunens behov och avsatta budget. En följdfråga som utreds är hur 
kommunen ska förhålla sig till användandet av surfplattor eller utrustning som 
förtroendevalda använder i samband med andra uppdrag. Om sådana ska 
tillåtas, måste avtal gällande ägande, återlämnande, säkerhet, service med 
mera utformas.  
 
I samband med att en övergång till digital nämndhantering sker, kommer 
papperskopior av nämndhandlingar till ledamöter och ersättare att debiteras 
enligt de taxor för kopior av allmän handling som kommunfullmäktige har 
fastställt. 
 

Ekonomi 
I 2017 års budget finns hos kommunstyrelsen 150 000 kronor avsatta för 
införandet av digital nämndhantering. Kommunförvaltningen bedömer att 
detta räcker till inköp av enklare surfplattor till kommunstyrelsen och 
ledande tjänstemän samt vissa utbildningsinsatser i samband med övergång 
till papperslös nämndhantering. Kommunförvaltningen bedömer vidare att 
detta kommer att ske innevarande år och att någon ombudgetering inte 
kommer att behövas.  
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Men utifrån att surfplattor har en begränsad livslängd kommer det vara 
nödvändigt att kontinuerligt avsätta medel i kommande års budgetar, för att 
kunna köpa in nya surfplattor.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen bedömer att en övergång till digital nämndhantering 
för kommunstyrelsen kommer att innebära en märkbar minskning i 
kommunens pappersförbrukning. Ytterligare en följd är att förbrukningen 
av toner och slitaget på skrivare minskar vilket också bedöms som 
miljömässigt positivt. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist samt tf kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka samt ställer en fråga om 
kommunens möjlighet att ta ut avgifter för sammanträdeshandlingar, vilket 
delvis besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt tf 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Information om övertagandet av lokalvården från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS 
17/00163 
 
Tf kommunchef Tommy Henningsson informerar om pågående processer, 
upphandling, verksamhetsövergång och tidsperspektiv. 
 
Den 26/9 kommer berörda medarbetare från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen bjudas in till ett möte där representanter från såväl 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som kommunförvaltningen och 
Kommunal kommer att medverka. 
 
Annahelena Jernberg (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga om kommunen kommer att vara med och räkna 
på kostnaderna för att hantera lokalvården i egen regi, vilket besvaras av tf 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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