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Datum  

2021-06-02  
 
   

Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-06-15 kl. 13.00 i Folkets hus, Hällefors 
för att behandla följande ärenden: 
 
Ärenden under beredningstid: 
 
13.00-14.00: Yttrande över SBB-remissen. Kommunchef, ekonomichef och 
samhällsstrateg 
14.00-14.30: Kommunchefen informerar 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. 
 
Kommunstyrelsens presidium vill uppmana partierna att bara tjänstgörande 
närvarar vid sammanträdet för att underlätta avståndshållande. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
parfymer eller rakvatten! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Etablering av familjecentral, dnr KS 19/00075 
 
6 Familjesamverkansteam, FamSam, budgetår 2022, dnr KS 21/00120 

 
7 Analys av optimalt ägande och förvaltande av kommunkoncernens 

fastigheter, dnr KS 21/00124 
 

8 Hällefors centrum – ett centrum för alla, dnr KS 21/00111 
 

9 Verksamhetsområde Silvergruvan, dnr KS 20/00120 
 

10 Remissvar SBB, dnr KS 20/00014 
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11 Remissvar över ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen”, 

SOU 2021:11, dnr KS 21/00066 
 

12 Remissvar över ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program”, dnr KS 21/00061 

 
13 Remissvar över En väl fungerande ordning för val i kommuner och 

regioner, dnr KS 21/00090 
 

14 Begäran om ekonomiska medel för att utreda befintliga VA-
verksamhetsområden i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun, dnr KS 21/00091 

 
15 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
16 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, dnr KS 19/00033. Ej bilaga 
 

17 Inkomna remisser, dnr KS 19/00034. Kända vid utskick: Plan för 
civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025, handläggare socialchef. Ej 
bilaga. 

 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
18 A) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 19 2021 

 
B) Länsstyrelsen Örebro län: Upphävande av lokala föreskrifter om 
deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; tillstånd till 
provtagning inom varphögar i området vid Silvergruvan i Hällefors 
kommun 
 
C) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Återrapportering förstudie 
bygglovsarbetet 
 
D) Hällefors bostads AB: Kallelse och bilagor till årsstämma 
 
E) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2021-04-21 
 
F) BRT: Protokoll 2021-04-21 
 
G) Kommunförvaltningen: Avtal avseende Infopoints i Grythyttan, 
Bredsjö och Hällefors; länsgemensam upphandling kuvert och brevpåsar, 
dnr KS 21/00119       
 
H) Region Örebro län: Protokoll specifika samverkansrådet för kultur 
2021-05-21 
 

Delegeringsbeslut 
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19 A) KSO Annalena Järnberg: Startrapport investering inventarier 
omsorgen; startrapport investering kvalitetshöjande åtgärder; startrapport 
investering trafiksäkerhetsåtgärder tillgänglighet; startrapport investering 
Rydellvägen; startrapport investering simhall 
 
B) Kommunchef Hans Åhnberg: Avtal gällande guidningar av 50-
talslägenheterna sommaren 2021 
 
C) Ekonomichef Jessica Jansson: Nyupplåning 20 mkr; försäljning av 
traktor Lorol Europard 254 med tillbehör 

 
 

Gruppmöte för valteknisk samverkan 14/6 kl 19.00 via zoom. 
Gruppmöte för (S) och (V) 14/6 kl 20.00 digitalt. 

 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  V ordförande  2 v ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

  
Sida 

1(4) 
Datum  

2021-06-03  

Kommunstyrelsen 
   

   
   
 
  

 
 
Etablering av Familjecentral, dnr KS 19/00075 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2021-2023 Hällefors familjecentral 
Aktivitetsplan Hällefors familjecentral 2021-05-07 
Välfärdsutskotts beslut, KS 16/00279 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, lag (2018:1197)  

Ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen i samarbete med Region 
Örebro län (Hällefors vårdcentral) under 2018-2020 genomfört en utredning 
om möjligheten att etablera en familjecentral i Hällefors kommun på 
Vårdcentralen. Regional samverkan för familjecentral, överenskommelse 
mellan region Örebro län och de 12 kommunerna i Örebro län (Region Örebro 
län 2018-10-05, diarier 525973 R 1) utgör en grund för samverkan om 
familjecentralen. Överenskommelsen tar upp frågor gällande inriktningsmål, 
ledning och styrning, parternas åtagande och finansiering. När parterna enats 
på kommunnivå upprättas ett lokalt avtal för familjecentralen mellan  
Hällefors kommun och Region Örebro läns vårdcentral i Hällefors kommun. I 
avtalet framgår ledning och styrning, åtagande kring personalen, ekonomiska 
villkor samt utvärdering av verksamheten. 
 
Familjecentralens verksamhet leds av en styrgrupp som består av skolchef, 
socialchef, vårdcentralchef, närsjukvårdschef, samordnare familjecentralen 
och folkhälsoutvecklare folkhälsoteamet norra Örebro län. I styrgruppens 
uppgifter ingår följande uppdrag: 
- ansvara för att verksamhetsavtal blir skrivet och att alla parter 

undertecknar detta  
- upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten och verksamhetsplan i 

samband med samordnaren 
- följa familjecentralens utveckling enligt fastställda mål och riktlinjer 
- ansvara för professionernas gemensamma kompetensutveckling 
- säkra resurser till verksamheten 
- besluta om ändringar i omfattning tid eller resurser 
- förankra familjecentralens arbete i den egna organisationen för att 

underlätta samverkan 
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Familjecentralen är en mötesplats för vårdnadshavare och andra vuxna med 
barn mellan 0-6 år vars syfte är att bedriva hälsofrämjande, förebyggande och 
stödjande verksamhet för familjer. Verksamhetens resurser samordnas av två 
huvudmän  - Hällefors kommun och Region Örebro län – som tillsammans 
erbjuder tjänster av professioner inom mödrahälsovård, barnhälsovård och 
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och öppen förskola.   
 
Arbetsgruppen har identifierat och lämnat förslag på  prioriterade målområden 
utifrån ELSA-undersökningar som gjorts i Hällefors kommun.  
 
- Språkutveckling 
- Överviktiga barn 
- Tandhälsa 

 
I samverkan med flera samarbetspartner som bland annat  kulturskolan, 
biblioteket och folktandvården ska verksamheten på familjecentralen rikta sitt 
arbete mot de prioriterade målen enligt aktivitetsplanen.  

 
Familjecentralen planeras för att öppnas i Vårdcentralens lokaler i anslutning 
till barnavårds- och mödravårdens lokaler. 
 
En uppstart för familjecentralen finns i kommunstyrelsen aktivitetsplan för 
2021 och planeras öppna hösten 2021. 

Social konsekvensanalys 
En Familjecentral skapar bra möjligheter för ett gott samarbete mellan 
vårdnadshavare/barn och profession. Här ges vårdnadshavare möjlighet att 
möta mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, familjestödjare och 
förskolelärare.  
 
Genom den öppna förskoleverksamheten ges barnen och vårdnadshavarna 
möjlighet att möta andra barn och vårdnadshavare. Den öppna förskolan 
tillgodoser barnen pedagogisk verksamhet samtidigt som den erbjuder stöd 
till deras föräldrar. 
 
Utifrån barnmorskemottagningen uppmärksammas och stärks 
föräldraskapsutvecklingen från graviditetsskede till förlossning samt vidare 
rådgivning till nyblivna föräldrar. En bättre och mer jämlik tillgång till 
hälsovård samt rådgivning kring preventivmedel till ungdomar, kvinnor 
och män, leder till betydande samhällsvinster.  
  
Utifrån barnavårdscentralens perspektiv bidrar ett individuellt 
föräldraskapsstöd samt stöd via föräldragrupper till gynnsamma 
förutsättningar för en allsidig utveckling hos barn. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samverkan mellan olika samarbetspartner inom kommunen ökar 
effektivitet och förbättrar deras resursutnyttjande. De professionella 
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insatserna på familjecentralen underlättar en tidig identifiering av olika 
problem och skapar förebyggande insatser.  
I utredningen har det framkommit ett samlat behov av 60 tusen kronor för 
inköp av inventarier och förbrukningsmaterial. Förvaltningen föreslår att de 
investeringar som behöver göras finansieras inom den investeringsbudget 
som finns samt att förvaltningen försöker att använda de inventarier som 
går från de två förskolor som kommer att läggas ner. Förbrukningsmaterial 
får köpas utifrån de budgeterade medlen. 

 
Förvaltningen har beräknat de årliga driftkostnaderna för familjecentralen 
enlig nedan: 
Samordnartjänst 20% (halva kostnaden)  55 tkr 
Lokalhyra (halva kostnaden)   28 tkr 
Förskolelärartjänst 25%                                         130 tkr 
Familjestödjare 20%                                            105 tkr 
Summa                                             318 tkr 

 
Av dessa kostnader har förvaltningen budgeterat för förskolelärartjänsten, 
vilket gör att resterande delar med 188 tusen kronor är ofinansierade utifrån 
den budget som är beslutad. Då familjecentralen ska stå klar i augusti 2021 
blir ekonomiska konsekvenserna för innevarande budgetår 78 tusentals 
kronor. Förvaltningen föreslår att utökade kostnader med 78 tusentals 
kronor finansieras inom kommunstyrelsens driftbudgetram år 2021genom 
effektivisering och omprioriteringar och att driftbudgetbehovet för år 2022 
tas med i pågående budgetprocess för år 2022. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker på facklig central samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun öppnar en familjecentral i samverkan med Hällefors 

vårdcentral och tecknar ett lokalt avtal för Familjecentralen 
 

- Att utökade kostnader för år 2021 finansieras inom kommunstyrelsens 
driftbudgetram genom effektivisering och omprioritering 

 
- Att driftbudgetbehovet för år 2022 tas med i pågående budgetprocess 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kostnadsfördelning vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande uppskattat antal besökande vilken 
delvis besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande total kostnad för verksamheten vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
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Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun öppnar en familjecentral i samverkan med Hällefors 
vårdcentral och tecknar ett lokalt avtal för Familjecentralen 

 
Att utökade kostnader för år 2021 finansieras inom kommunstyrelsens 
driftbudgetram genom effektivisering och omprioritering 

 
Att driftbudgetbehovet för år 2022 tas med i pågående budgetprocess 
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Verksamheten på Hällefors familjecentral 

Målgrupp 
Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn 

som är 0 ‐ 6 år. 

Öppettider 
Dag  Tid  Aktivitet 

Onsdagar  13 ‐ 16  Barn 0 ‐ 6 år

Fredagar  9 ‐ 12   Barn 0 – 6 år

 

Verksamhetens inriktning 
Barn 0 ‐ 6 år 

Samverkande parter och deras åtaganden 

Kulturskolan 
 

Biblioteket 
Bibliotekets personal kommer att finnas på plats för att skapa relationer till föräldrar och barn. 

Genom att boktipsa, samtala och läsa högt vill vi inspirera  föräldrar och barn till att läsa mer. 

 

Folktandvården 
Folktandvården ska bedriva sin verksamhet med ett folkhälsoperspektiv och ska förutom tandvård åt 

enskilda genomföra generella insatser för att främja en jämlik hälsoutveckling och en förbättrad 

munhälsa, och rikta särskilda åtgärder mot grupper av barn och unga som har den största 

sjukdomsrisken. Valet av angreppssätt ska vara i enlighet med bästa tillgängliga kunskap.  

På familjecentralen i Hällefors kommer folktandvården att arbeta med VIVA tanden. VIVA tanden är 

en metod där visionen är att utjämna den ojämlika munhälsan bland barn i risk i klusterområden.  

Syftet med VIVA tanden är: 

 Att skapa en naturlig mötesplats för munhälsofrågor för barnfamiljer. 

 Att skapa samarbete med andra aktörer i området för att nå så många barn som möjligt. 

 Att arbeta förebyggande nära befolkningen.   

 Att tidigt arbeta förebyggande mot kariessjukdom hos små barn. 

 Att bli en naturlig del av alla goda krafter gällande barn i området.  

 Att vara en självklar samarbetspartner för andra aktörer i hälsofrågor. 

Mål: 

 Minska kariessjukdom hos barn i området. 

 Öka kunskapen om god munhälsa till barnfamiljer.  

 Ökad känsla av stöd när det gäller munhälsa till föräldrar i området 

 Ökad tillgänglighet 

 Ökad kännedom om Vivatanden och oss som arbetar där 

 Knyta goda varaktiga kontakter med barnfamiljer i området 

 Skapa ett nära samarbete med BVC / Familjecentral, förskole/ skolpersonal 

 Nära kontakter med föreningar och andra aktörer i området 
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Folktandvården kommer att ha en stående tid i verksamheten i gång i månaden för att jobba 

strukturerat och tidigt förebyggande kring barns tandhälsa. En viktig del i arbetet är att involvera 

föräldrarna genom fokuserades på information om risker vid småätande mellan huvudmålen och 

intag av söta drycker nattetid samt betydelsen av daglig tandborstning och användning av 

fluortandkräm. Föräldrarna intervjuas vid flera tillfällen under tandhälsoprogrammet VIVA tandens 

gång utifrån ett frågeformulär och barnen undersöktes kliniskt. Nedan beskrivs upplägget för VIVA 

tanden på Hällefors familjecentral kortfattat. 

Besök 1 vid 8 ‐ 9 månader: Skapa en relation till familjen. Undersöka familjens kunskap om 

karies/syn på mjölktänder, levnadsvanor, familjesammansättning.  

Besök 2 vid ca 1 år: Samtal om kost kopplat till karies. Enkel klinisk inspektion. Praktisk tandborstning 

hur går det hemma, tips om tandborstning 

Besök 3 vid 1,5 år: Förändringar, sov och kostvanor, inspektion av munhåla, praktisk tandborstning 

 

Lokala mål för familjecentralen i Hällefors kommun 
 Mål 1: Öka andelen föräldrar som läser för sina barn 

 Mål 2: Minska övervikt/fetma bland 4‐åringar i kommunen 

 Mål 3: Förbättra tandhälsan bland 6‐åringarna i kommunen 
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Mål 1: Öka andelen föräldrar som läser för sina barn 
Område  Indikator  Mål  Varför  Metod  Forskning 

Öka 
andelen 
föräldrar 
som läser 
för sina 
barn 

Antal 
barnbokslån 
per barn‐
invånare 
 
Datakälla: 
Biblioteks‐
statistik 
Kungliga 
biblioteket 

Öka andelen 
barnbokslån 
på 
biblioteket 
till nivå med 
länets 
resultat. 
 
 

  Bokstart 
Syftet är att 
uppmuntra 
föräldrar och 
andra vuxna i 
barnets närhet 
att läsa, prata, 
sjunga, rimma 
och ramsa 
med sitt barn.  

Att tidigt väcka intresse 
för litteratur och 
högläsning i 
kombination med att 
prata, rimma och sjunga 
med sitt barn, har 
genom forskning visat 
sig vara av betydande 
roll när det kommer till 
barnets språkutveckling.
(Bokstart i världen; 
Metoder och forskning 
om bokgåvoprogram för 
små barn och deras 
familjer. Kulturrådet 
2020) 

 

Barnbokslån per barn och kommun Örebro län, 2019 

Kommun/region  Barnbokslån per 
barn 

Hällefors  7                              

Ljusnarsberg  8 

Nora  14 

Lindesberg  10 

Örebro län  11 

 

Verksamhetens inriktning för att arbeta mot målet 
Biblioteket: Bibliotekets personal kommer att finnas på plats för att skapa relationer till föräldrar och 

barn. Genom att boktipsa, samtala och läsa högt vill vi inspirera  föräldrar och barn till att läsa mer. 

BMM:  

BVC:  

Öppna Förskolan: I länets familjecentraler är en kartläggning på gång kring hur man arbetar med 

språkutveckling. Tanken är att denna kartläggning ska mynna ut i någon typ av utvecklingsarbete 

med bokstart som grund i länets familjecentraler. 

Koppling till ordinarie verksamhet: 

Ansvarig för målet/utvärdering av målet: Pedagog / samordnare 
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Mål 2: Minska övervikt/fetma bland 4‐åringar i kommunen 
Område  Indikator  Mål  Varför  Metod  Forskning 

Övervikt/ 
Fetma 

Andel barn 
4 år med 
övervikt/ 
fetma 
 
Datakälla:  
Barnhälso‐
vårdens 
årsrapport 

Andelen 4 ‐ 
åringar 
med 
övervikt/ 
fetma ska 
minska och 
skillnaden i 
relation till 
övriga 
kommuner 
i länet ska 
utjämnas.  

Statistik visar 
att i Hällefors 
är det är mer 
vanligt med 
övervikt hos 
pojkar, men 
mer vanligt 
med fetma hos 
tjejer vid 
åldern 4 år. 
Utlandsfödda 
är i riskgrupp. 

motiverande 
samtal för att 
hjälpa familjen 
att hitta sina 
resurser och 
styrkor. Det vill 
säga ett reflektivt 
lyssnande, 
bekräftelse, 
öppna frågor, 
reflektion och 
sammanfattning. 
Man kan lyssna 
efter vad familjen 
tycker, och kan 
tänka sig att 
förändra, och 
upptäcka vad 
familjen och 
barnet redan 
tycker fungerar 
bra. 

  

 

Verksamhetens inriktning för att arbeta mot målet 
BMM: Prata om och ge verktyg för att skapa goda matvanor för den framtida familjen.  

BVC: Följa viktutvecklingen på barnet. Samtal om mat fysisk aktivitet och hälsa fortsätter utifrån de 

riktlinjer som finns för barnhälsovården. Identifiera barn med ökad risk för övervikt och fetma. Vid 

identifierad övervikt erbjuds familjen att medverka i ett basprogram med sex extra samtal kopplat till 

viktproblematiken. 

Besök 1: Skapa en relation till familjen. Undersöka familjens kunskap om övervikt/fetma, 

levnadsvanor, familjesammansättning. 

Besök 2 ‐ 3: Hälsoundersökning och Hälsovägledning – motivera till förändring i familjens 

levnadsvanor (mat, lek, rörelsevanor/fysisk aktivitet, sömn) 

Besök 4 ‐ 6: Uppföljning och insatser för barnet, som bestäms utifrån den kunskap som finns eller 

framkommer vid den universella insatsen (barnets anamnes, tillväxt, familjesituation, förskola). 

Tvärprofessionell samverkan med barnomsorgen kring barn och familj där behov föreligger. 

Öppna Förskolan: har möjlighet att spinna vidare genom att t ex stimulera till lek och fysisk aktivitet 

för både barn och vuxna. Familjecentralen ska erbjuda sunda alternativ vid fika och lunch samt 

inspirerar till hälsosamma matvanor genom ”temaveckor såsom frukostveckor”, ”vitaminveckor ”och 

mellanmålsförslag 

Koppling till ordinarie verksamhet: 

Ansvarig för målet/utvärdering av målet: BVC Sjuksköterska 
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Tabellerna visar övervikt/fetma hos 4‐åringar .I Hällefors är det är mer vanligt med övervikt hos 

pojkar, men mer vanligt med fetma hos tjejer vid åldern 4 år. Övervikten hos pojkarna ligger över 

länets siffror, men under länet siffror när det gäller fetma. För tjejerna är det omvänt sett till länet 

siffror, då de ligger under länet siffror gällande övervikt, men har istället en högre andel fetma 
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Mål 3: Förbättra tandhälsan bland 6 ‐ åringarna i kommunen 
Område  Indikator  Mål  Varför  Metod  Forskning 

Tandhälsa  Andel barn 
0 – 6 år 
med karies‐
förekomst 
 
Datakälla:  
Munhälso‐
rapport, 
folktand‐
vården 
region 
Örebro län 

Minska 
kariessjukdom 
hos barn i 
Hällefors. 
Öka 
kunskapen 
om god 
munhälsa till 
barnfamiljer.  
Ökat stöd när 
det gäller 
munhälsa till 
föräldrar i 
kommunen. 
 

Statistik visar 
att 
tandhälsan 
bland 3‐
åringar i 
Hällefors är 
bland de 
bästa i länet 
men att det 
mellan 3 och 
6 års ålder 
händer 
något. Vid 6 
års ålder har 
Hällefors 
sämst 
tandhälsa i 
hela länet 
där endast 
46 % av 
kommunens   
6 ‐ åringar är 
kariesfria.   

Vivatanden 
Folktandvården 
samverkar med 
familjecentralen 
runt alla 
föräldrar med 
barn som är        
0 ‐ 6 år. 
Föräldrarna är 
viktiga att få 
med i arbetet 
med att 
förbättra 
tandhälsan hos 
barnen. På 
familjecentralen 
finns en bra 
möjlighet att nå 
både 
föräldrarna och 
barnen.  

Studier har visat att det 
är möjligt att med 
konventionella 
kariesförebyggande 
metoder förbättra 
tandhälsan hos barn i 
områden med hög andel 
invandrare, stor 
arbetslöshet och hög 
andel familjer med 
socioekonomiska 
problem på ett påtagligt 
sätt. 
 
The rosengård study; 
Outcome of an oral 
health programme for 
preschool children in a 
low socio‐economic 
multicultural area in the 
city of Malmö, Sweden 
(Department of 
Paediatric Dentristy 
Faculty of Odontology 
Malmö University, 2008) 

 

Verksamhetens inriktning för att arbeta mot målet 
Folktandvården:  

Folktandvården kommer att ha en stående tid i verksamheten i gång i månaden för att jobba 

strukturerat och tidigt förebyggande kring barns tandhälsa. Barnet får en kallelse. 

Besök 1 vid 8 ‐ 9 månader: Skapa en relation till familjen. Undersöka familjens kunskap om 

karies/syn på mjölktänder, levnadsvanor, familjesammansättning.  

Besök 2 vid ca 1 år: Samtal om kost kopplat till karies. Enkel klinisk inspektion. Praktisk tandborstning 

hur går det hemma, tips om tandborstning 

Besök 3 vid 1,5 år: Förändringar, sov och kostvanor, inspektion av munhåla, praktisk tandborstning 

 

BVC: Vid följande besök på BVC finns tandhälsa med som en naturlig del i samtalen om hälsa. 

Öppna Förskolan: Pedagogerna i den öppna verksamheten arbetar hälsoinriktat och integrerar 

tandhälsan i sånger, lekar och fikastunder. 

Koppling till ordinarie verksamhet: Glada tanden – folktandvården har tillsammans med ett sextiotal 

förskolor i länet infört daglig tandborstning med fluoridtandkräm. Syftet är att stärka barnens 

möjligheter till ett liv med hela och friska tänder. I Hällefors är alla förskolor med i Glada tanden. 

Ansvarig för målet/utvärdering av målet: 
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Familjecentralen erbjuder en mötesplats för alla blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra 

vuxna med barn 0 ‐ 6 år. Genom samverkan mellan öppen förskola, förebyggande socialtjänst, 

barnmorskemottagning och barnavårdscentral är familjecentralen en öppen arena med tillgång till 

professionellt och lättillgängligt stöd för hela familjen 
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Inledning 
Familjecentralen i Hällefors är en samverkan mellan Hällefors kommun och region Örebro län (Hällefors 

vårdcentral). Överenskommelsen om samverkan i familjecentral utgår från en principöverenskommelse, 

tecknad mellan Örebro Läns Landsting, numera Region Örebro län, och samtliga tolv kommuner i Örebro län, 

att gälla fr o m 2010‐06‐01 och tills vidare. Överenskommelsen reviderades 2018‐10‐05. 

Samverkan ska kännetecknas av: 

- Ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 
- En tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att länsinvånarna 

upplever insatserna som en väl fungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatsen 

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

Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn som är 

0 ‐ 6 år. Den ska vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral är en 

samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

med inriktning mot förebyggande arbete. 

Definition av familjecentral 
En familjecentral är en unik mötesplats för föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla 

mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och öppen förskola. På 

en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen såsom barnmorska, BVC‐

sköterska, förskolepedagog och familjebehandlare från socialtjänsten. Kännetecknande för verksamheten är 

att huvudmännen, till exempel kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en 

tvärfacklig samverkan 

Bakgrund 
Familjecentralstanken är inte ny i Hällefors kommun. Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden startade i 

samverkan med Örebro läns landsting en familjecentral 2008‐04‐01. Familjecentralen finns på en av de 

nedlagda enheterna på Fyrklövern. 2009‐06‐16 fattade Bildningsnämnden beslut om att föra en diskussion 

med Omsorgsförvaltningen angående nedläggning av Familjecentralen. Omsorgsförvaltningen stod dock 

kvar i att ha en verksamhet i form av familjecentral och arbetet med att hitta andra samverkansparters 

påbörjades. 2010‐06‐03 träffade omsorgsförvaltningen representanter från Svenska Kyrkan i Hällefors i syfte 

att diskutera en eventuell samverkan då kyrkan hade en verksamhet i form av öppen förskola, vilket är ett av 

kraven i en familjecentral. Svenska Kyrkan var mycket positiva till en samverkan i form av en familjecentral 

och i deras lokaler. Den nuvarande överenskommelsen har sagts upp av alla samverkande parter t.o.m. 

2010‐12‐31, dels p.g.a. att Bildningsnämnden planerade att gå ur verksamheten och dels p.g.a. att en ny 

samverkanspart skulle in i verksamheten. Bildningsnämnden har vid sammanträdet 2010‐09‐21 ställt sig 

positiv till att se över en eventuell fortsatt samverkan i Familjecentralen. Representanter från 

omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen, Örebro läns landsting samt Svenska Kyrkan har träffats och 

skrivit ett förslag på en ny överenskommelse. Överenskommelsen bygger på den principöverenskommelse 

som tagits i länet avseende familjecentraler som Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting och länets 

kommuner skrivit på. Mellan åren 2010 – 2014 ingick Hällefors kommun och Svenska kyrkan en 

överenskommelse om samverkan kring familjecentral i Kyrkans lokaler, Hällefors församlingshem. Hällefors 

kommun bidrog med pedagog samt ekonomiskt bidrag för verksamhet och kompetensutveckling. 
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Avtalet med den kyrkliga församlingen löpte ut i juni 2014 och därmed avvecklades 

familjecentralsverksamheten. Ett nytt samarbete har påbörjades med individ och familjeomsorgen, 

landstinget och kyrkan i andra former. Bland annat skapades ett barnhälsoteam. 

Sedan dess har den här typen av verksamhet inte funnits lokalt. Politikerna i omsorgsutskottet har diskuterat 

frågan och vill att saken utreds. Ärendet har gått vidare till kommunstyrelsen och där är beslutsfattarna 

överens om att en familjecentral har stor betydelse. 

I november 2016 gav Kommunstyrelsen kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att åter 

öppna upp en familjecentral i Hällefors kommun. I beslutsunderlaget står följande att läsa;  

Familjecentral är av stor vikt för att dels ge föräldrar till små barn en samlingspunkt under pedagogisk 

närvaro men också att få stöd av olika professioner som finns samlade under ”samma tak” för att kunna ge 

stöd till föräldrar.  Det är angeläget att finna lösningar för uppstart av en Familjecentral för att genom 

föräldrastöd kunna bedriva ett förebyggande arbete. Tidiga insatser har positiva effekter för utvecklingen av 

föräldrar och barn, som befinner sig i eller riskerar att hamna i negativt beteende. Definition av 

föräldraskapsstöd kan beskrivas som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, 

kognitiva och sociala utveckling, som stärker föräldrars sociala nätverk eller relation till varandra. I 

samverkansöverenskommelsen för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 – 2019 

skall Hällefors kommun och polisen arbeta för att skapa en trygg och säker kommun. Ett prioriterat 

fokusområde under avtalstiden är familjestöd samt våld i nära relationer.  

 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen i samarbete med vårdcentralen och närsjukvårdsområdet 

norr i Region Örebro län under 2018 ‐ 2020 arbetat med att utreda möjlighet att tillsammans etablera en 

familjecentral i Hällefors kommun. Planeringsarbetet har pågått under två års tid av en styrgrupp och en 

arbetsgrupp. Hälsoteamet i norra länsdelen samordnar båda grupperna. Respektive grupp träffas 

regelbundet och arbetar med uppdraget. Arbetsgruppen har gjort två studiebesök, ett till Borås och ett 

tillsammans med Ljusnarsbergs kommun till Filipstad, för att få kunskap och inspiration om hur 

Familjecentralen arbetar i dessa kommuner. Representanter ur arbetsgruppen har varit i kontakt med andra 

aktörer i kommunen som har aktiviteter för barn, t ex kyrkan, Multikulturellt centrum, kulturskolan och 

Krokbornsparkens vänner. Avsikten har varit att fånga upp vad som redan görs i kommunen och att leta efter 

möjligheter till samarbete. Flera konferenser som varit inplanerade har blivit inställda eller framflyttade på 

grund av rådande pandemi. 

I kommunstyrelsens aktivitetsplan för 2021 finns under perspektivet lokal välfärd och delaktighet en 

uppstart av familjecentral i samverkan. Målet är att en familjecentral ska öppna upp under hösten 2021.  

Syfte 
Syftet med en familjecentral är att bedriva en strukturerad, förebyggande och hälsofrämjande 
verksamhet som är öppen för alla blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med 
barn 0 ‐ 6 år barnfamiljer. Den är en mötesplats för barn och föräldrar där de kan få tillgång till ett 
lättillgängligt stöd av god kvalitet från som anpassas efter behov både tillfälligt och mer långsiktigt. 
Arbetet genomsyras av barnets perspektiv, där barnets och familjens bästa sätts i centrum. 
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Verksamhetens organisation 

Huvudmän 
Verksamheten har två huvudmän. Hällefors kommun och Region Örebro län (Hällefors Vårdcentral). 

Styrning och ledning 
Familjecentralens arbete leds av en styrgrupp. Styrgruppen för familjecentralen träffas 4 ggr/år. Styrgruppen 

består av:  

 Skolchef Hällefors Kommun 

 Socialchef Hällefors Kommun 

 Vårdcentralschef, Hällefors vårdcentral 

 Närsjukvårdschef, närsjukvårdsområde norr 

 Samordnare Familjecentralen 

 Folkhälsoutvecklare Folkhälsoteamet Norra Örebro län 
Samordnaren är sammankallande och Folkhälsoutvecklaren skriver minnesanteckningar. 

Styrgruppens uppdrag 

- Ansvara för att samverkansavtal blir skrivet och att alla parter undertecknar detta. 
- Upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten och verksamhetsplan i samråd med samordnaren. 
- Följa familjecentralens utveckling enligt fastställda mål och riktlinjer. 
- Ansvara för professionernas gemensamma kompetensutveckling. 
- Säkra resurser till verksamheten. 
- Besluta om ändringar i omfattning, tid eller resurser. 
- Förankra familjecentralens arbete i den egna organisationen för att underlätta samverkan. 

 

Avtal 
Det finns två avtal som utgör grunden för samverkan kring familjecentralen i Hällefors.  

Regional samverkan för familjecentral, överenskommelse mellan region Örebro län och kommunerna i 

Örebro län (Region Örebro län 2018‐10‐05, diarienr 525973 R 1). Denna överenskommelse har tecknats 

mellan region Örebro län och samtliga kommuner i Örebro län och utgör en grund för samverkan om 

familjecentral. I denna överenskommelse finns formuleringar om syfte, inriktningsmål, ledning och styrning 

samt parternas åtagande och finansiering av respektive avtalspart. Bilaga 1. 

Avtal för samverkan i Hällefors familjecentral (Hällefors kommun xxxx‐xx‐xx, diarienr ? ) Detta lokala avtal 

som upprättats mellan Hällefors vårdcentral (områdeschef för närsjukvårdsområde norr) och Hällefors 

kommun (kommunchef) beskriver parternas åtagande kring personal, ledning och styrning, ekonomiska 

villkor samt uppföljning och utvärdering ytterligare. Bilaga 2. 

 Enligt regional samverkan för familjecentral ska kommunen och regionen dela kostnaden för lokaler 
och samordnartjänst 
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Personal och tjänstgöringsgrad 
Hällefors kommun går in i verksamheten med 

 En pedagog 25 % med ansvar för Öppen förskola och som också är samordnare på 20% 

 En familjestödjare 25 % med ansvar att vara en länk mellan familjecentralen och individ‐och 
familjeomsorgen 
 

Hällefors vårdcentral går in i verksamheten med 

 BVC sköterska på 20% 

 Barnmorska på 20% 
 

Arbetslagsmöten 

Arbetslagsmöten hålls 1 gång i månaden där alla professioner deltar.   

På arbetslagsmötet behandlas utvecklingsfrågor, samverkansfrågor, värdegrundsfrågor samt praktiska frågor 

som har betydelse för det gemensamma arbetet på familjecentralen. Samordnaren är sammankallande, gör 

dagordningen och skriver minnesanteckningar. 

Samordnarens uppdrag 

- Verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen fungerar. 
- Föra dialog med styrgruppen. 
- Främja verksamhetens utveckling tillsammans med övriga professioner i arbetsgruppen. 
- Upprätta årlig gemensam verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt ansvara för det 

systematiska kvalitetsarbetet på familjecentralen. 
 

De olika professionernas roll i arbetet på familjecentralen 
Varför familjecentral ur Öppna Förskolans perspektiv 

Öppna förskolan, familjecentralens öppna verksamhet, är den del av familjecentralen, som föräldrar med 

barn besöker för att lära känna andra barn och vuxna, skapa nya kontakter, få råd och stöd samt delta i 

olika aktiviteter. Öppen förskola är en unik förskoleform på det sättet att barnen är där tillsammans med 

föräldrarna, det kostar inget och ingen förhandsanmälan krävs. Som besökare väljer man själv när man vill 

komma och gå. Den öppna förskolan inom familjecentralen fungerar som samlingspunkt och är navet i 

verksamheten och inbjuder till goda möten människor emellan för både stora och små. Öppna förskolan är 

en friskfaktor och en kanal ut i samhället och samtidigt en dörr in till olika stödinsatser. 

Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar 

stöd i föräldrarollen. Här sker lärande möten i en trygg miljö, där lek, skapande, sång och samtal blandas. 

På öppna förskolan sker en naturlig inlärning, både av språklig och av social karaktär. Här har alla rätt att 

”bara vara” utan krav på prestation och resultat. 

Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd 

i föräldrarollen. Öppna förskolan ger också föräldrarna möjlighet att skapa nya relationer vilket i sin tur 

skapar större nätverk hos barn och föräldrarna. Att ha ett nätverk med vänner ger förutsättningar till en god 

psykisk hälsa. Mammans och pappans fysiska, psykiska och sociala situation utgör betydelsefulla faktorer för 

både deras egen känsla av kontroll i föräldraskapet och barnets välmående. Här har Familjecentraler/öppna 

förskola en betydelsefull uppgift att i mötet med föräldrarna kunna fungera som kunskapskälla, stöd och 

vägledning samt mötesplats för utbyte av erfarenheter. Ett tydligt behov som finns hos föräldrarna är att 

aktivt kunna skapa dialog med varandra och inte endast utgöra mottagare av ny kunskap. Öppna förskolan 

inkluderar föräldrar i samtal om föräldraskap och barnets utveckling, vilket i sin tur ger föräldrarna bättre 

förutsättningar att kunna möta och förstå sitt barn på bästa möjliga sätt. Pedagogen har till uppgift att 

arbeta med både barn, föräldrar och relationen mellan dem samt visa på ett pedagogiskt förhållningssätt. 

Att se och bekräfta relationen mellan förälder och barn skapar möjligheter för pedagogen att visa på barnens 
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behov. Genom att vara en modell för föräldrar i hur man tar till vara på barns lek, nyfikenhet och lust 

att lära medverkar pedagogen till en ökad kunskap om barns utveckling. Pedagogen får arbeta med att hitta 

en struktur i en verksamhet med lösa former som riktar sig till både barn och föräldrar. Där lek och samtal 

är viktiga ingredienser och som varvas med mer förskolepedagogiska traditioner som t.ex. sångsamling, 

sagostund och skapande. 

 Då pedagogen ofta ser familjen under längre stunder och under ett längre tidsperspektiv finns det 
möjligheter att skapa goda relationer. Då man ofta blir en förebild för föräldrarna och offentlig 
person gäller det att vara professionell och personlig men inte privat 

 Pedagogen har många möjligheter att slussa familjer vidare till andra professioner både inom och 
utanför familjecentralen vilket gör att föräldrar snabbare, enklare och lättare kan få det stöd de 
behöver 

 Den föräldrastödjande uppgiften är en av de viktigaste för pedagogen, när föräldern mår bra så mår 
barnet bra. En viktig uppgift är att se samspel och vara bekräftande. 

 Pedagogens fokus är att gynna ett positivt föräldraskapande genom att möta varje individ, främja 
dialog i en tillåtande och trygg atmosfär, stärkande av föräldra‐barn relationer, samt stärkande av 
föräldrars handlingsberedskap 

 

Varför familjecentral ur förebyggande socialtjänsts perspektiv 

Familjecentralen ger socialtjänsten en bred arena att möta blivande och nyblivna föräldrar i enlighet med 
socialtjänstlagens uppsökande och servicebaserade arbete. Genom socialtjänstens samlokalisering med 
andra inom en familjecentral finns en flexibel och adekvat struktur för socialtjänstens samverkansansvar och 
uppsökande service, för att kunna erbjuda det stöd som föräldern/föräldrarna och barnet efterfrågar. Tack 
vare samverkan med mödra‐ och barnhälsovård och öppen förskola kan föräldrar på ett lättillgängligt sätt få 
tillgång till socialtjänstens resurser och socionomens kompetens redan under graviditeten eller som nybliven 
förälder. Genom det nära dagliga samarbetet på familjecentralen ansluter sig socialtjänsten till ett 
folkhälsoarbete vilket kännetecknas av att vara befolkningsinriktat, förebyggande och hälsofrämjande. 
Därigenom kan socialtjänsten vara med och minska riskfaktorerna för små barns hälsoproblem. 
Socialtjänsten kan, genom socionomens arbetsuppgifter på familjecentralen, bedriva förebyggande arbete 
på olika nivåer; individ‐, grupp‐ och samhällsnivå. Det kan ha en spännvidd från att förmedla individuellt stöd 
till barnfamiljer till att arbeta för att främja barnfamiljers situation i området. Det socialt förebyggande 
arbetet med barnfamiljer skiljer sig från socialt arbete som är av utredande och myndighetsutövande 
karaktär. 
Föräldrar behöver inte anpassa sig till socialkontorets struktur och sammanhang. Istället anpassar sig 
socialtjänsten/socionomerna till familjernas egen mötesplats, familjecentralen. Där kan socionomerna 
använda sig av gruppdynamiken när mammor och pappor kommunicerar på öppna förskolan. Socionomerna 
kan delta i pågående samtal, som kan erbjuda svar på spontant ställda frågor kring föräldrars lek och 
samspel med barnen, för föräldrar vardagliga och bekymmersamma livssituationer. Allt rör sig om barn, 
föräldraskap och samlevnad. Barnens ständiga närvaro visar vägen. Föräldrarna tillsammans med 
professionella skapar möjligheter att på ett naturligt och flexibelt sätt ta hand om det nya i att bli förälder. 

 
 Föräldrarna själva kan ta initiativ till kontakt med socionomen ‐ uppdragen kommer från 

familjen.  

 Kontakter mellan föräldrar och socionomer inleds redan under graviditeten, vilket är ovanligt på 
ett socialkontor.  

 Föräldrarnas möjlighet att på ett lättillgängligt och geografiskt nära sätt nyttja socialtjänstens 
resurser i ett tidigt skede ökar.  

 Socionomens/socialtjänsten på familjecentraler kommer in i ett vardagligt sammanhang och får 
möjlighet att möta föräldrar och små barn när problem dyker upp i stunden och kan initiera och 
motivera föräldrar till utredning och behandling.  
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 En helhetssyn möjliggör för socialtjänsten att erbjuda ett strukturerat stöd i familjesituationen i 
samverkan med andra.  

 
 
Varför familjecentral ur Barnmorskemottagningens (BMM) perspektiv 

Barnmorskemottagningen spelar en central roll för kvinnors och familjers hälsa genom rådgivning och 

insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. Folkhälsoperspektivet genomsyrar allt arbete och målsättningen 

är att i varje enskilt möte och i föräldragrupper uppmärksamma levnadsvanor, att nå alla och samtidigt 

identifiera individer med behov av extra stöd och initiera insatser i samverkan med relevanta aktörer. 

Närheten till familjecentralens övriga verksamheter och professioner och den fördjupade samverkan som 

sker inom en familjecentral ger betydande samhällsvinster i form av en bättre och mer jämlik hälsa bland 

befolkningen på kort och lång sikt. Familjecentralen är även en organisatorisk modell som kan underlätta 

samordning kring familjer som har stora behov av olika insatser. Mål för barnmorskans föräldraskapsstöd är 

att främja barns hälsa och utveckling genom att uppmärksamma och stärka föräldraskapsutvecklingen och 

föräldrars förmåga att möta det väntade och det nyfödda barnet. 

BMM bedriver ett brett folkhälsoarbete där samtal om levnadsvanor kommit att få ett allt större utrymme. 

Jämfört med många andra delar av världen har befolkningen i Sverige goda levnadsvillkor och god tillgång till 

hälso‐ och sjukvård men inom vissa områden har folkhälsan försämrats. Därför finns också tydliga riktlinjer 

för att ta upp ämnen som tobak, alkohol, våld och fetma. 

I arbetet är det viktigt att stärka enskilda individers integritet och att verka för jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Särskilt viktigt är att stärka kvinnors rätt till en egen sexualitet. Det är barnmorskan som ansvarar 

för huvuddelen av all rådgivning och förskrivning av preventivmedel till ungdomar, kvinnor och män.  

Arbetet utgår ifrån ett etiskt, holistiskt och hälsobefrämjande arbetssätt som utformas och genomförs i 

samråd med de blivande föräldrarna.  Barnmorskan ansvarar för vården av kvinnan vid den normala 

graviditeten och bedömer om andra yrkesgrupper behöver vara inkopplade. 

Genom föräldragrupper och individuella samtal kan föräldrarna förberedas för sin föräldraroll. Det gäller 

såväl en god omvårdnad av barnet och motivation till amning som det psykosociala bemötandet av barnet. 

Information ges också om hur föräldrarna kan söka hjälp tidigt då de upplever svårigheter i kontakten med 

sitt barn. Föräldrastödet ska utformas med hänsyn till den mångfald av former av familjebildning och av 

kulturell bakgrund hos de blivande föräldrarna som vi möter idag. Verksamheten ska också präglas av ett 

genusperspektiv. Föräldragruppernas metod ska bygga på föräldrarnas egna frågor och erfarenheter och 

möjlighet ges till reflekterande samtal. Föräldrastödet ska innefatta både en förberedelse inför det tidiga 

föräldraskapet och en förlossningsförberedande del. 

Mödrahälsovården är ett led i vårdkedjan för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och 

spädbarnstid. Samverkan är en förutsättning för kvalitet, säkerhet och kontinuitet i vården. 

Samarbetsformer måste också finnas för att aktivt identifiera och stödja familjer med speciella behov. 

Samverkan ger vinster såsom ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande och en mer fullständig kännedom 

om barn och familjer och deras situation. Familjecentralen blir en del i vårdkedjan: barnmorskemottagning – 

förlossning – eftervård/BB – BVC och på familjecentralen fortsätter samtalen om barnens och familjens hälsa 

som påbörjats hos barnmorskan under graviditeten. 

Eftersom de olika verksamheterna i familjecentralen alla ryms i samma lokal blir det en naturlig närhet 

mellan de olika professionerna och vårdnadshavare/barn oavsett vilken verksamhet man ska besöka. Det blir 

lätt att se hur samarbetet på FC kan förstärka hälsoarbetet. 

 
 Barnmorskan samverkar för tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn. 

Identifierar behov, initierar kontakt och slussar vidare till, för situationen, aktuell aktör, efter 



 

8 
 

medgivande från föräldern både inom och utanför familjecentralen, såsom läkare, psykolog, 
socialtjänstens myndighetssida m.fl.  

 Barnmorskan skall gemensamt stödja barn och deras familjer där tecken finns på avvikande 
utveckling med familjernas godkännande.  

 Barnmorskan erbjuder föräldraskapsstöd under graviditeten, i grupp såväl som individuellt, i 
samverkan med övriga aktörer på familjecentralen. Speciellt för de familjer som inte har 
möjlighet eller kapacitet till att delta på aulaföreläsningar  

 
Varför familjecentral ur Barnavårdscentralens (BVC) perspektiv 

Arbetsuppgifterna inom barnhälsovården har under de senaste decennierna successivt ökat och en 

förskjutning har skett, från ett somatiskt perspektiv mot ett alltmer folkhälsoinriktat och preventivt. Det 

förebyggande arbetet med barn och deras familjer förutsätter att barnhälsovården även har nära kontakt 

och samarbete med andra verksamheter. Detta kan tillgodoses genom samverkan i familjecentral. 

Barnhälsovården i Sverige är frivillig, kostnadsfri och når i stort sett alla barn och familjer i Sverige. Alla barn 

och föräldrar ska erbjudas det nationella barnhälsovårdsprogrammet som inkluderar tiden fram till skolstart 

(Socialstyrelsen, 2014). Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa 

för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. För att uppnå 

målen behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och föräldrar och ytterligare förstärkta 

insatser till barn och föräldrar på olika nivåer när det finns behov av det. Dessa insatser finns beskrivna i det 

tredelade nationella barnhälsovårdsprogrammet i rikshandboken. 

Barnet skrivs in i barnhälsovården efter att familjen skrivits ut från BB. Första besöket, vid cirka 1 veckas 

ålder, och 8 månaders besök är hembesök, övriga besök är på barnavårdscentralen. Vid vissa nyckelåldrar 

sker läkarbesök på BVC. Barnet är inskrivet i barnhälsovården till 6 års ålder eller till det att det att barnet 

börjar i förskoleklass. Under tiden som barnet är inskriven i BHV observeras utveckling, hälsotillstånd och 

psykosocial situation. Barnhälsovården är en viktig aktör när det gäller tidig upptäckt, genom 

barnhälsovårdsprogrammet med både generellt och riktat stöd till familjerna. Om behov finns slussas barnet 

sedan vidare till familjecentralens socionomer, pedagoger eller andra externa samverkanspartner. Alla som 

arbetar på familjecentralen har en skyldighet att vid oro och misstanke om ett barn far illa så ska det 

anmälas till socialtjänsten. 

Barnhälsovården ska stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap, för att på så sätt skapa gynnsamma 

betingelser för en allsidig utveckling för barn, detta görs genom individuellt föräldraskapsstöd eller genom 

föräldragrupper på familjecentralen. Den tvärprofessionella samverkan på familjecentralen underlättar tidig 

upptäckt och ökar möjligheten att ge rätt insats i rätt tid. Genom att skapa sammanhang och möten där 

föräldrar blir sedda och bekräftade, kan föräldrarnas förmåga att vara en trygg bas för sitt barn, och tilltron 

till den egna föräldraförmågan stärkas. På familjecentralen byggs en struktur upp som ska stärka kända 

skyddsfaktorer för de yngre barnen. 
 Slussa vidare efter medgivande från föräldern till för situationen aktuell aktör, såväl inom och som 

utanför familjecentralen.  

 Stödja barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling tillsammans med övriga 
aktörer på familjecentralen efter familjernas godkännande. 

  I samverkan möjliggöra för barn och föräldrar att vara delaktiga i familjecentralsarbetet. 

 Erbjuda föräldraskapsstöd under graviditeten och under förskoleperioden, i grupp såväl som 
individuellt, i samverkan med övriga aktörer på familjecentralen. Speciellt för de familjer som inte 
har möjlighet eller kapacitet att delta i traditionella grupper eller sammankomster. 
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Verksamhetens inriktning, öppettider 
Målgrupp 

Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn som är 

0 ‐ 6 år. 

Lokaler 

Barnavårdscentralens (BVC) och barnmorskemottagningens (BMM) befintliga lokaler på vårdcentralen i 

Hällefors är föreslagna som familjecentralslokal. Verksamheten öppnar då en Familjecentral i befintliga 

lokaler, för att i första steget utgå från de resurser som redan finns. Uppstår ett behov av större lokaler tas 

en diskussion kring hur detta kan tillgodoses i ett senare skede. 

Det före detta väntrummet kommer att användas och är iordninggjort med nytt golv och ljuddämpande tak. 

I det rummet finns möjlighet att träffas och ha fika, pyssel och andra gemensamma aktiviteter. Även ett 

kontor finns till förfogande för administration och enskilda samtal. I källarplanet finns tillgång för 

verksamheten att använda vårdcentralens konferenslokaler och grupplokaler för exempelvis ABC träffar och 

andra typer av föräldraskapsstöd. Toaletter finns för personal och besökande. Personalrum finns för 

personal och iordningsställande av fika. Vårdcentralens personal använder sina befintliga rum. 

Öppettider 

Familjecentralen kommer att erbjuda aktiviteter under två halvdagar varje vecka under vårtermin och 

hösttermin. Under sommaren har verksamheten stängt. 

Samverkan 

Det är en utmaning att skapa team över organisationsgränser. Därför är det ingen självklarhet att ett 

teamarbete uppstår bara för att olika professioner arbetar tillsammans under samma tak. Ett teamarbete 

ska skapa samarbetsvinster och öka förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. 

Närheten till varandra skapar snabba och enkla vägar. Personalen som samverkar kompletterar varandras 

olika kompetenser och möjliggör att helheten blir mer än summan av delarna. Olikheter är grunden för och 

styrkan i samverkan, men det behövs en gemensam problemförståelse när flera aktörer behöver samverka 

för att lösa ett problem. Samsyn handlar om en gemensam värdegrund samt respekt för, kunskap om och 

tillit till varandras uppdrag och kompetens samt en någorlunda gemensam uppfattning av problemet som 

gemensamt ska lösas 

Samverkan handlar om både samarbete med personlig kontakt i det löpande arbetet och samordning av 

resurser på huvudmannanivån. Utöver intern samverkan på den egna familjecentralen sker även extern 

samverkan med andra verksamheter utanför familjecentralen. 

På Hällefors familjecentral sker samverkan med följande externa verksamheter; Kulturskolan, Biblioteket och 

folktandvården. 

Sekretess 

De verksamheter som samverkar inom familjecentralen omfattas av olika sekretessbestämmelser. Grunden 

för de olika personalgruppernas tystnadsplikt är dock densamma. Allt utbyte av information ska ske enligt 

gällande lagstiftning och regleras i offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL; SFS 2009:400). Inga uppgifter om 

enskild kan lämnas vidare till en annan verksamhet utan att den enskilde lämnat sitt samtycke till detta eller 

att det finns en sekretessbrytande regel för detta i OSL. Grunden är att vårdnadshavare alltid involveras 
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Demografiskt underlag 
 

Antal barn i kommunen (Antal barn 0 ‐ 6 år i kommunen) 

  0 år  1 år  2 år  3 år  4 år  5 år  6 år 

Flickor   22  36  32  37  40  37  37 

pojkar  20  41  31  46  40  34  31 

Totalt  42  77  63  83  80  71  68 

Varav utrikes födda   1  0  0  3  9  18  25 

Varav inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar  

22  22  24  19  15  10  7 

 
 

Antal inskrivna barn på BVC                                                                                                                                              

På BVC finns 440 barn listade, varav ca 40% har utländsk bakgrund, främst arabisk‐ och somalisktalande. 

Antal inskrivna på BMM                                                                                                                                                        

I dagsläget finns 85 gravida kvinnor inskrivna på Barnmorskemottagningen. Av dessa är 45 av utländskt 

ursprung 

Barns deltagande i förskoleverksamhet                                                                                                                    

(Antal 1 ‐ 5 åringar som är inskrivna i förskolan, fristående eller offentlig)  

Kommunal förskola   299 barn. 

Privat förskola      36 barn 

Pedagogisk verksamhet      23 barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hällefors var det 79 procent av barnen som var inskrivna i förskolan år 2018, Örebro läns medel var 84 

procent. Hällefors har under de senaste åren legat på en lägre siffra, dock har skillnaden till länet under de 

senaste åren minskat. 
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Familjetyp hemmaboende barn 0 ‐ 17 år 

 

Barnfattigdom (Andel barn 0 ‐ 17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer) 

 

Barnfattigdomsindex* är ett mått på hur många barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är baserat 

på biståndstagare eller låg inkomst som har barn 0–17 år. I Hällefors finns det en större andel barn i utsatta 

hushåll, sett till andra kommuner i Örebro län. År 2017 var siffran för Hällefors 23,9 procent och siffran för 

Region Örebro län var 12,8.  

*Med ”låg inkomst” menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980‐talet (med inflationsuppräkningar) och en 

norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant 

erhållits minst en gång under året. Måttet är ett absolut mått till skillnad från det relativa mått som också används ibland (Folkhälsostudio). 
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Verksamhetens värdegrund och mål  
Värdegrund – FN:s barnkonvention 
Familjecentralens arbete och värdegrund följer FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Det betyder att 

alla professioner som ingår i familjecentralen skall vara väl förtrogna och ha kunskap i barnkonventionen. 

Vägledande i det dagliga arbetet och i verksamhetsplaneringen ska barnkonventionens grundläggande 

principer beaktas. Från 1 januari räknas barnkonventionen som svensk lag. 

 

o Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter (artikel 2). 
o Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa 

(artikel 3). 
o Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). 
o Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas 

utifrån barns ålder och mognad (artikel 12). 
o Barnets vårdnadshavare har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling 

med statens stöd. (artikel 18). 
o Barnen har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälsovård och sjukvård samt rehabilitering 

(artikel 24). 
o Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter som finska, samiska, meänkieli, 

romani chib eller jiddisch har rätt till sitt språk sin kultur och sin religion (artikel 30). 
 

Hällefors Kommun har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning eftersom vi ingår i det 

finska förvaltningsområdet sedan januari 2012. 

 

Nationella och regionala mål för familjecentraler 
Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa för barn och 

vårdnadshavare genom att: 

o Finnas tillgängliga som nära mötesplats 
o stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 
o erbjuda tillgängligt stöd 
o vara ett kunskaps‐och informationscentrum 
o utveckla god service 
o stödja ett jämställt föräldraskap 
o befintliga resurser är samordnade och har ett gemensamt förhållningssätt 

 

Lokala mål för familjecentralen i Hällefors kommun 
 Mål 1: Öka andelen föräldrar som läser för sina barn 

 Mål 2: Minska övervikt/fetma bland 4‐åringar i kommunen 

 Mål 3: Förbättra tandhälsan bland 6‐åringarna i kommunen 
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Systematiskt kvalitetsarbete  
För att säkra en god kvalitet i familjecentralens verksamhet sker uppföljning och utvärdering med viss 

periodicitet som dokumenteras i årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Vikten av långsiktighet 

och struktur i arbetet är avgörande då resultatet av hälsofrämjande insatser är svårt att utvärdera på kort 

tid. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att mätbara mål och kvalitetsparametrar utvärderas och 

följs upp kontinuerligt. Det systematiska kvalitetsarbetet ska också bidra till kvalitets‐ och 

verksamhetsutveckling.  Hällefors familjecentral kommer att arbeta med följande insatser för att följa upp 

verksamheten. 

 
1. Självreflektionsinstrument  

Självskattningsinstrumentet är avsett att användas för att initiera arbete för uppföljning och sedan varje år 

för att bedöma förändring av verksamheten. Personalen använder sig av indikatorerna nedan en gång per år. 

De tar ställning på en skala från 1 ‐ 5 till var de anser att de som grupp befinner sig i utvecklingen av 

verksamheten. Alla yrkeskategorier deltar helst alla medarbetare. Syfte är dels att instrumentet ska bidra till 

personalgruppens reflektioner om hur kvaliteten i verksamheten ska förbättras, dels att mäta förändringar 

över tid som en del i uppföljningen av verksamheten. Resultatet används som underlag för att välja ut 

förbättringsområde/n inför nästa år. Skala för samtliga indikatorer visar på nivå i processen inklusive 

utrymme för kommentar 

Analys av resultat självvärdering görs tillsammans med alla professionerna på Familjecentralen, sedan väljs 

två/tre prioriterade områden ut som arbetslaget ska arbeta med nästkommande år. 

 

2. Slussningsstatistik 

Slussningsstatistik förs av samtliga professioner på familjecentralen. Den erhållna statistiken används för att 

jämföra hur personalen använder sig av varandras kompetens över tid. Statistiken ger också en fingervisning 

om vilka som är de största problemen bland familjerna som besöker familjecentralen. På så vis kan 

verksamheten lättare arbeta med att förebygga de problem som upptäcks. 

 

3. Föräldraenkät  

En utvärdering av hur föräldrar uppfattar stödet från familjecentralen kommer genomföras årligen. 

Frågeställningarna utgår från de nationella målen 1 ‐ 6. En separat enkät görs för de lokala målen. Hänsyn 

måste tas till etnicitet, språk etc. 

 

4. Spindelmätning 

Spindelmätningen är en skattning av komponenter som stärker samverkan. Genom samverkan på 

familjecentralen har kommuner och regioner möjlighet att stärka blivande föräldrar och barnfamiljers hälsa 

och minska den ojämlika hälsan i befolkningen. Det finns ett antal framforskade faktorer som är viktiga för 

att få samverkan att fungera. Dessa faktorer är sammanställda i ett skattningsverktyg för 

familjecentralsarbetet. Verktyget är framtaget i samverkan mellan Malmö Universitet och Stockholm stad 

utifrån forskning kring samverkan. Syftet och styrkan med verktyget är att den ger de samverkande parterna 

en indikation på vilka mekanismer som fungerar bra och vilka samverkansfaktorer som är problematiska på 

familjecentralen. 

Mätningen görs i samverkan mellan region Jönköping, Värmland, Skåne och Örebro samt Göteborgs stad en 

gång årligen på respektive familjecentral i Örebro län. Region Örebro län sammanställer svaren. 

 

5. Kvalitetsuppföljning 

Med stöd av Föreningen För Familjecentralernas Främjande (FFFF) har en samverkan mellan fyra av Sveriges 

regioner påbörjats för att stödja utvecklingen av landets familjecentraler. Förutsättningar och kunskap att 
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arbeta och bidra till att öka den jämlika hälsan ser väldigt olika ut på familjecentraler. En kvalitetsuppföljning 

kommer därför att genomföras årligen. Kvalitetsuppföljningen innehåller bland annat uppgifter om de olika 

professionernas tjänstgöringsgrad på respektive familjecentral. Övrigt som följs upp är familjecentralernas 

öppettider, genomförande av föräldragrupper, arbetslagsmöten samt styrning och ledning.  

Denna uppföljning av familjecentralsverksamheten är ett första steg till att bidra till en ökad jämlikhet i hälsa 

bland barn och deras familjer. Kartläggningen riktar sig till alla aktörer som arbetar med 

familjecentralsverksamhet i de fyra olika regionerna såväl yrkesverksamma som beslutsfattare på nationell, 

regional och lokal nivå. 

Kvalitetsuppföljningen görs på alla familjecentraler i Örebro län och sammanställs i en rapport där samtliga 

fyra regioners resultat presenteras. 

 

6. Länsövergripande utvecklingsarbete /länsnätverk familjecentralssamordnare 

I Region Örebro läns regi finns nätverket länssamverkan föräldraskapsstöd som skall erbjuda aktörer stöd, 

erfarenhetsutbyte och kunskap i form av utbildning, mötesplatser och likande aktiviteter. I norra länsdelen 

finns också ett nätverk för samtliga samordnare på familjecentralerna som träffas och utbyter erfarenheter 

två ggr/år. Samordnaren på familjecentralen deltar i detta nätverk. 

 

Uppföljning och redovisning av mål samt verksamhetsberättelse ska ske senast sista januari årligen till 

styrgruppen. 

 

7. Verksamhetsplan/Aktivitetsplan & Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av familjecentralens verksamhet, syfte, organisation och värdegrund 

och utgör även en beskrivning av de professioner som arbetar i verksamheten.  

Till verksamhetsplanen kopplas en årlig verksamhetsplan som i detalj beskriver hur samt vilka aktiviteter som 

är tänkta att genomföras under året.  

Verksamhetsberättelsen sammanfattar året som gått och utgör underlag för professionernas ”bedömning” 

av verksamheten.  
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FamSam, budgetår 2022, dnr KS 21/00120 
 
Beslutsunderlag  
Familjesamverkansteamet projektplan 
Med neutralitet som utgångspunkt, rapport SAMBA 2019 
Budget 2022 
FamSam delrapport, 2021 

Ärendet 
2018 tog arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 
 
Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt 
samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog 
och socionom ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att tillgå. På så 
vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna identifieras och det 
skapas ett bra underlag för konsultationsmöjligheter. 
Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med ett tydligt 
barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas.  
 
Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid 
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så anses tiden för 
implementering ha blivit alltför kort i förhållande till vad som normalt krävs 
för att etablera en ny verksamhet. Corona-pandemin har även den varit en 
försvårande faktor. Trots detta har 41 individer hunnit vara aktuella i FamSam 
sedan november 2019 och nya ärenden fortsätter att aktualiseras. Ärenden 
som FamSam är involverade i är komplexa och risken för att insatsen behövs 
under en längre tid är stor. Det innebär att en verksamhet av den här sorten 
behöver få tid på sig för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt, vilket måste ställas i relation till den ärendemängd som 
kan förväntas. 
 
Med den sammanfattande informationen och konsekvenser som utgångspunkt 
föreslås det att FamSam, får en förlängd projekttid under verksamhetsåret 
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2022 för att verksamheten ska få mer tid på sig att öka inflödet och arbeta mer 
med implementering. 
 

Social konsekvensanalys 
I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och 
deras familjer har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte 
att tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna kan det 
innebära många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med 
detta är goda så kan det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. 
Exempelvis att familjen får agera budbärare mellan verksamheter, har 
insatser som motsäger varandra och vardagen upptas av att medverka på 
olika möten och utbildningar. För att undvika en negativ effekt av ha flera 
vård- och myndighetskontakter är det av stor vikt att det finns en god 
samverkan. Tanken med FamSam är att avlastas de ordinarie 
verksamheterna från ett samordningsansvar i ärenden där det har uppstått 
svårigheter i samverkan. Det kan möjliggöra att verksamheterna istället kan 
fokusera på grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i att 
hitta rätt hjälp snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas 
ineffektiva processer. 

FamSam ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska 
minska och därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska 
kostnaderna som kopplas till detta. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
De fyra norrkommunerna finansierar projektet med statsbidrag från SKR 
och Socialstyrelsen. Region Örebro län finansierar en psykologtjänst samt 
bidrar till hälften av uppstartskostnaden och hälften av driftkostnaden inom 
ramen för verksamhetens ordinarie budget. Kostnadsfördelningen mellan 
kommunerna sker via fördelningsnyckeln. Vad gäller fördelningen mellan 
kommunerna och Region Örebro län avseende uppstartskostnad och 
driftkostnad fördelas även den enligt fördelningsnyckeln. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Hällefors kommun väljer att fortsätta delfinansiera FamSam i 
projektform med en förlängning t o m årsskiftet 31 december 2022  
 

- Besluten ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam enligt 
fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter att 
finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och 
tillhandahåller verksamheten med tidigare överenskomna 
servicetjänster (såsom lokal, konsultation, hjälp av kommunikatör).  
 

- Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam hävs om 
verksamheten erhåller ekonomiska medel från annan part. 

 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande hur personalminskningen har 
påverkat verksamheten vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande samverkan vilken besvaras utförligt 
av socialchef Daniel Åhnberg. Johan stolpen (V) ställer följdfråga vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord och socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Johan Stolpen (V) ställer frågor gällande omfattning och tidsaspekter för 
förlängning vilka besvaras av skolchef Tina Lanefjord och socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande den sista beslutssatsen vilken 
besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att sista beslutssatsen ska ändras till ”Beslut om 
kommunens fortsatta finansiering av FamSam gäller under förutsättning att 
medel från socialstyrelsen och SKR erhålls”. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med det egna yrkandet vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun väljer att fortsätta delfinansiera FamSam i projektform 
med en förlängning t o m årsskiftet 31 december 2022  

 
Besluten ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam enligt fördelningsnyckeln. 
Samt att Region Örebro län fortsätter att finansiera psykologtjänsten, 
överenskomna driftkostnader och tillhandahåller verksamheten med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, hjälp av 
kommunikatör).  

 
Beslut om kommunens fortsatta finansiering av FamSam gäller under 
förutsättning att medel från socialstyrelsen och SKR erhålls. 
 



 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Ekonomienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Datum  

2021-05-26  
 
Ekonomienheten   

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

Kommunfullmäktige 

 

Analys av optimalt ägande och förvaltarskap för 
kommunkoncernens fastigheter 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Rapport Analys av optimalt ägande och förvaltarskap för kommunkoncernens 
fastigheter, daterad 2021-05-18 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tillsammans med Hällefors Bostads AB 
sammanställt en rapport gällande uppdraget att se över om det finns 
fastigheter som ägs och förvaltas av fel organisation. 
 
I arbetsgruppen har följande tjänstepersoner ingått: kommunens kommunchef, 
ekonomichef och fastighetschef samt bostadsbolagets tillförordnade VD:ar. 
 
Sammantaget kan arbetsgruppen se att det finns vissa fastighetsobjekt/ytor 
som kanske kan förändras vad gäller både ägandeskap och förvaltarskap för 
att få en mer optimal fastighetsförvaltning för kommunen som helhet, då den 
bistår av två organisationer. Det handlar främst om förvaltarskap där tanken är 
att kommunens verksamhetslokaler bör förvaltas av kommunens egna 
fastighetsorganisation för att underlätta för kommunens chefer när det gäller 
att exempelvis felanmäla brister som måste åtgärdas genom reparationer. Det 
handlar också om att kommunen bör stå ansvarig för planerat underhåll och 
verksamhetsanpassningar för verksamhetslokaler av större karaktär som 
innebär att ägandeskap behöver förändras och ekonomiska konsekvenser av 
det behöver belysas.  
 
Arbetsgruppen rekommenderar en fördjupad utredning för vissa objekt för att 
belysa konsekvenser av förändring av ägandeskap respektive förvaltarskap. 
När det sedan gäller innebörden av förvaltarskap för respektive objekt 
kommer det i så fall att förtydligas i ett eventuellt fortsatt utredningsuppdrag. 
Ett fortsatt utredningsuppdrag kommer att ske i samverkan med 
bostadsbolagets tjänstepersoner. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
 
 
Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har tillsammans med Hällefors Bostads AB 
sammanställt en rapport gällande uppdraget att se över om det finns 
fastigheter som ägs och förvaltas av fel organisation.  
 
I arbetsgruppen har följande tjänstepersoner ingått: kommunens kommunchef, 
ekonomichef och fastighetschef samt bostadsbolagets tillförordnade VD:ar. 
 
2 Hällefors kommuns fastigheter 

Idag har kommunen åtta lägenheter som hyrs ut till privatpersoner som 
hanteras av kommunens fastighetsenhet. 
 
2.1 Gillershöjden 15:4 
Kommunen blockhyr dessa lokaler av Statens Bostadsomvandling (SBO) där 
kommunen har fullt förvaltarskap. Lokalerna är avsedda för kommunal 
förskoleverksamhet och i lokalerna finns även sex stycken lägenheter som är 
kategoriserade för boende för 55+. Dessa sex lägenheters hyreskontrakt och 
hyresdebitering sker av kommunens fastighetsenhet när det gäller hantering av 
andrahandsuthyrning. Rekommendationen är en fördjupad utredning för att 
belysa konsekvenser av att förvaltarskapet för de sex lägenheterna bör övergå till 
bostadsbolaget. 

 
2.2 Grythyttan 6:358 
Fastigheten kallas Tingshuset och inrymmer kommunens folkbibliotek i 
Grythyttan samt två lägenheter där hyreskontrakt och hyresdebitering sker av 
kommunens fastighetsenhet. Rekommendationen är att ägandeskap för de två 
lägenheterna bör kvarstå hos kommunens fastighetsenhet och en fördjupad 
utredning för att belysa konsekvenser av att förvaltarskapet bör övergå till 
bostadsbolaget.  
 
3 Hällefors Bostads AB:s fastigheter 

Idag inhyr kommunen verksamhetslokaler av bostadsbolagets för att 
tillgodose sitt lokalbehov. Det handlar om 10 fastigheter. 
 
3.1 Gillershöjden 15:1 
Kommunen hyr en mindre lokal av bostadsbolaget för den fackliga 
verksamheten som inte kan inrymmas i kommunens egna fastighetsbestånd. 
Rekommendationen är att ägandeskap och förvaltarskap bör kvarstå hos 
bostadsbolaget.  
 
3.2 Gillershöjden 23:1 
Fastigheten avser nuvarande vård och omsorgsboende som kallas Nya 
Björkhaga. Kommunen har sagt upp bockhyresavtalet och innebär att bolaget 
kommer att ha dessa lokaler tomma från början av år 2022. Just nu pågår 
diskussioner med kommunens verksamhet inom vård och omsorg för att se om 
dessa ytor kan vara föremål för inhyrning för både gruppboende och LSS-
boende då nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga utifrån ett brukarperspektiv. 
Rekommendationen är att ägandeskap och förvaltarskap bör kvarstå hos 
bostadsbolaget då det avser bostäder.  
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3.3 Gillershöjden 24:1 
Kommunen blockhyr dessa lokaler för LSS-boende men hyreskontrakt och 
hyresdebitering sker av bostadsbolaget när det gäller hantering av 
andrahandsuthyrning. Rekommendationen är att ägandeskap bör kvarstå hos 
bostadsbolaget och en fördjupad utredning för att belysa konsekvenser av att 
förvaltarskapet bör övergå till kommunens fastighetsenhet.  
 
3.4 Gillershöjden 24:3 
Fastigheten avser nuvarande trygghetsboende som kallas Gamla Björkhaga. 
Kommunen hyr gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Då bolaget 
ansvarar för trygghetsboende och kommunen hanterar verksamheten som 
ordinärt boende är rekommendationen att ägandeskap och förvaltarskap bör 
kvarstå hos bostadsbolaget.  
 
3.5 Gillershöjden 7:1 
Fastigheten avser lokalyta för kommunens hemtjänst och 
arbetsmarknadsåtgärder . Kommunen har sagt upp hyresavtalet och innebär att 
bolaget kommer att ha dessa lokaler tomma från i slutet av år 2021. 
Rekommendationen är att ägandeskap och förvaltarskap bör kvarstå hos 
bostadsbolaget då det avser lokaler i anslutning till bostäder.  
 
3.6 Grythyttan 24:1 
Fastigheten avser nuvarande trygghetsboende som kallas Sörgården, förskola, 
måltidsverksamhet samt studentboende. Kommunen hyr gemensamma 
utrymmen och personalutrymmen inom trygghetsboendet. Då bolaget 
ansvarar för trygghetsboende och kommunen hanterar verksamheten som 
ordinärt boende är rekommendationen att ägandeskap och förvaltarskap bör 
kvarstå hos bostadsbolaget vad gäller trygghetsboendet. 
 
När det gäller förskolelokalerna och måltidsverksamhets lokaler är 
rekommendationen att ägandeskap bör kvarstå hos bostadsbolaget och en 
fördjupad utredning för att belysa konsekvenser av att förvaltarskapet bör 
övergå till kommunens fastighetsenhet. I och med att det är olika s k skepp 
som hänger ihop behöver kommunen och bostadsbolaget hitta tydliga 
gränsdragningar när det gäller daglig skötsel och felanmälan från 
verksamheten. 
 
3.7 Klockarhagen 2:2 
Kommunen blockhyr dessa lokaler för skollokaler i form av fritidshem och 
förskoleklass men hyreskontraktet bygger på ett tillfälligt bygglov då 
detaljplanen är för bostäder och inte skolbyggnad. Tillfälliga bygglovet kommer 
att upphöra inom något år vilket gör att detta behöver redas ut då kommunen ser 
ett långt behov av att nyttja dessa lokaler för skolverksamhet. 
Rekommendationen är att ägandeskap bör kvarstå hos bostadsbolaget och en 
fördjupad utredning för att belysa konsekvenser av att förvaltarskapet bör övergå 
till kommunens fastighetsenhet.  
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3.8 Klockarskogen 13:1 
Fastigheten avser nuvarande vård och omsorgsboendet Fyrklövern, ett 55+ 
boende samt lokaler för individ och familjeomsorgen.  Kommunen har ett 
bockhyresavtal vad gäller Fyrklövern och just nu pågår diskussioner med 
kommunens om lokalerna ska rustas upp eller inte. Rekommendationen är en 
fördjupad utredning för att belysa konsekvenser av att ägandeskap och 
förvaltarskap bör övergå till kommunen utifrån att kommunen bör förvalta och 
äga sina egna verksamhetslokaler och att lokalerna har ett stort underhållsbehov 
som kommer innebära stora ekonomiska påfrestningar för bolaget. Skulle 
kommunen välja att inte rusta upp lokalerna kommer det eventuellt blir frågan 
om att riva lokalerna vilket också är kostsamt för bolaget avseende 
engångskostander för rivning och nedskrivning.  
  
Kommunen har sagt upp hyresavtalet vad gäller individ och familjeomsorgs 
verksamhet och innebär att bolaget kommer att ha dessa lokaler tomma från i 
slutet av år 2021. Rekommendationen är att ägandeskap och förvaltarskap bör 
kvarstå hos bostadsbolaget i väntan på beslut av bolaget vad som ska göras med 
lokalerna.  
 
3.9 Klockarskogen 15:3 
Kommunen blockhyr dessa lokaler för LSS-boende s k Mogrens väg men 
hyreskontrakt och hyresdebitering sker av bostadsbolaget när det gäller 
hantering av andrahandsuthyrning. Rekommendationen är att ägandeskap bör 
kvarstå hos bostadsbolaget och en fördjupad utredning för att belysa 
konsekvenser av att förvaltarskapet bör övergå till kommunens fastighetsenhet.  
 
3.10 Prästbacken 4:10 
Kommunen blockhyr dessa lokaler för LSS-boende men hyreskontrakt och 
hyresdebitering sker av bostadsbolaget när det gäller hantering av 
andrahandsuthyrning. Rekommendationen är att ägandeskap och förvaltarskap 
bör kvarstå hos bostadsbolaget då kommunen vill lämna lokalerna till förmån för 
andra mer anpassat boende för brukarna. Dessutom ingår bostäderna i ett 
bostadsområde.  
 
4 Arbetsgruppens förslag på förändringar 

Sammantaget kan arbetsgruppen se att det finns vissa fastighetsobjekt/ytor 
som kanske kan förändras vad gäller både ägandeskap och förvaltarskap för 
att få en mer optimal fastighetsförvaltning för kommunen, då den bistår av två 
organisationer. Det handlar främst om förvaltarskap där tanken är att 
kommunens verksamhetslokaler bör förvaltas av kommunens egna 
fastighetsorganisation för att underlätta för kommunens chefer när det gäller 
att exempelvis felanmäla brister som måste åtgärdas genom reparationer. Det 
handlar också om att kommunen bör stå ansvarig för planerat underhåll och 
verksamhetsanpassningar för verksamhetslokaler av större karaktär som 
innebär att ägandeskap behöver förändras och ekonomiska konsekvenser av 
det behöver belysas.  
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Arbetsgruppen rekommenderar en fördjupad utredning för vissa objekt för att 
belysa konsekvenser av förändring av ägandeskap respektive förvaltarskap. 
När det sedan gäller innebörden av förvaltarskap för respektive objekt 
kommer det i så fall att förtydligas i ett eventuellt fortsatt utredningsuppdrag. 
Ett fortsatt utredningsuppdrag kommer att ske i samverkan med 
bostadsbolagets tjänstepersoner.  
 
5 Bilaga 

Sammanställning av ägande- och förvaltarskap för vissa lägenheter och 
lokaler 
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Ekonomienheten 712 83 Hällefors 
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors 

Telefon 0591-641 00 vx  
kommun@hellefors.se 

 



Hällefors kommun Sammanställning över vissa lägenheter 
2021‐02‐08/JN

Fastighetsbeteckning Ägandeskap/förvaltarskap Fastighetens ändamål

Gillershöjden 15:4 SBO/Hällefors kommun Bostäder och förskola

Grythyttan 6:358 Hällefors kommun/Hällefors kommun Bibliotekslokal och bostäder

BoAB Sammanställning över vissa lokaler 
2021‐03‐24/SA, MJ

Fastighetsbeteckning Ägandeskap/förvaltarskap Fastighetens ändamål

Gillershöjden 15:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB Bostäder/källarlokaler

Gillershöjden 23:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB

Vård‐ och omsorgsboende/ 

lokaler

Gillershöjden 24:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB Bostäder/källarlokaler

Gillershöjden 24:3 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB

Trygghetsboende/omsorgsboen

de/lokaler/storkök

Gillershöjden 7:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB Bostäder/lokaler i gatuplan

Grythyttan 24:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB

Trygghetsboende/studentboen

de/förskola/kök/lokaler

Klockarhagen 2:2 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB Lokaler förskoleklass/fritidshem

Klockarskogen 13:1 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB

Bostäder/Vård‐ och 

omsorgsboende/ lokaler

Klockarskogen 15:3 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB

Vård‐ och omsorgsboende/ 

lokaler

Prästbacken 4:10 Hällefors Bostads AB/ Hällefors Bostads AB Bostäder/LSS‐boende/lokaler



Hällefors kommun
2021‐02‐08/JN

Fastighetsbeteckning

Gillershöjden 15:4

Grythyttan 6:358

BoAB
2021‐03‐24/SA, MJ

Fastighetsbeteckning

Gillershöjden 15:1

Gillershöjden 23:1

Gillershöjden 24:1

Gillershöjden 24:3

Gillershöjden 7:1

Grythyttan 24:1

Klockarhagen 2:2

Klockarskogen 13:1

Klockarskogen 15:3

Prästbacken 4:10

Bokfört värde 2020 år bruttointäkter

‐ 481,6

2 033 444,00 154,2

635,8

Kostnader för trappstäd Tingshuset ej med i bruttokostnaderna ovan

Kostnader för sophämtning bostäder Lärkan ej korrekta, under utredning

Bokfört värde Marknadsvärde 2020 år bruttointäkter

13 331 445 24 000 000 4 354 440

10 662 271 8 400 000 3 162 480

684 287 12 700 000 2 413 656

8 245 727 38 000 000 7 094 820

8 371 387 45 000 000 8 618 052

10 228 815 27 000 000 5 288 320

11 062 390 10 200 000 826 800

17 835 721 79 000 000 9 646 500

1 139 179 2 800 000 529 308

1 051 910 4 500 000 772 716

Vi har i driftkostnaderna använt oss av informationen vi sammanställer årligen 

till SABO. Vi är inte i hamn med sammanställningen för 2020 ännu så därför är 

det 2019 års siffror. Under december 2020 utfördes en marknadsvärdering på 

uppmaning av revisorerna, därav har vi lagt till marknadsvärdet på fastigheterna.

Underhåll är svårt att redovisa på det här sättet då byggnaderna inte har 

genomgått totalrust utan delar aär utförda. Kan redovisas bättre när vår nya 

UH‐plan är sjösatt.



Hällefors kommun
2021‐02‐08/JN

Fastighetsbeteckning

Gillershöjden 15:4

Grythyttan 6:358

BoAB
2021‐03‐24/SA, MJ

Fastighetsbeteckning

Gillershöjden 15:1

Gillershöjden 23:1

Gillershöjden 24:1

Gillershöjden 24:3

Gillershöjden 7:1

Grythyttan 24:1

Klockarhagen 2:2

Klockarskogen 13:1

Klockarskogen 15:3

Prästbacken 4:10

2020 år bruttokostnader Antal kvm (BOA) Status underhåll

575,1 433,9 Totalrenoverad 2016

27,2 96,5 Totalrenoverad 2015

602,3 530,4

2019 års snitt 

driftkostnader

Antal kvm (BOA+LOA) Status underhåll

2 892 788 4478

1 706 732 2642

1 530 374 2369

3 649 254 5649

5 651 854 8749

2 773 924 4294

319 770 495 Byggår 2016

4 129 878 6393

228 684 354

473 518 733
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  

2021-05-27  

Kommunförvaltningen 
   

Mikael Pulkkinen   
Mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
  

Kommunstyrelsen 
 

 
Projekt Hällefors centrum - ett centrum för alla, dnr KS 
21/00111 

Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har startat ett projekt med anledning av de processer 
som pågår kring centrum i Hällefors tätort. Detta för att få en sammanhållande 
bild av läget och ett ansvar för att driva processerna så dessa går i takt med 
varandra. 
Projektdirektiv är framtaget med styrgrupp och projektgrupp. Båda dessa 
grupper består av tjänstepersoner från både samhällsbyggnadsförvaltningen 
bergslagen och kommunförvaltningen. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Projektet har ett behov av mindre utredningar som inte faller under 
befintlig budgetering. Behovet uppskattas under år 2021 till 40 000 kronor. 
Behovet rör främst konsulttjänst i mindre omfattning. Förvaltningen 
föreslår att behovet finanserias med kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Bevilja 40 000 kronor till projektet Hällefors centrum – ett centrum för 

alla och finansiera det med kommunstyrelsens strategimedel år 2021. 
 

 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
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Beslutsärende 
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Datum  

2021-05-27  

Kommunförvaltningen 
   

Mikael Pulkkinen   
Mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
  

Kommunstyrelsen 
 

Projekt Silvergruvan verksamhetsområde vatten, dnr KS 
20/00120 

Beslutsunderlag 
KF 2021-04-13 § 55 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har startat ett projekt med anledning av fullmäktiges 
beslut kring verksamhetsområde Silvergruvan. Projektdirektiv är framtaget 
och styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp är tillsatt. Projektets tidplan 
är beräknad fram till 2024-2025 beroende på val av lösning samt 
markförhållanden. En viktig faktor i detta projekt är att tillhandahålla 
fastighetsägarna med information samt upprätthålla god kommunikation. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys i nuläget. Analys kommer ske under förstudien i 
projektet. Det kommer även genomföras en större risk och 
konsekvensanalys över hela projektet och dess förlopp.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Projektet har ett behov av mindre utredningar som inte faller under VA 
kollektivets finansiering. Behovet uppskattas under 2021 till 40 000 kronor. 
Behovet rör främst minde provtagningar och juristrådgivning. 
Förvaltningen föreslår att behovet finanserias med kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Bevilja 40 000 kronor till projektet Silvergruvan verksamhetsområde 

vatten och finansiera med kommunstyrelsens strategimedel år 2021. 
 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
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Datum  

2021-06-03  
 
Ekonomienheten   

Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
Yttrande över förslag till nya styrdokument för 
Samhällsbyggnad Bergslagen  
 
Beslutsunderlag 
KPMGS:s remissinbjudan på förslag till nya styrdokument för 
Samhällsbyggnad Bergslagen, inkommet 2021-03-10 
Kommunens remissvar till KPMG, daterad 2021-06-03 
 
Ärendet 
Hällefors kommunen har från KPMG erhållit det förslag som KPMG 
överlämnat. Remissen är öppen utan riktade frågeställningar, vilket innebär att 
respektive kommunstyrelse har möjlighet att yttra sig kring vilken eller vilka 
delar/perspektiv man finner nödvändigt. Remissvaret ska ha kommit in till 
KPMG senast den 30 juni 2021. 
 
KPMG önskar: 
1. Kommunstyrelsernas yttrande kring förslag till ny förbundsordning 
2. Kommunstyrelsernas yttrande kring förslag till nytt samverkansavtal och 

reglemente för den gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen 
3. Kommunstyrelsens särskilda yttrande kring namn på förbund respektive 

gemensam nämnd 
4. Hällefors kommuns konsekvensanalys utifrån rådande förslag 

 
Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av medlemskommunerna, har 
nu arbetats fram ett förslag som innebär en ny styrmodell. Den nya 
styrmodellen innebär bland annat en förändrad modell för finansiering av 
förbundet och dess olika verksamheter. För att kunna aktivera den nya 
styrmodellen krävs beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas  
styrning, finansiering, uppföljning och inflytande över förbundets olika 
verksamheter.  
 
I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den gemensamma 
nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett resultat av detta finns ett 
förslag framtaget för reviderat samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma nämnden.  
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Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag på remissvar utifrån ett 
medborgarperspektiv. Kommunens sammanfattade bedömning är att syftet 
med varför utredningen kom till när det gäller nedanstående punkter belyses 
inte tillräckligt eller inte alls i förslaget. 

 Medborgarperspektivet – medborgarnyttan – vad får kommunen för 
pengarna? 

 Nya lagstiftningen som möjliggör annan driftsform – köp och sälj 
 Kommunstyrelsens utmaning att utöva uppsiktplikt  
 De geografiska skillnaderna mellan medlemskommunerna 

 
Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till KPMG:s förslag och 
förslaget på remissvar. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till KPMG:s förslag och 
förslaget på remissvar. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till KPMG:s förslag och 
förslaget på remissvar. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna kommunförvaltningens förslag till remissvar till KPMG. 
 
 
 
Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 
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YTTRANDE  
Sida 

1(5) 
Datum  

2021-06-03  
 
   

   
   
 
 KPMG 

Sara Linge 
 
103 33 Stockholm 

 
 
Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad 
Bergslagen 
 
Kommunens sammanfattade bedömning är att syftet med varför utredningen 
kom till när det gäller nedanstående punkter belyses inte tillräckligt eller inte 
alls i förslaget. 

 Medborgarperspektivet – medborgarnyttan – vad får kommunen för 
pengarna? 

 Nya lagstiftningen som möjliggör annan driftsform – köp och sälj 
 Kommunstyrelsens utmaning att utöva uppsiktplikt  
 De geografiska skillnaderna mellan medlemskommunerna 

 
Uppdraget skulle belysa vilka verksamhetsområden som organisationerna 
skulle kunna ha i framtiden och undersökningen som gjordes när det gäller 
respektive kommunstyrelses uppfattning om vilka verksamheter som skulle 
vara orörda och vilka som skulle förändras finns inte alls hänsyn taget till i det 
slutliga förslaget. Förslaget innebär ingen förändring utan alla verksamheter 
som förbundet och nämnden har idag ska vara intakt. KPMG presenterade 
punkterna: 

1. Samverkan; Varför är det viktigt och vad vill vi genom samverkan 
uppnå?  

2. Medborgarperspektivet, Ska genomsyra verksamhet, måluppfyllelse 
och verksamhetsuppföljning 

3. Ekonomiperspektivet; Budget och bokslut utifrån en helhetsbild  
4. Agenda 2030; Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja 

kommunerna i arbetet med Agenda 2030?  
5. Gemensam bild: utförare eller huvudman; Från delade åsikter till 

samsyn  
 
De framgångsfaktorer som SKR:s har analyserat fram i gjorda studier vad 
gäller kommunal samverkan finns inte medtaget i förslaget. Exempelvis är att: 

 ha ett roterande ordförandeskap mellan kommunerna eller att den 
minsta kommunen ständigt har ordförandeskapet. 

 styrdokument kompletteras med avsättning av medel för extern 
genomlysning vartannat år i alla samverkande kommuner för att det är 
viktigt att få fram att allt fungerar bra. Viktigt att följa upp om samma 
syfte med samverkan kvarstår. 
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1. Kommunstyrelsernas yttrande kring förslag till ny förbundsordning 
 
Hällefors kommun instämmer inte med förslaget utan har ett antal synpunkter 
som vill belysas. Kommunen uppfattar att KPMG i allt för stor utsträckning 
saknar det kommunala perspektivet utan har haft ett mer fokus på förbundets 
perspektiv. När det gäller finansieringsmodellen anser kommunen att 
verksamhetsspecifika kostnader övervältras till kommunerna genom att 
förslaget förespråkar en solidarisk finansiering. Det samma gäller 
övervältringen av beslut som föreslås hanteras av kommunstyrelsen i 
respektive kommun.  
 
§ 3 Här kan det misstolkas då alla kommuner likställs med vilka verksamheter 
som kommunerna överlåter driften av till förbundet. Förvaltningen av 
Hällefors kommuns idrottsanläggningar hanteras inte av förbundet enligt nu 
gällande förbundsordning och kommunen vill fortsätta att själva förvalta 
idrottsanläggningarna. Det enda som förbundet driftar idag är kommunens 
naturbadplatser. Det bör framgå förbundets åtagande per kommun och inte 
verksamhetsområde.  
 
Det framgår flera gånger att ”Förutom driften ansvarar verksamheten även för 
investeringsåtgärder och större underhållsplaner.” Det bör förtydligas att 
förbundet ansvarar för att föreslå och utföra besluta investeringsåtgärder till 
ägaren/medlem samt att förbundet ansvarar för upprättande av 
underhållsplaner. 
 
§ 8 Kommunen förespråkar att antalet ledamöter i nämnden representeras med 
samma antal ledamöter från respektive medlemskommun och att SKR:s 
rekommendation att ha ett roterande ordförandeskap mellan kommunerna 
eller att den minsta kommunen ständigt har ordförandeskapet då det är en 
framgångsfaktor utifrån gjorda studier. Kommunen rekommenderar även att 
det kompletteras med att kommunstyrelsens ordförande bör vara en av 
ledamöterna i direktionen.  
 
§ 23 Kommunen ser inte positivt på att ”specialister” som förbundet har 
hanteras separat och inte under den verksamhet som det berör. Det innebär att 
specialister finanserias genom befolkningsmängen oavsett vilka verksamheter 
som kommunen väljer att ha i förbundet, vilket kan skapa dubbla kostnader i 
framtiden om en kommun väljer att ta hem en verksamhet från förbundet. Det 
samma gäller den basorganisation som föreslås inrättas som är stor till 
volymen.  
I dagsläget finns följande specialistområden i förbundet (inom GPI): 
Beläggningsansvarig (gata) 
Teknisk handläggare broar och beläggning (gata) 
Kommunekolog (park) 
Stadsträdgårdsmästare (park) 
Skogs- och naturvetare (park) 
Trafikingenjör (gata) 
 
Förslaget innebär att de direkta kostnaderna för de olika verksamheterna gata 
och park ska finansieras av alla oavsett hur mycket respektive kommun väljer 
att köpa av förbundet, vilket inte är optimalt. Det hämmar incitamentet att 
vara kostnadseffektiv inom verksamheterna gata och park.  
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De verksamhetschefer som föreslås ingå i basorgansationen bör hanteras inom 
respektive verksamhetsområde då det är direkta kostnader och ingen 
overheadkostnad. Dessutom blir det inte optimalt när fördelningen ska vara 
50-50 mellan taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet då de direkta 
kostnaderna finns med i basorganisationen. Det är viktigt att det blir en så rätt 
fördelning mellan dessa olika områden då taxorna inte får bli för höga heller. 
Kommunen ser gärna att basorganisationen motsvarar organisationens 
overheadkostnader som bör finnas oavsett hur stor organisationen är i form av 
antalet verksamheter/kostnadsvolymer. I och med att det samlas delar som 
solidariskt ska finanserias minskar incitamentet att effektvisera inom de 
berörda delarna.  
 
Med det föreslagna ekonomiska konceptet med köp och sälj funktion mellan 
kommun och förbund så berörs inte faktorerna kapacitet och kvalitet. 
Kommunen ser redan idag att budgeterade investeringsmedel inte förbrukas 
för Hällefors kommun, vilket är en negativ utveckling för den långsiktiga 
förvaltningen av den kommunaltekniska utrustningen (gata/väg, belysning 
osv.) Vid en köp/sälj funktion mellan kommunerna i KNÖL och förbundet är 
risken uppenbar att förbundet ”slår i taket ” vad det gäller möjligheten att 
utföra köpta och beställda åtgärder av kommunerna. Det finns då heller ingen 
möjlighet enligt förbundsordningen för kommunen att upphandla likande 
tjänst lokalt själva.  Detta kan leda till flera saker, dels att kommunernas 
utvecklingsvilja bromsas, att kvaliteten blir sämre eller att förbundets 
organisation växer ytterligare vilket ger mera fasta kostnader för 
kommunerna. 
 
§ 24 Kommunen ser positivt på att det inrättas servicenivåavtal för att få en 
tydlig skriftlig dokumentation på vilken kvalitet som kommunen vill ha på 
verksamheterna och vad som förväntas av förbundet. Går lättare att följa upp 
om förbundet utför det som kommun och förbund kommit överens om, och 
det blir tydligt om kommunen vill förändra servicenivån.  
 
Vad gäller området lokal och miljöservice innebär förslaget en hög 
budgeterad lönekostnad (cirka månadslön på 29 000 kronor, vilket bedöms 
vara högt). Det blir kostnadsökningar för kommunen om förbundet ska 
kompenseras och följa FHM rekommendationer vad gäller kvalitetsnivån 
samt behovsbaserad årlig budget för utrustning. 
 
§ 26 Kommunen föreslår att totala planperioden blir fem år för att få ett mer 
långsiktigt perspektiv. Hällefors kommun har fem år sin budgetplanering. 
§ 28 Kommunen anser att det bör förtydligas att det årligen ska sker en 
gemensam budgetdialog omkring kommande budgetramar för förbundet för 
att skapa en delaktighet.  
 
§ 31 Kommunen ser positivt på att förbundet ska beskriva avvikelser till 
medlem och att negativa resultat ska hanteras enlig lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 
 
§ 38 Om kostnader eller andra risker bedöms ohanterliga av direktionen eller 
enskild medlem kan de övriga förbundsmedlemmarna neka uppsägningen av 
den enskilda verksamheten. Förutsättningen för att återta en verksamhet är att 
samtliga förbundsmedlemmar godkänner det efter redovisning av 
konsekvenserna. Kommunen har uppfattat att KPMG:s uppdrag har varit att 
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arbeta fram ett förslag som möjliggör ett enkelt utträde och förslaget som nu 
finns förutsätter att allt ska vara som det är idag, vilket kommunen inte anser 
stämmer. I Hällefors kommun har det redan antagits beslut som innebär att 
verksamhet ska återtas i egen regi och bör kunna tas hänsyn till redan i detta i 
förslag för att inte hamna i dessa konsekvenser när förbundsordningen är 
antagen.  
 
§39 Om förbundet förorsakas merkostnader eller avvecklingskostnader ska 
medlemmen stå ansvarig för kostnaden. Verksamhet eller ledningsfunktioner 
som krävs för att bedriva kvarvarande verksamhet även efter avveckling 
avseende viss kommun kvarstår i basorganisationen med fortsatt solidarisk 
finansiering, vilket kommunen igen inte anser vara optimalt. Direkta 
kostnader ska hanteras inom rätt verksamhet och inte i basorganisationen. Ur 
ett medborgarperspektiv gynnas inte detta kommunen utan det gynnar 
förbundet och de övriga medlemskommunerna. 
 
Utifrån de politiska beslut som tagits av Hällefors kommuns fullmäktige, att 
ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta för att ta hem vissa områden 
som förbundet idag driftar, är detta förslag inte optimalt då förslaget 
förutsätter att det ser ut precis som idag. Förvaltningen rekommenderar att de 
områden som kommunen vill ta hem justeras i förslaget för att det ska bli så 
optimalt som möjligt. Kommunen förutsatte att utredningen skulle 
effektivisera förbundets nuvarande organisation, men istället har utredingen 
utmynnat i att det helt tar hänsyn till allt som förbundet har idag samt att mer 
ansvar läggs över från direktionen till kommunens politiska organisation. 
 
I utredningen framkommer att förbundet lägger hela det ekonomiska ansvaret 
på respektive kommunstyrelse vad det gäller snöröjning. En sådan lösning är 
inte att rekommendera då det med stor sannolikhet kommer leda till 
gränssnittsfrågor som blir mycket svåra att hantera samt en okontrollerad 
ökning av kostnader. Den som har det ekonomiska ansvaret för en verksamhet 
är även den som har incitament att arbeta kostnadseffektivt. Med ett 
avhändande av det fulla ekonomiska ansvaret för snöröjningen så bör inte 
snöröjningsuppdraget ligga kvar på förbundet utan återgå till respektive 
medlemskommun och upphandlas lokalt. 
 
Det framgår inte av utredningen hur förbundet ska arbeta med 
kostnadseffektiviseringar för att deras uppdrag håller marknadsmässiga priser. 
Privata aktörer arbetar kontinuerligt med effektiviseringar för minskade 
omkostnader i sin verksamhet vilket bör gälla förbundet för att ge en så 
kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Ett normalt effektiviseringsmål i 
privat verksamhet är normalt sett >8 procent. Då det inte finns med så löper 
medlemskommunerna en risk för att överbetala för en tjänst. Det finns även 
en risk för en fördyring då det blir en administrativ- och 
arbetsledningskostnad hos entreprenören och en för förbundet. 
 
Kommunen har även observerat att förbundet har ett antal 
revisionsanmärkningar i den granskningsrapport som tagits fram av KPMG i 
samband med förbundets årsredovisning 2020 som bör hanteras. Det handlar 
bland annat om vikten av att verksamhetsmål är specifika och mätbara med 
tydliga indikatorer för måluppfyllelse. Dessutom vikten av att 
verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet i 
organisationen. En annan viktig iakttagelse som framgår av 
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granskningsrapporten är att förbundets fördelningsnycklar vid utfördelningen 
av gemensamma kostnader till de olika verksamheterna inte har uppdaterats 
på flera år trots att organisationen förändrats i flera omgångar sedan de 
tillämpade fördelningsnycklarna togs fram. Revisionen  rekommenderar att 
förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att få en 
rättvis utfördelning av de gemensamma kostnaderna till verksamheterna ska 
kunna säkerställas.  
 
Kommunen saknar en tydlighet omkring strategisk samverkan mellan 
förbundet och respektive medlemskommun.   
 
2. Kommunstyrelsernas yttrande kring förslag till nytt samverkansavtal och 

reglemente för den gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen 
 
Hällefors kommun instämmer i förslaget till nytt samverkansavtal och 
reglemente för den gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Däremot förespråkar kommunen att antalet ledamöter i nämnden 
representeras med samma antal ledamöter från respektive medlemskommun 
och att SKR:s rekommendation att ha ett roterande ordförandeskap mellan 
kommunerna eller att den minsta kommunen ständigt har ordförandeskapet då 
det är en framgångsfaktor utifrån gjorda studier. Kommunen ser väldigt 
positivt på att det årligen sker en gemensam budgetdialog omkring kommande 
budgetramar för nämnden för att skapa en delaktighet.  
 
Dessutom är det viktigt att nämnden erhåller en budgetram per år som är 
förankrad hos alla medlemskommuner och därefter fördelas efter 
invånarantalet. Och är det så att någon kommun växer och någon minskar i 
befolkning så får ingen enskild kommun välja att korrigera budgetramen 
ytterligare utifrån förändringen och då framförallt Lindesbergs kommun som 
är värdkommun. 
 
3. Kommunstyrelsens särskilda yttrande kring namn på förbund respektive 

gemensam nämnd       
 

Hällefors kommun önskar att de tidigare namnen på organisationerna 
återinförs för att skapa en tydlighet för både medborgare, politiker och 
tjänstepersoner att det handlar om två olika organisationer. 
 
4. Hällefors kommuns konsekvensanalys utifrån rådande förslag 
 
Utifrån att vissa delar innebär att kommunens styrande politiker föreslås få 
större inflyttande och bestämmande över verksamhetens kvalitet inom 
förbundet ser kommunen en konsekvens i att kommunen måste ha en 
beställarkompetens samt ingång i en resurs på kommunen för att det ska 
fungera optimalt. Det innebär en personalresurs som är kontaktyta mot 
förbundet.  
---------- 
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat. Jessica Jansson, ekonomichef, 
Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg och Hans Åhnberg, kommunchef har varit 
föredragande.  
 
 
Hällefors kommun 
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Remissvar över ”Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapsmålen.” SOU 2021:11, dnr KS 21/00066 
 
Informationsunderlag 
Utbildningsdepartementet. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapsmålen. SOU 2021:11. Remiss. 
Kommunförvaltningen. Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. 
SOU 2021:11. Remissvar 
 
Ärendet 
Kommunen är remissinstans för ”Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapsmålen”. SOU 2021:11. Som remissinstans kan kommunen välja att 
lämna synpunkter på hela eller delar av betänkandet, eller att inte svara alls. 
 
Kommunförvaltningen har vid analys av slutbetänkandet kommit fram till att 
flertalet åtgärder som föreslås har liten inverkan på kommunens 
verksamheter. Åtgärderna är i de flesta fall också träffsäkra och avhjälper de 
problem som avses. Ett exempel är förslag på införande av stödmaterial kring 
utformning av särskilt stöd, som kommunen ser mycket positivt på, men som 
inte i hög grad påverkar kommunens arbete. 
 
Kommunförvaltningen väljer ändå att lämna synpunkter på åtgärderna som 
föreslås. De synpunkter vi lämnar rör sig i huvudsak på området kring 
samhällets styrning av skolan samt effekter på likvärdighet och möjlighet till 
självstyrelse. 
 
Förvaltningen kommer att besvara remissen med det bifogade yttrandet och 
delge kommunstyrelsen detta. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

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

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker utförligt. 
 
Cecilia Albertsson (M) och Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar att välfärdsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen 
att anta föreliggande förslag till yttrande vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslaget till yttrande antas. 
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Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 
2021:11 
 
Sammanfattning 
 
Hällefors kommun delar i allt väsentligt uppfattningarna i slutbetänkandets 
problemställningar. Kommunen bedömer också att de flesta åtgärder som 
föreslås är förankrade i problemformuleringar och kommer att minska 
problemen. Kommunen väljer ändå att lämna synpunkter utifrån både 
betänkandets bakgrundsbeskrivningar och åtgärdernas träffsäkerhet. 
 
Övergripande synpunkter 
 
Kommunen har konstaterat att det i ett annat arbete finns ett förslag kring 
införandet av ett extra betygsteg i betyget F (ännu inte godkänd). Kommunen 
har inga synpunkter på det, men inser att skolarbete mot två olika betygsteg i 
F kan få omfattande konsekvenser i hur elevstödsarbete bedrivs i skolan, och 
att den bakgrund som används i detta betänkande snabbt kan bli inaktuell. 
Kommunen delar alltså betänkandet uppfattning att detta skapar problem.  
 
Liksom i flera andra betänkanden och remisser kommunen svarat på den 
senaste tiden är flera av de åtgärder som föreslås riktade mot att avhjälpa 
problem som har sin grund i kommunaliseringen och friskolereformen, eller 
som inte skulle ha uppstått om skolan varit centraliserad. Även om 
kommunen ser positivt på decentralisering och ansvar i självstyrelsen, finns 
det ett läge när detaljstyrningen inom ett område påverkar verksamheten i så 
hög grad att centralisering är att föredra. 
Eftersom elever från kommunen också hanteras i olika typer av friskolor 
kommer åtgärder som avser att försvåra deras verksamhet också att drabba 
dem. 

 
6 Analys och förslag för ett förstärkt stöd- och hälsoarbete. 
 
Kommunen bedömer att de åtgärder som föreslås utifrån bakgrunden är 
relevanta. Kommunen ser särskilt positivt på det stödmaterial kring t ex stöd 
för utredning om särskilt stöd.   
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Kommunen inser att tvingande insatser för att ha speciallärare/specialpedagog 
i elevhälsan kan leda till taktiska dispositioner i verksamhetens anställningar. 
I en liten skolkommun kan en enda elevhälsa bedriva verksamhet i en enda 
skola, och var specialpedagog/speciallärare då formellt är anställd blir en rent 
akademisk fråga i verksamheten, men en juridisk för myndigheten.     
 
7 Tillgång till elevhälsan 
 
Kommunen har inga synpunkter i verksamheten på kravet om lägstanivå eller 
kring redovisning av personal i elevhälsan.  
 
Kommunen inser att en nominellt fast lägstanivå kommer att skapa olika 
problem i stora och små skolkommuner, och Skolverket bör av flera skäl hålla 
koll på och dra lärdom av vilka olika vägar kommuner använder för att lösa 
problem som uppstår.  
 
 
8 Bedöma och stödja kunskapsutvecklingen i grund- och 
gymnasiesärskolan. 
 
Kommunen ser positivt på de åtgärder som föreslås.  
 
9 Flexibilitet och nya benämningar i grund- och 
gymnasiesärskolan. 
 
Kommunen bedömer att benämningen anpassad grundskola och 
gymnasieskola kan skapa förvirringar mot de begrepp kring anpassningar som 
redan idag förekommer i verksamheterna. Även om det inte framgår klart i 
betänkandet så bedömer kommunen att anpassningar som helhet ska ingå i 
samma metodkedja, och alls inte komma från olika håll. Om tanken är att 
anpassningar ska vara tillgängliga för alla elever och för vissa elever övergå i 
anpassad grund- eller gymnasieskola, finns en klar logik.      
 
Kommunen har väldigt liten förståelse för att timplanerna inte är 
synkroniserade i sin helhet. Kommunen förstår inte varför hemkunskap ska ha 
mera timplanetid än matematik. Om det är som betänkandet skriver, att 
metoderna i hemkunskap ska underlätta inlärningen i t ex matematik, så bör 
en välutbildad matematiklärare genomföra dessa moment i sin undervisning i 
matematik, alldeles oavsett hemkunskapsundervisningen. 
 
Kommunen kan anse att underlaget för att bedöma att moderna språk ska 
finnas i grundsärskolan är väl litet. I övrigt lämnar vi med tanke på 
ovanstående kring timplaner ingen ytterligare synpunkt i just denna fråga. 
 
10 Överklagandemöjlighet vid beslut om att inte flytta elev till 
högra årskurs. 
 
Kommunen har ingen synpunkt i frågan. 
 
11 Könsuppdelad undervisning och utbildning. 
 
Kommunen håller med i betänkandets bedömningar. 
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12 Dataskydd och sekretess. 
 
Kommunen håller med i betänkandets bedömningar. 
 
14 Konsekvenser. 
 
Kommunen har inga synpunkter inom detta område. 
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Remissvar över ”Försöksverksamhet med 
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program. 
Remiss U2021/01877, dnr KS 21/00061 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsdepartementet Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program. Remiss U2021/01877. 
Kommunförvaltningen. Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program. Remiss U2021/01877. Remissvar. 
 
Ärendet 
Kommunen är remissinstans för betänkandet om försöksverksamhet med 
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program. Som remissinstans kan 
kommunen välja att lämna synpunkter på hela eller delar av betänkandet, eller 
att inte svara alls. 
 
Kommunförvaltningen har vid analys av betänkandet inte funnit att de 
föreslagna åtgärderna i någon högre grad påverkar kommunens verksamheter. 
De synpunkter som kommunförvaltningen ändå lämnar är mera riktade mot 
att förtydliga bakgrundsunderlaget än att diskutera de föreliggande förslagen. 
För kommunen är det särskilt bekymmersamt att betänkandet i sitt 
resonemang inte hanterar det faktum att individer med migrationsbakgrund 
med avslutad grundskola faktiskt kan ha mindre chans att få ett arbete på 
grund av sin bakgrund snarare än sina betyg. 
  
Förvaltningen kommer att besvara remissen med det bifogade yttrandet och 
delge kommunstyrelsen detta. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.  

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

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yrkar Ulrika Jonsson (M) att 
välfärdsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att anta föreliggande yttrande 
vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslaget till yttrande antas. 
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Remissen Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har inga synpunkter på själva utformningen av 
försöksverksamheten och förändringarna i författningen. 
 
Kommunen har synpunkter på bakgrunden till införandet av 
försöksverksamheten, främst avseende elevgrupp och likvärdighet. I huvudsak 
berör dessa synpunkter främst utredningens bedömningar kring tänkta effekter 
och utfall av försöksperioden. 
 

 
1. Förslag till förordning om försöksverksamhet på 

ekonomiprogrammet med inriktning handel inom 
gymnasieskolan 

 
Kommun har inga synpunkter på föreslagna författningsändringar. 
 
Kommunen bedömer att skillnaden mellan de olika programmen 
ekonomiprogrammet, ekonomiprogrammet med yrkesinriktning och det 
framtida försäljnings- och serviceprogrammet är tillräckligt stor för att 
motivera en försöksperiod. 
 
2. Bristande matchning påverkar både individ och samhälle 
 
Kommunen noterar att de problem som ska avhjälpas till stor del uppstått 
efter reformen GY11, då elever förlorade den automatiska behörigheten till 
högskolebehörighet på yrkesprogram. Ur det perspektivet skulle det kanske 
vara framgångsrikt att studera vilken del i reformen som inte träffade rätt. Till 
exempel kan det behörighetsgivande paket som är frivilligt, men för skolan 
tvingande, fått för litet genomslag eller varit för svårt att genomföra på många 
skolor.  
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Kommunen konstaterar också att utredningen verkar utgå ifrån att elever med 
utländsk bakgrund efter grundskolan plötsligt har samma villkor som infödda 
ungdomar. Att vid analyser av etablering på arbetsmarknaden systematiskt 
bortse ifrån den möjligheten att dessa elever faktiskt inte i samma grad 
kommer att bli anställda beroende på sin bakgrund snarare än sina betyg, är 
problematiskt.  
 
3. Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program 
 
Kommunen kan inte ur materialet riktigt utläsa vilka elever som i 
försöksverksamhetens program hittar incitament för val till detta. Det framgår 
inte riktigt vad som ska få elever som i år 9 förväntas välja fel 
(ekonomiprogrammet istället för försäljning- och service) att göra mer 
relevanta val. Ur det perspektivet blir yrkesinriktningen en reträttväg för redan 
gjorda felval och i förlängningen dåligt utförd SYV-verksamhet.    
 
Kommunen konstaterar att ett införande av yrkesinriktningar i enlighet med 
försöksperioden inte kommer att öka likvärdigheten i gymnasieskolan. Ju fler 
olika valmöjligheter som finns, desto större diversitet uppstår i och mellan 
skolor.   
 
4. Konsekvenser 
 
Kommunen delar bedömningen att konsekvenserna är små och dessutom i 
hög grad frivilliga för kommuner och myndigheter. 
 
Beträffande konsekvenserna för eleverna och valbarheten till skolan för 
utredningen ett resonemang om huruvida elever i år 9 är kapabla att göra 
relevanta val. För många elever anses ett yrkesval i år 9 vara alldeles för 
tidigt. Man kan ställa sig frågan om det ett år senare är möjligt att kompensera 
detta genom yrkesinriktningar. Om det är så att detta år är tillräckligt, borde 
grundskolan utökas med ytterligare ett år för alla elever, och t ex tvååriga 
yrkeslinjer återinföras. Problem ska hanteras där de hör hemma, och 
lösningen med yrkesinriktningar på studieförberedande program är avsedd att 
lösa problem som skapas av förhållanden på många olika ställen. Som ovan 
nämnts kommer likvärdigheten och tydligheten att minska i ett system med 
alltmer diversifierade lösningar. 
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Remissyttrande över SOU 2021:16 En väl fungerande 
ordning för val och beslutsfattande i kommuner och 
regioner, dnr KS 21/00090 

Beslutsunderlag 
Förslag till remissyttrande  
SOU 2021:16 

Ärendet 
Hällefors kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå en valordning som är lätt att förstå, 
lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter, 
liksom att säkerställa fortsatt goda möjligheter till effektivt och rättssäkert 
beslutsfattande i kommuner och regioner. 
 
Utredningen har inte i uppdrag att lämna förslag som gäller de allmänna 
valen, utan fokus ligger på beslut och val på den indirekta nivån, alltså i det 
inomkommunala systemet. 
 
Kommunförvaltningen bedömer i stort att betänkandet är bra och 
välmotiverat. Inom flera områden föreslås inga eller små förändringar; inom 
andra föreslås anpassningar där lagstiftningen idag har luckor eller kan tolkas 
som motsägelsefull. En helt ny lag om proportionella val föreslås också. 
 
Betänkandet föreslår att kommuner ska ges ökade möjligheter till 
automatiserade beslut, som ska likställas med andra beslut som fattas med 
stöd av delegering. Detta sker redan idag i staten, och är en logisk följd av de 
beslutsstödsystem som redan finns och används inom många områden idag. 
Förslaget innebär en ökad handlingsfrihet för kommuner i ärendehanteringen, 
vilket är välkommet. Samtidigt föreslås i betänkandet att vissa typer av beslut 
ska undantas, vilket är en fråga som kan behöva utredas vidare. 
  
Då det gäller proportionella val, anser förvaltningen att förslaget borde varit 
mer långtgående för att förenkla den tämligen komplicerade procedur som 
förfarandet i dagsläget innebär. Samtidigt är flera av de förslag som lämnas 
steg i rätt riktning, inte minst avseende fyllnadsval. 



2(2) 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen bedömer i stort inte att betänkandet får några 
sociala konsekvenser. Automatiserade beslut är dock ett område som kan 
uppfattas som kontroversiellt och som troligen bör användas restriktivt 
även efter en förändring i lagstiftningen. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Framförallt i de delar som avser möjlighet till automatisering av beslut, 
finns möjligheter till snabbare och mer kostnadseffektiv handläggning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förslaget till yttrande antas. 

Hans Åhnberg Mathias Brandt 
Kommunchef Kanslichef 
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Yttrande över betänkandet En väl fungerande ordning 
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 

Sammanfattning 
Hällefors kommun ställer sig till största delen positiv till de förslag som 
lämnas i betänkandet. Ett antal synpunkter och klargöranden lämnas nedan. 
 
Automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner 
Hällefors kommun ser i grunden positivt på möjligheten att under bestämda 
förutsättningar kunna genomföra automatiserat beslutsfattande på ett 
motsvarande sätt som redan idag tillåts i staten. Det måste ses som en naturlig 
förlängning på den automatiserade handläggning som redan sker inom olika 
områden. 
 
Kommunen instämmer väsentligen med utredningen i de begränsningar som 
föreslås, men vidare utredning om fler - eller färre - begränsningar kan vara 
av nytta, är troligen nödvändigt innan en förändring genomförs. 
 
Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige 
Kommunens svar avser bara de delar i betänkandet som rör kommunala val. 
Hällefors kommun instämmer med betänkandet i att en ny lag om 
proportionella val är önskvärd. Då proportionella val är komplicerade, hade 
Hällefors kommun önskat att förslagen varit mer långtgående i syfte att 
förenkla processen. Kommunen är klar över hur viktigt det är att tillförsäkra 
minoriteten en relevant representation, men anser att det måste gå att uppnå 
också med en förenkling av förfarandet vid proportionella val.  
 
Som en följd av ovanstående resonemang, ställer sig kommunen positiv till 
betänkandets förslag till förändring avseende fyllnadsval. 
 
Hällefors kommun ställer sig positiv till förslaget att ersättare bara ska kunna 
väljas proportionerligt om de ordinarie också valts så. 
 
Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige 
Hällefors kommun delar uppfattningen att inget behov av ändring av 
regelverket finns. 
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De kommunala jävsbestämmelserna 
 
Hällefors kommun ställer sig bakom betänkandets förslag att kommunallagen 
ska anpassas till förvaltningslagen i frågor om jäv. 
 
Överklagande av kommunala föreskrifter 
 
Hällefors kommun ställer sig bakom betänkandets förslag. 
 
--- 
 
I ärendet har kommunstyrelsen beslutat. 
 
Föredragande har varit kanslichef Mathias Brandt. I den slutliga 
föredragningen av ärendet har kommunchef Hans Åhnberg deltagit. 
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