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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Kent Grängstedt, ordf. S  
 Christina Kuurne, vice ordf. S Christer Olken (S) 
 Maja Loiske V  
 Ulrika Jonsson M  
 Tobias Nygren C Vivianne Pettersson (M) 
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§ 31 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Kent Grängstedt (S) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 32 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 33 Yttrande över utskottsinitiativ gällande 
lördagsöppet på Lilla kvarn, dnr KS 21/00097  

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-04-28 § 13, KS 20/00097 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-05-18 § 88, KS 20/00097 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-11-24 § 25, KS 20/00097 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-12-12 § 223, KS 20/00097 
Kommunförvaltningen Rapport Utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på 
Lilla kvarn, dnr KS 20/00097 

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ från välfärdsutskottet beslutade kommunstyrelsen 
under sammanträde 2021-05-18 att lämna som uppdrag till förvaltningen att 
se över möjligheterna till lördagsöppet på kulturskolan/fritidsklubbarna. En 
försöksverksamhet startades hösten 2021, och under våren 2022 har 
försöksverksamheten efter politiska beslut fortsatt.  
 
Kulturskolan har följt åtgärden och har efter vårterminen 2022 sammanställt 
en utvärdering. Utvärderingen visar att åtgärder genomförts enligt plan, med 
öppettiderna  

 
Måndag  Stängt 
Tisdag  18:15-21:00 
Onsdag  18:15-21:00 
Torsdag 18:15-21:00 
Fredag  18:45-23:00 
Lördagar  17:45-21:00 
 
Utvärderingen presenteras i rapport och förvaltningen lämnar förslag till 
beslut. Rapporten sammanfattas nedan. 
 
Statistik 
159 barn och unga från åk 6 upp till 18 år är medlemmar på Lilla kvarn.  
Ungefär 45 % av alla elever i åk 6-9 är medlemmar.  

 
Under Vårterminen -22 har det varit 26 ungdomar i snitt på fredagar och 18 
ungdomar i snitt på lördagar. Veckodagarna har haft ett snitt på 12 
ungdomar/kväll. Året innan pandemin så var det i snitt 37 ungdomar/kväll 
och som mest 90 på en kväll.  

 
Det är fler pojkar än flickor på Lilla Kvarn. 

 
Utvärdering 
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Utvärderingen visar bland annat att det varit svårt att få in årskurs 8 i 
verksamheten. Anledningen har diagnosticerats till att vara den att det är just 
dessa ungdomar som stod på tur att introduceras i kulturskolan när pandemin 
slog till, och som alltså inte fått verksamheten som en naturlig del av dagen. 
 
Personalen ser positivt på lördagsöppet. Det är något som efterfrågats av både 
personal och ungdomar i många år. Verksamheten har löst de schematekniska 
delar som fanns inför starten av lördagsöppet HT21.  
 
En enkät har besvarats av 25 av ungdomarna på Lilla Kvarn. 
Av den framgår det tydligt att de tycker det varit bra och viktigt med 
lördagsöppet. Att de gärna ser en fortsättning där den största anledningen är 
att det annars inte finns något att göra för ungdomar i Hällefors på lördagar. 
  
Bedömning, fortsättning och förslag till beslut 
Verksamheten har startat upp höstterminen 2022 med samma villkor som 
under vårterminen. Det innebär att verksamheten är ofinansierad under 
hösten, men att verksamheten kommer att fortsätta göra vad som går för att 
klara kostnaderna. Det är dock glädjande nog väldigt många ungdomar som 
finns i verksamheten, vilket gör att det kan bli svårt att begränsa kostnaderna. 
 
Inför 2023 behöver således verksamheten för att fortgå utökad budget med 
125 tkr för att säkerställa verksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion i arbetet 
med måluppfyllelse i grundskolan, och har i sin inriktning redan tidigare 
fokuserat på denna typ av åtgärder. Forskning visar att elever med 
fritidssysselsättning presterar bättre i skolan.  
 
Verksamheten bör följa hur antalet ungdomar på veckodagar ser ut, för att 
eventuellt omfördela resurser under veckan. 
 
Förvaltningen föreslår att lördagsöppet permanentas i verksamheten. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att verksamheten har stor inverkan på ungdomars 
uppväxt och förutsättningar i kommunen.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Utvärderingen efter vårterminen 2022 visar att tidigare uträkningar 
beträffande ekonomi visat sig stämma. 
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Verksamheten har inte fått något utökad budget utan har hittills klarat det 
inom ram genom återhållsamma med personalnärvaro då närvaron varit 
låg. Detta kan inte garanteras i fortsättningen. Förutsättningen för 
lördagsöppet innebär en utökad personalkostnad på 16% tjänst, ca 125 
tkr/år för Kulturskolan utifrån nuvarande öppettider.  
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Bibehålla lördagsöppet på Lilla kvarn. 
 

- Finansieringen med 125 tkr i beaktas i arbetet med budget för 2023.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Ulrika Jonsson (M) 
fråga gällande skillnaden i deltagande mellan pojkar och flickor vilken delvis 
besvaras av stf skolchef Peter Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M), Maja Loiske (V) och Madelene Jönsson (SD) yttrar 
sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bibehålla lördagsöppet på Lilla kvarn. 
 
Finansieringen med 125 tkr beaktas i arbetet med budget för 2023. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 34 Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-01-25. §16, Dnr KS 
22/00005 
Kommunförvaltningen Barnomsorg på obekväm arbetstid. Rapport 
 
Ärendet  
På sammanträde i kommunstyrelsen i januari 2022 behandlades ett 
utskottsinitiativ från Allmänna utskottet. Utskottsinitiativet berör området 
omsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid ska enligt 
initiativet ses som ett led i att möjliggöra för företagen att rekrytera och 
behålla yngre medarbetare.  
 
Kommunstyrelsen fattade på sammanträdet beslut om: 
  
- Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda behov av och olika alternativ för 
barnomsorg på obekväm arbetstid.  
- Samt finansieringsmodell för de olika föreslagna alternativen. 
 
Kommunförvaltningen lämnar härmed rapport i ärendet.  
 
Försöksperiod 
 
Kommunförvaltningen bedömer utifrån rapporten att det är relevant att föreslå 
en försöksperiod. Förvaltningen föreslår därför att kommunen genomför en 
försöksperiod under en lämplig tidsperiod, och att förvaltningen tar fram en 
riktlinje för denna.  
 
Förvaltningen föreslår vidare att inriktningen under försöksperioden är  
 
- att erbjuda tidigare omsorg på morgonen (från 05.30) på vardagar vid 

Grythyttans- och Lärkans förskola. 
- att erbjuda bokningsbar omsorg till 22.30 på vardagar vid Lärkans 

förskola. 
- Att under försöksperioden undersöka behov av barnomsorg på andra tider. 
- Att utvärdera försöksperioden. 
- Att uppmuntra privata utförare att medverka i åtgärden.    
 
Möjligheterna i försöksperioden kan erbjudas så snart beslut fattats och 
verksamheten hunnit hantera uppstart. De olika delarna i öppethållandet kan 
hanteras enskilt.   

 
Ekonomi 
Morgonöppning från t ex 05.30 med personal från omkring 05.00 innebär 
en timmes extra öppet om dagen. Eftersom åtgärden är relevant både i 
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Grythyttan och i Hällefors och ensamarbete ska undvikas kostar insatsen 
som inriktning lite mer är en halvtidstjänst, alltså ungefär 250 tkr per år. 
Öppethållande sker då varje dag som förskolan i övrigt är öppen 

 
Kvällstid blir tiden mellan 18.30 och 22.30 tillgänglig efter bokning, och 
enbart på ett ställe i kommunen, förutsättningsvis vid Lärkan. Kostnaden 
blir ungefär en heltidstjänst per bokad dag. Med en bokningsgrad på 50 % 
kommer kostnaden upp i samma som ovanstående, alltså 250 tkr per år. 
Med full täckningsgrad kommer kostnaden att komma upp i 500-600 tkr. 

 
Folkhälsa 

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

 
Miljö 

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

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

Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Kommunförvaltnings förslag till beslut 
 
 En försöksperiod genomförs i enlighet med förslaget ovan. 
 
 Finansieringen beaktas i arbetet med budget för 2023. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter 
Wiker kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
En försöksperiod genomförs i enlighet med förslaget ovan. 

 
 Finansieringen beaktas i arbetet med budget för 2023. 
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§ 35 Förslag till utskottsinitiativ om ung företagsamhet, 
dnr KS 22/00144 
 
Rubricerade utskottsinitiativ inkom till kommunförvaltningen 2022-06-21. 
Förslaget är att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur vi kan erbjuda UF i 
större utsträckning än vad som görs idag. 
 
Vivianne Pettersson (M) föredrar kortfattat. 
 
Cecilia Albertsson och Ulrika Jonsson, båda (M), yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) yrkar att initiativet ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur vi kan erbjuda UF i större 
utsträckning än vad som görs idag. 
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§ 36 Yttrande över Tobias Nygrens (C) motion om 
handlingsplan för suicidprevention, dnr KS 21/00204, 

Beslutsunderlag 
Tobias Nygrens (C) motion 

Ärendet 
Motion om handlingsplan för suicidprevention från Tobias Nygren (C) 
föreslår att kommunförvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för suicidprevention som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer 
och omfattar konkreta åtgärder för hela kommunens verksamhet.  
 
Trots höga tal för suicid i Hällefors, saknar kommunen en handlingsplan för 
suicidprevention. För att minska suicidmordstalen behövs ett strukturerat och 
långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en 
samordnad och övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens 
samtliga förvaltningar. Region Örebro län, som är huvudman för utredning, 
vård- och behandling av individer med psykisk ohälsa i Örebro län har tagit 
fram en suicidpreventionsplan för regionens verksamheter vilket även 
innefattar vårdgivare i Hällefors kommun.  
 
I det länsövergripande samarbetet har behovet av suicidförebyggande åtgärder 
lyfts och medel för kompetensutveckling av personal i kommunen har avsatts 
och använts bl a. för att utbilda personal inom omsorgen i ”akutvård” vid 
psykisk ohälsa och vid suicidrisk. Behovet av en egen suicidpreventionsplan 
har lyfts i samverkan och nu ligger ett uppdrag vid Folkhälsoteamet i norra 
Örebro län att ta fram förslag på gemensam övergripande 
suicidpreventionsplan för de fyra norr-kommunerna i Örebro län. Arbetet med 
den övergripande suicidpreventionsplanen påbörjades under våren 2022 och 
bedöms vara klart under hösten 2022. Denna övergripande 
suicidpreventionsplan är sedan tänkt att ligga till grund för arbetet att ta fram 
en lokal suicidpreventionsplan.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen bedömer att en övergripande struktur med tydliga 
roller och kontaktvägar kan förebygga viss del av suicidfall. Varje 
förebyggt fall av suicid förebygger också en mänsklig tragedi som inte bara 
påverkar offren utan också deras familjer, vänner och kollegor. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 
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Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i kommunal samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan 
baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när 
detta är färdigställt.  
 
Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för 
suicidprevention vara besvarad. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande elevhälsan vilken besvaras av stf 
skolchef Peter Wiker och socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Vivianne Pettersson (M), Cecilia Albertsson (M) och Maja Loiske (V) yttrar 
sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen uppdras att ta fram en kommunal suicidpreventionsplan 
baserad på kommande förslag från Folkhälsoteamet i norra Örebro län, när 
detta är färdigställt.  
 
Med detta anses Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för 
suicidprevention vara besvarad. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 37 Yttrande över KS 21/00148, KS 19/00029, KS 
18/00236, KS 20/00203. 

Beslutsunderlag 
Yttrande kring försörjningsarbetet i Hällefors kommun 
Riktlinje Arbetsordning Försörjningsenheten  
Riktlinjer för anställningar i arbetsmarknadspolitiska program 

Ärendet 
Förvaltningen har identifierat utvecklingsområden inom kommunens 
försörjningsarbete. Bland annat kommer roller inom förvaltningen förtydligas 
och arbetet med individuella handlingsplaner och uppföljningar att stärkas 
under hösten 2022. I ärendelistan för förvaltningen inom Socialchefens 
område ligger uppdrag från kommunstyrelsen som i och med denna 
redovisning besvaras. Vid sidan om bilagda styrdokument finns även följande 
styrdokument i förvaltningen relaterade försörjningsarbetet:  
 
Hällefors kommuns riktlinje för arbetsmarknadsåtgärder (under revision) 
Hällefors kommuns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (under 
revision) 
 
Förvaltningens bedömning är förändringarna leder till att arbetslinjen i 
försörjningsarbetet samt en effektivare handläggning kommer att uppnås.  

Social konsekvensanalys 
Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella 
och individuella. Hur stor andel av befolkningen som har svårt att klara sin 
försörjning på egen hand påverkas av flera samverkande strukturella 
faktorer som exempelvis tillgången på arbete, hur trygghetssystemen är 
utformade, flyktingmottagandet samt inkomst- och kostnadsutvecklingen. 
 
Individuella faktorer är bland annat ålder, utbildning, vistelsetid i Sverige, 
fysisk och psykisk ohälsa, missbruk eller beroende av något slag. Att i 
högre grad arbeta med individuella handlingsplaner och uppföljning av 
dessa bedöms leda till mer adekvat stöd för individen och kortare 
biståndstider med möjlighet att kravställa fortsatt bistånd i högre grad. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
Samverkan kommer att ske i kommuncentral samverkansgrupp.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Yttrande över revisorernas granskning av kommunens insatser för 
självförsörjning antas. 
 
Utrednings- och analysuppdragen anses utförda. 
 
Uppdraget kring arbetsmarknadsinsatser anses återrapporterat. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande ett antal formuleringar i rapporten 
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M), Kent Grängstedt (S) och Vivianne Pettersson (M) 
yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrande över revisorernas granskning av kommunens insatser för 
självförsörjning antas. 
 
Utrednings- och analysuppdragen anses utförda. 
 
Uppdraget kring arbetsmarknadsinsatser anses återrapporterat. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 38 Pojkars måluppfyllelse, dnr KS 22/00188 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-03-15 
Kommunförvaltningen Pojkars måluppfyllelse. Rapport (bifogas) 
 
Ärendet 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 fanns som ett 
verksamhetsmässigt resultatmål att ”måluppfyllelsen för pojkar i den 
kommunala skolan har ökat”. På sammanträde i ekonomiberedningen 2022-
03-15, behandlades Hällefors kommuns årsredovisning för 2021.  
 
Målet att pojkars måluppfyllelse inom den kommunala skolan ska ha ökat har 
delvis uppnåtts. Pojkarnas måluppfyllelse har ökat, men troligen inte på ett 
hållbart sätt. Ekonomiberedningen föreslog vid sammanträdet att 
kommunförvaltningen får i uppdrag att genomföra en skriftlig 
sammanställning på orsaken till detta, och vad som görs eller föreslås göras 
för att få en ökad måluppfyllelse. 
 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport över pojkars 
måluppfyllelse, utifrån både statistik och styrdokument. Orsakssamband och 
möjliga åtgärder diskuteras och förvaltningen lämnar slutligen ett antal 
områden som kan beaktas i det vidare arbetet. 
 
Åtgärderna är sammanfattningsvis dessa: 
 
- Skolan och förvaltningen ska fortsätta följa utvecklingen kring pojkars 

måluppfyllelse. Rektorer kan ges uppdrag att diskutera vidare kring varför 
nyanlända pojkar verkar särskilt utsatta, och vad det går att göra åt det. 

- Skolan kan undersöka om mer diversifierad undervisning i tidiga år kan 
vara en bra idé. 

- Förvaltningen ska fortsätta arbetet med vuxenutbildning, förskola och 
fritid såsom handlingsplanen säger. 

- Skolans ska fortsätta med kompensatoriska åtgärder såsom redan sker. 
Läxhjälp och lovskola ingår i detta. 

- Skolan ska fortsätta arbetet med NPF-åtgärder. Särskilt åtgärder som 
utifrån forskning verkar skapa trygghet ska prioriteras, t ex en så enkel 
åtgärd som nolltolerans mot skojbråk. 

- Skolan ska diskutera hur kompensatoriska åtgärder kan genomföras utan 
att det blir på flickornas bekostnad.  

- Kommunen bör arbeta övergripande med jämställdhetsfrågor och 
demokrati. 

  
Avslutningsvis skriver förvaltningen i rapporten att grundskolans problem 
inte är unika för Hällefors. Däremot ser de inte samma problem med unga 
vuxna i utanförskap som finns i andra områden med liknande 
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elevsammansättning. Mycket tyder på att grundskolan utifrån detta utfall gör 
rätt saker, även om just meritvärdet inte är högt.   

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter 
Wiker och ordförande Kent Grängstedt (S). 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till 
KS 
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§ 39 Genomströmning på SFI, dnr KS 22/00189 
 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2022-03-15 
 
Ärendet 
I årsredovisning 2021 presenterades nedanstående statistik över studier på 
SFI: 

 
  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  
 Hällefors  59,0%  65,0%  60,0%  14,0%  - 
 Riket  47,0%  45,0%  47,0%  38,0% - 
 
 Elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare, andel (%) 
 

Utifrån utvecklingen av antalet elever som slutför sina studier för svenska för 
invandrare (SFI) föreslog ekonomiberedningen att kommunförvaltningen 
skulle få i uppdrag att lämna skriftlig rapport. Rapporten förväntades 
innehålla hur det ser ut idag och vad som görs eller föreslås genomföras för 
att få vuxna medborgare med utländsk bakgrund att klara kraven för svenska 
för att kunna bli anställningsbara.  

 
Kommunstyrelsen fick på sammanträde i mars uppdraget att genomföra en 
skriftlig rapport gällande svenska för invandrare. Förvaltningen lämnar 
nedanstående rapport. 
 
Rapport 
Den minskade genomströmningen märks även nationellt, men den lokala 
variationen är större. Verksamheten vid SFI meddelar att det finns flera 
orsaker till att statistiken sjunkit markant 2019/20.  
 
Hällefors har just nu en mycket stor andel elever i studieväg 1. Studieväg 1 är 
för de elever som har ingen eller mycket liten studiebakgrund, och alltså kan 
förväntas behöva längre tid för sina studier. 
 
Elever i studieväg 1 har drabbats extra av pandemin där distansstudier har lett 
till att utveckling avstannat. Utbildningen har mera haft karaktären av att 
underhålla språket. I detta fall har verksamheten uppmärksammat att de haft 
mer inslag av distansundervisning än andra kommuner, som haft mycket på 
plats. Distansundervisningen ger för dessa elever inte samma kvalitet. Vad 
som är rätt eller fel i detta beslut kommer inte att diskuteras ytterligare. 
 
Eleverna har under perioden ofta blivit utskrivna från sina studier – och ingår 
alltså inte i den godkända genomströmningen – på grund av att de använt sina 
från AF tillgängliga dagar för studier. 
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Slutsatser 
Pedagogerna vid SFI är nu i högre grad än för ett par år sedan behöriga för sin 
undervisning. Förvaltningen bedömer att SFI-verksamheten är mycket 
funktionell och att sammanfallande tillfälligheter orsakat den minskade 
genomströmningen och att inga särskilda åtgärder är nödvändiga. Skolan bör 
dock i kommande redovisningar hålla fokus på frågan.   

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 
 

--- 
 

Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar stf skolchef Peter 
Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande behörighet hos personalen vilken 
besvaras av stf skolchef Peter Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande genomströmning vilken basvaras 
utförligt av stf skolchef Peter Wiker. 
 
Madelene Jönsson (SD) ställer fråga gällande praktik vilken besvaras av 
Cecilia Albertsson (M). 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 40 Information om ärendehantering från slutenvården 
första halvåret 2022, dnr KS 22/00176 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov.  
 
172 ärenden har hanterats från slutenvården under första halvåret 2022.  
Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar 
till en vecka det innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats 
som inneliggande på sjukhus när data inhämtades 2022-07-11. 

 
Koordinatorn beskriver att det är ett hårt tryck på kommunen gällande att ta 
”hem” patienter varierar. Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i 
Norra länsdelen kopplat till minskningen av vårdplatser på sjukhusen under 
semester och sommarperioden. Minskningen av vårdplatser innebär att fler 
svårt sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra platser på sjukhus, hälso- 
och sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet runt men med 
reducerad personal.  
 

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. 
En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. 
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när 
den enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra 
var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli 
strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och 
informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. 
 
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den 
enskildes behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon 
under semestern. Sommaren är de största identifierade riskområdet inom 
den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen med rätt kompetens 
och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många gånger med 
språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade personalen 
har minimibemanning och att inom kommunala verksamheten finns inget 
begränsat antal sängplatser = komplexiteten och riskerna försvårar arbetet 
med säker vård.  
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Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region 
för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
retroaktivt på individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre 
kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har 
skett under första halvåret 2022. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson 
(M) utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 41 Behov av vård- och omsorgsboende 2022, dnr KS 
22/00171 

 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2022 
 
Ärendet 
Under första halvåret 2022 hade 18 individer sökt och beviljats bifall enligt 
beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL, vård och omsorgsboende.  Av dessa 
individer har: 
- 18 fått erbjudande om plats 
- 17 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 2 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 5 individer bor / har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och 

omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL  
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och 
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen 
sker efter varje kvartal.  
 
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.  
 
Under första halvåret 2022 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre 
månader att rapportera till IVO.   
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Social konsekvensanalys 
Under första halvåret ökade smittspridningen av Coronaviruset i 
kommunen och drabbade även omsorgens verksamhet. Det kan vara en 
förklaring till den minskning i förhållande till tidigare år gällande både 
ansökan och inflyttning till vård- och omsorgsboende. Trenden från 
tidigare år om att hemtjänsttagare väljer att inte ansöka om särskilt boende 
upplevs minskat.  

 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter. Under första halvåret 2022 riskerade kommunen inga 
sanktionsavgifter.  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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