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Ärende under beredningstid 

Tema: Äldreomsorgen och Område FS 

Tf enhetschef Astrid Berglund inleder temat och redogör en fördjupad information 
gällande verksamheten på Sörgården och hemtjänsten i Grythyttan.  

Kort sammanfattning av redogörelsen: 

Trygghetsboendet på Sörgården har 20 lägenheter. De boende får mat i matsalen 
måndag till fredag. Under helgen är det matlådor, vilket gör att de äldre får sitta 
ensamma på sina rum istället för att få äta tillsammans i matsalen. Personalen 
berättar att de äldre blir nedstämda och förlorar aptiten pga. detta. De får kaffe på 
förmiddagen men maten kan inte serveras för det finns ingen personal i köket. 
Sörgården har inget serveringskök då matsalen är byggd som en kafeteria från 
början. Därpå har det gjorts om till matsal utan kök och det är inte en 
arbetsmiljömässigt hållbar situation för personalen. Det finns endast ett trinettkök 
med en diskmaskin som står långt ner på golvet så personalen får regelbundet lyfta 
backarna upp och ner.  

Nya möbler har köpts in till matsalen, de gamla möblerna hade inte bytts ut på 30 år. 
Möblerna har bekostats av en fond från ett äldre par som bott på Sörgården. 

 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om fonden vilket besvaras av tf 
enhetschef Astrid Berglund. 

 
Tf enhetschef Astrid Berglund redogör vidare för bristen på omklädningsrum 
och toaletter för både damer och herrar vilket innebär mycket spring för 
personalen genom förskoleverksamheten. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om en planerad ändring gällande 
omklädningsrummen och problematiken i att behöva gå till ett annat hus för 
att byta om och använda toalett vilket föranleder en diskussion om 
möjligheter för användande av Milan (fd Molnet) som ligger i direkt 
anslutning till Sörgården.  
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om vad som förhindrar användande av 
Milan, vilket besvaras av ordförande Christina Johansson (M) och socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en följdfråga om att göra ett sk utskottsinitiativ 
där saken utreds vilket vinner gehör från samtliga utskottsledamöter. 

 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om den nyorganisering som 
genomförts med flera enhetschefer som är på plats i verksamheterna. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om logistiken avseende 
transport av mat från Björkhaga på helgerna vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
En omfattande diskussion hålls angående matsituationen på Sörgården och 
möjligheter till lösningar bland annat genom användande av Milan.  
 
Maria Jansson Andersson (GL) lyfter ytterligare en problemställning gällande 
matlådor och utskrivning som sker inför helgen och informerar att det vid 
sådana tillfällen inte är möjligt att få mat till den utskrivne i Grythyttan. Saken 
föranleder en diskussion där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka. 
 
Tf enhetschef Astrid Berglund går därefter över till att redogöra för Time 
Care. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om de 19 dagarna och hur det 
kontrolleras att personalen gör dessa vilket besvaras av tf enhetschef Astrid 
Berglund och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om schemaläggning vilket besvaras av 
tf enhetschef Astrid Berglund. Därpå följer en omfattande diskussion 
angående Time Care, där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om plattor vilket 
besvaras av tf enhetschef Astrid Berglund 

 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga angående uppdatering av plattor vilket 
besvaras av tf enhetschef Astrid Berglund. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor om fortkörning och felparkering vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer följdfrågor om privat bruk av 
arbetsfordon och kontroll av körkortsinnehav vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren och MA Ann-Louise Eriksson.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om elcyklar vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
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§ 76 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
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§ 77 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick med tillägg av ett extra 
beslutsärende gällande utskottsinitiativ, läggs till som ny § 79, samt tillägg av 
augusti månad i § 81. 
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§ 78 
Sommarbonus för omvårdnadspersonal,  
dnr KS 18/00200 
 
Beslutsunderlag 
Riskbedömningar HSL 2018. 
 
Ärendet  
Kompetensförsörjningen inom omsorgen är en stor utmaning både när det gäller 
den legitimerade yrkesgruppen men också baspersonalen 
(omvårdnadspersonalen).  
 
Bemanningen sommaren 2018 har varit problematisk för omsorgen. Den ordinarie 
personalen halveras och när det gäller den legitimerade yrkeskåren finns inte 
tillräckligt med vikarier för att kunna ersätta varje enskild person.  
När det handlar om baspersonalen ersätts varje person, större delen av vikarierna 
saknar undersköterskekompetens, ingen erfarenhet av vårdarbete och dålig/ingen 
datavana, vilket är en stor risk i sig. 
 
Ett annat problem har varit personal med språksvårigheter. Delegeringar har inte 
kunnat utföras i den utsträckning som krävs relaterat till språksvårigheter som kan 
leda till risker för patientsäkerheten, vilket resulterat till att den ordinarie 
personalen och frekventa vikarier fått ökad arbetsbelastning under sommaren. Den 
ökade arbetsbelastningen på ordinarie personal kan leda till sjuskrivning. 

 
Sjuksköterskebristen (hela landet) resulterar i att många vårdplatser är stängda 
under sommarmånaderna, tillsammans med den nya lagen ökar trycket ännu mer 
på kommunerna och på den legitimerade personalen. 
 
För att säkerställa patientsäkerheten under sommarperioden behövs en stabilitet i 
såväl hemtjänst som på kommunens vård- och omsorgsboenden (vob). Förslagsvis 
erbjuds en ”sommarbonus” för ett antal personal för att stabilisera den största 
identifierade risken under året gällande patientsäkerhet.  
 
Förslaget innebär att två undersköterskor och ett vårdbiträde per hemtjänstområde 
samt fem undersköterskor och två vårdbiträden på vob arbetar under hela 
semesterperioden, veckorna 26-33 med ett lönetillägg på 1000 kronor vardera per 
vecka. 
 
Vilka yrkesgrupper gäller det för och hur många i antal handlar det om?  
 
Sommarbonus gäller för: 
 Omvårdnadspersonal som är tillsvidareanställd eller har en 

tidsbegränsad anställning 6 månader eller längre 
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Basplacering Centrum Kyller Grythyttan Björkhaga 
Nya 

Björkhaga Fyrklövern Totalt 
Vårdbiträden 1 1 1 1 1 1 6 
Undersköterskor 2 2 2 2 2 3 13 
Summa             19 
 

 
Avgränsningar: 
 Medarbetaren måste fullföljt överenskommelsen utifrån skriftligt avtal 

utan sjukfrånvaro mer än 1-2 dagar under tiden, veckorna 26 - 33. 
 Medarbetaren får inte använda kompledighet, föräldraledighet eller 

annan ledighet under tiden, veckorna 26 – 33.  
 

Ekonomi 
Kostnaden för att erbjuda sommarbonus kommer att ligga kring 212 000 
kronor och kommer att tas ur befintlig budget kopplat till minskade 
kostnader för sjukfrånvaro och övertidsersättning. 

 
Folkhälsa 

Genom att erbjuda en ”sommarbonus” till baspersonalen förbättras 
förutsättningarna till att få en stabilitet under sommaren vilket främjar 
folkhälsan.  
 

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

Medborgarperspektiv 
Genom att säkra upp kring sommarperioden ökar patientsäkerheten vilket 
är bra utifrån ett medborgarperspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske den 11 september. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

- Att erbjuda sommarbonus 
- Att följa upp och utvärdera resultatet hösten 2019 

 
 

Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att det tydliggörs i beslutet att det är ett 
försök under 2019 som ska utvärderas vilket besvaras av medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren.  
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Socialchef Ingrid Holmgren tillägger att det även under rubriken Avgränsningar 
läggs till att huvudsemestern ska vara färdigplanerad inom innevarande år. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om vikarier och arbetsperioder vilket besvaras 
av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om semesterperioder vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en följdfråga om fördelning av personal i kommunen 
vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Vivianne Petterson (M) ställer en fråga angående gymnasieutbildningen på 
Pihlskolan och rekrytering vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise 
Eriksson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om hur stort intresset är från personalen vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om samverkan vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar med att det ska förtydligas i 
texten att huvudsemestern ska vara färdigplanerad och att sommarbonusen är en 
försöksverksamhet under 2019.  
 

 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, med tillägg av att det i texten, under rubriken Avgränsningar, läggs till 
ytterligare en punkt som lyder huvudsemestern ska vara färdigplanerad inom 
innevarande år samt att det i beslutssatserna läggs till att sommarbonusen är en 
försöksverksamhet under 2019 som ska utvärderas, vilket bifalls.  
 

 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 

- Att under rubriken Avgränsningar lägga till ytterligare en punkt med 
ordalydelsen Huvudsemestern ska vara färdigplanerad inom 
innevarande år 

- Att erbjuda sommarbonus som en försöksverksamhet under 2019 
- Att följa upp och utvärdera resultatet hösten 2019 

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 79 
Utskottsinitiativ gällande utredning av ändamålsenliga 
och samordnade lokaler för trygghetsboendet på 
Sörgården i Grythyttan, dnr KS 18/00210 
 
Utifrån redogörelsen och diskussioner under temat Äldreomsorgen och 
område FS beslutar omsorgsutskottet att gå vidare till kommunstyrelsen med 
ett utskottsinitiativ.  
 
Omsorgsutskottet föreslår till kommunstyrelsen att en utredning tillsätts 
gällande ändamålsenliga och samordnade lokaler för trygghetsboendet på 
Sörgården i Grythyttan. 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- att en utredning tillsätts gällande ändamålsenliga och samordnade lokaler för 
trygghetsboendet på Sörgården i Grythyttan. 
 
 
 
 
 
 
Exp kommunstyrelsen  
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§ 80 
Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör muntligt för ekonomin inom 
omsorgsverksamheten och för Samverkansorganisationen i Norra Örebro Län 
(SNÖL). 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga angående ansökningar av statsbidrag 
vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga angående den nya lagen 
om hemtjänst utan behovsprövning vilket besvaras av medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om pulsklockor vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 

 
 
 
Med detta är omsorgsutskottet informerade. 
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§ 81 
Behov av vård- och omsorgsboende juli, augusti 2018. 
dnr KS 18/00028 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under juli månad hade 1 personer behov av vård och omsorgsboende, personen 
vistades på korttidsboende i avvaktan på erbjudande av plats i VoB. 
 
Under augusti månad hade 4 personer behov av vård och omsorgsboende. Ingen 
ledig plats i vård- och omsorgsboende har funnits att tillgå. Samtliga individer 
vistas i ordinärt boende i avvaktan på verkställighet.  
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna 
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för 
lång tid utan vara ändamålsenliga. 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under juli och augusti riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS.  
 

--- 
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Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om kortbo-platser vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en följdfråga om rutiner vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise 
Eriksson. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen  
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§ 82 
Information om ärendehantering från slutenvården 
augusti 2018, dnr KS 18/00029  

 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 

 
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. 
 
Fram till och med augusti månad har kommunen hanterat 264 ärenden från 
slutenvården. Tre ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara, utan flyttas till 
nästkommande månad. 

 
Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
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 inom somatisk slutenvård som vårdats mer än 
tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  
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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.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 
 

 
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson. 

 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 83 
Patientsäkerhetsrapport, dnr KS 18/00015   
 
Information 
Patientsäkerhetsrapport 2018 

 
Ärendet 
Information om patientsäkerhetsarbetet, mittrapport – utvärdering av första 
halvåret 2018. 
 

Ekonomi 
Det är långsiktigt ekonomiskt gynnsamt att arbeta förebyggande med 
patientsäkerhetsfrågor 
 
Folkhälsa 
Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv 
 
Medborgarperspektiv 
Genom att strategiskt analysera avvikelser ökar patientsäkerheten vilket är 
bra utifrån ett medborgarperspektiv. 
 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan KS. 
 
 
 

Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 84 
Balanslista Kontrollplan, dnr KS 18/00016 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för en uppdaterad balanslista. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om Standardhöjning Trygghetsboende  
och tidsåtgång vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 

 
  
 Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 85 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tar upp frågan om matlådor till de äldre i 
Grythyttan och framför att omsorgsutskottet inte är nöjda med det svar som 
getts. Socialchefen får i uppdrag att undersöka den så kallade tillfälliga 
lösningen med matlådor till de äldre på Sörgården i Grythyttan. 

Ordförande Christina Johansson (M) lyfter frågan om SBBs tomma lokal på 
Arbetsmarknadsenheten/Helheten vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

Ordförande Christina Johansson (M) informerar utskottet om en aktivitet kallad 
Funktionshinderbanan som föregått under våren. Initiativet har utmanat LSS-ansvariga 
kommunpolitiker att göra en veckas praktik på LSS-boende. 

Med detta tackar ordförande Christina Johansson (M) för ett bra och konstruktivt möte.  
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