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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Pyramiden, kl. 09.00-12.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Kent Grängstedt (S), ej tjänstgörande 
Annalena Järnberg (S), ej tjänstgörande 
Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig (MA) 
Kristina Nordling, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Johan Stolpen (V)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 9/5 2018 kl.08.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 39-50 
 Kristina Nordling  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson (M)  
   
 Justerare 
 Johan Stolpen      
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-02 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-15 Datum då anslaget tas ned 2018-06-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Kristina Nordling  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson M  
 Torbjörn Saxin, vice ordf. S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Johan Stolpen  V  
 Maria Jansson Andersson GL  
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I direkt anslutning till dagens möte i omsorgsutskottet hålls en utbildning i 
Myndighetsutövning/ Jäv mellan kl. 13.00–14.30. Samtliga ledamöter 
(ordinarie och ersättare) i omsorgsutskottet och myndighetsnämnden är 
inbjudna. 
 
Ärende under beredningstid 
 

Socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson redogör 
en fördjupad information gällande omsorgsverksamheten och planeringsverktyget 
Time Care. Alla fastställda mål har uppnåtts och de åtgärder som vidtagits för att 
uppnå måluppfyllelsen redovisas. Reflektioner över året från verksamheterna, utfall 
drift och framtidens utmaningar redovisas.  

Under redogörelsen presenterade socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt 
ansvarig Ann-Louise Eriksson ett Power Point material som kommer att skickas ut 
till alla ledamöter i omsorgsutskottet. 
 
 
Annalena Järnberg (S) ställer frågor om extratjänster vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Annalena Järnberg (S) ställer en fråga om samarbetet i hemtjänsten vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist ställer en frågor om personalens schemaläggning vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise 
Eriksson. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer en fråga om hemgångsklara från psykiatrin 
vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en följdfråga vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Annalena Järnberg ställer en fråga om heltidsresan, om den kan innebära 
skiftgång, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt 
ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Johan Stolpen (V) noterar på sidan 15 i verksamhetsberättelsen en 
formulering angående All in och långtidsarbetslösa och hur det kan uppfattas 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Efter detta följer en omfattande diskussion gällande Time Care och den 
fördjupade informationen gällande omsorgsverksamheten. 
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Annalena Järnberg (S) ställer en fråga om införandet av Time Care i 
verksamheten vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om personalbehovet vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer en fråga om implementering vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om personalens trivsel vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om personalens möjligheter att själva 
justera arbetstiderna vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise 
Eriksson. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om arbetsbeskrivningar vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga kring åtgärder mot chefer som inte 
arbetar enligt riktlinjer vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en schemateknisk fråga vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om tidigare schemaläggning före Time 
Care vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren avslutar med att redogöra för medarbetarenkäter 
inom omsorgen vilka visar på övervägande positiva resultat. 
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§ 39 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
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§ 40 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 41 
Habiliteringsersättning, dnr KS 18/00081 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Socialstyrelsen delar ut 350 miljoner kronor för 
habiliteringsersättning 
Bilaga 2: Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för 
habiliteringsersättning 
Bilaga 3: Fördelningsnyckel statsbidrag för 2018 till kommuner för 
habiliteringsersättning 
Bilaga 4: Kartläggning av habiliteringsersättning 
Bilaga 5: Beskrivning av habiliteringsersättningen i Örebro län. 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har för avsikt att rekvirera statsbidrag som ger möjlighet 
att under 2018 finansiera en ökning av habiliteringsersättning från 15 kronor 
till 50 kronor. I dag finns 26 personer med habiliteringsersättning. Om 
föreslagna ersättningsnivån ska finnas kvar från 2019 och framåt behöver 
kommunen avsätta 300 000 kronor för finansiering. 
 

Ekonomi 
Habiliteringsersättning är en ersättning som landets kommuner i de flesta 
fall betalar ut till personer som beviljats insatsen daglig verksamhet inom 
LSS. Syftet med ersättningen är att stimulera den enskilda individen att 
delta i verksamheten. Ersättningens storlek regleras dock inte genom LSS 
och daglig verksamhet skall heller inte uppfattas som en anställningsform, 
eftersom det inte handlar om ett ordinarie arbete.  
 
Ersättningsformen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 
procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning och 
regeringen hoppas nu att de blir fler. I rapporten daglig verksamhet enligt 
LSS, en kartläggning utgiven av Socialstyrelsen, framkom det att 
ersättningen i medeltal låg på cirka 34 kronor per arbetsdag. 

 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 350 miljoner kronor som ska 
skjutas till kommunernas arbete med habiliteringsersättning. Syftet är att 
öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler 
kommuner att införa habiliteringsersättning. Medlen ska fördelas utifrån 
antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den 
senaste statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av 
kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar 
i daglig verksamhet enligt LSS. 
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Hällefors kommun kan rekvirera 280 000 kronor i stimulansmedel för att 
höja utbetalningen av habiliteringsersättning i daglig verksamhet. 
Stimulansmedlen är begränsade till 2018, och ska betalas ut retroaktivt.  
 
Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS, då de deltar i den dagliga verksamheten, heldag 
eller halvdag. Ersättning utgår inte för ledig dag. Exempel på daglig 
verksamhet ur ekonomiskt perspektiv är att hemtjänsten får en bil i veckan 
tvättad både invändigt och utvändigt och även område funktionsstöds egna 
bussar hanteras av daglig verksamhet 
 
Idag finns 75 000 kronor i budget. Höjning upp till 50 kronor per dag 
innebär en kostnad för habiliteringsersättningen uppskattat till ca 300 000 
kronor per år, vilket innebär en höjning av befintlig budget med 225 000 
kronor. Kommunförvaltningen föreslår att kommunen söker 
stimulansmedel och att habiliteringsersättningen höjs från 15 kronor till 50 
kronor för heldag och 25 kronor för halvdag under 2018, under 
förutsättning att kommunen erhåller statsbidrag. Föreslagna 
ersättningsnivåer för verksamhetsåret 2019 föreslår förvaltningen ska tas 
med i budgetberedningen och bli en del i budgetprocessen för år 2019. 
 
Folkhälsa 
Att ha en sysselsättning är viktigt för självkänslan och att omsorgstagarna 
upplever sysselsättningen de utför som värdefull främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
En sysselsättning som genererar habiliteringsersättning är tömning av 
kommunens ”papperstunnor”. Att använda sig av tjänsten från verksamhet 
inom den egna kommungränsen gynnas ur miljösynpunkt. 
 
Medborgarperspektiv 
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja 
delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning. Att 
få en skälig habiliteringsersättning med månadsutbetalning och 
bankomatkort förstärker upplevelsen att leva som övriga medborgare i 
samhället. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut tas i kommunstyrelsen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Höja habiliteringsersättningen från 15 kronor till 50 kronor för heldag 
och 25 kronor för halvdag under 2018, under förutsättning att 
kommunen erhåller statsbidrag. 

 
- Höjd habilteringsersättning från och med år 2019 tas med i 

budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019. 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson ställer en fråga om statsbidrag vilket besvaras 
av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 

- Höja habiliteringsersättningen från 15 kronor till 50 kronor för heldag 
och 25 kronor för halvdag under 2018, under förutsättning att 
kommunen erhåller statsbidrag. 

 
- Höjd habiliteringsersättning från och med år 2019 tas med i 

budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 42 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd, dnr KS 18/00108 

 
Beslutsunderlag 
Pressmeddelande 20170803. Ekonomiskt bistånd kartläggs ur ett 
jämställdhetsperspektiv 
 
Ärendet 
Ekonomiskt bistånd i Hällefors kommun betalas idag ut till en av parterna i ett 
hushåll, då oftast till mannen.  
 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att säkra en 
jämställd utbetalning av det ekonomiska biståndet till kvinnor och män i 
hushåll som berörs. 
 
Att både kvinnor och män har en egen försörjning är grunden för ett jämställt 
samhälle. Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och 
ska tillgodose en skälig levnadsnivå och stärka förmågan att leva ett 
självständigt liv. Om biståndet som i Hällefors betalas ut till den ena parten, 
oftast mannen, förstärker kommunen den konservativa föreställningen om 
mannen som huvudsakliga familjeförsörjaren. I värsta fall kan det förstärka 
våld i relationen, ekonomiskt våld.  
 
Ekonomiskt våld av en närstående kan uttryckas genom ekonomiska hot, 
begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon 
att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat 
handlingsutrymme och verkar nedvärderande. När våld begås av en 
närstående innebär det att det finns starka band och bindningar mellan den 
som utövar våld och den som utsätts för våld. Ekonomiska, praktiska och 
sociala band kan utgöra hinder för den utsatta att kunna avsluta relationen. 
Våldet utmärks också ofta av ett mönster av makt och kontroll.  
 
För att minska risken för kvinnor att hamna i ekonomiskt underläge bör 
ekonomiskt bistånd till hushåll betalas ut till båda parterna i ett förhållande.  

 
Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställd. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd till båda parterna i ett hushåll förstärker 
förmågan att leva ett självständigt liv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkansgruppen 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att ekonomiskt bistånd betalas ut till båda parter som delar hushåll och är 
folkbordförda på samma adress.  
 

 
 --- 

 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör Socialchef Ingrid 
Holmgren.  
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om ansökningsrutiner vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om gemensamt konto vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut. 
 
Torbjörn Saxin (S) yrkar också bifall på förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen 
 
Att ekonomiskt bistånd betalas ut till båda parter som delar hushåll och är 
folkbordförda på samma adress.  
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 43     
 Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 

Socialchef Ingrid Holmgren presenterade ett Power Point material som kommer att 
 skickas ut till alla ledamöter i omsorgsutskottet. 

Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga angående hyreskostnad för renovering av 
Fyrklövern vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson. 
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§ 44 
Information måltidsverksamheten, dnr KS 17/00012 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerade kort om måltidsverksamheten. Det 
nya köket/matsalen i Björkhaga är nu i verksamhet vilket uppskattas av de 
boende.  
 
Annalena Järnberg (S) ställer en fråga angående maten för de äldre i 
Grythyttan, på helgerna får de äldre endast matlådor. Vill se en jämförelse 
mellan den mat som de äldre och de yngre får. Frågan besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar att omsorgsutskottet behöver få 
fördjupad kunskap om hur matdistributionen fungerar avseende de äldre i 
Grythyttan.  
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§ 45 
Omsorgens verksamhetsberättelse år 2017  

 
Informationsunderlag 
Verksamhetsrapport för omsorgen år 2017, daterad 2018-01-31 
 
Ärendet 
I verksamhetsberättelse för 2017 beskrivs följande områden: 
 
- omsorgens uppdrag och verksamhet 
- mål och aktiviteter för att nå måluppfyllelse 
- reflektioner över året 
- utfall för drift och investering 
- framtida utmaningar 
 
 

Ekonomi 
Totalt hade omsorgen en nettodriftsbudget på 177 719 tkr.  
I förhållande till budget visade omsorgen ett resultat på 180 547 tkr, vilket 
innebär ett underskott på – 2 828 tkr för verksamhetsåret 2017.  
 
Underskottet beror på kostnader utöver budgetram inom följande områden: 
- äldreomsorgen, utökning av korttidsplatser (5 st) samt individärende som 

krävt extraresurser 
- IFO vuxen, köp av plats inom missbruksvård samt skyddat boende 
- AME, semesterlönekostnader för extratjänster överfört till 2018 års budget 

 
Folkhälsa 
Att ge vård och omsorg enligt lagstiftning och beviljade beslut främjar 
folkhälsan 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef  
Ingrid Holmgren.  
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 46      
 Behov av vård- och omsorgsboende mars månad 2018,  
 dnr KS 18/00028  

 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  

 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under mars månad hade 11 personer behov av vård och omsorgsboende, av  
dessa har:  
- 11 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa har: 

• 7 person tackat ja till erbjuden plats 
• 4 person har ej lämnat besked   
 

Personer som erbjudits VoB och ännu ej lämnat besked vistas: 
- 3 personer på korttidsboende 
- 1 person i ordinärt boende 

 
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. Riktlinjer för korttidsplatser 
har reviderats. De nya 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 februari 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. 
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 Samverkan  

Information kommer att ske innan KS. 
 

 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen  
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§ 47 
Ärendehantering från slutenvården tom mars 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. 
 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk 
reglering under 2018. 

 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i 
ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i 
hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid 
inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas 
utifrån den enskildes behov.  
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 mars månad har kommunen hanterat 94 ärenden från 
slutenvården. Fem 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 
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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.  

  
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 utskottets 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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§ 48 
Patientsäkerhet (MA, medicinskt ansvarig) dnr  
KS 18/00015 

 

Medicinskt ansvarig (MA) Ann-Louise Eriksson har inget nytt att informera. 
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§ 49 
Balanslista Kontrollplan, dnr KS 18/00016 
 
Socialchef Ingrid Holmgren meddelar att inget nytt finns att 
rapportera. 
 

 
  
 Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 50 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Allan Myrtenkvist (S) redovisar en skrivelse med frågor angående kommunens 
omsorgsverksamhet avseende:  

1. Lägesrapport för projektet ”heltidsresan”. Hur långt har man kommit? Hur 
planeras arbetet framåt? Tidplan mm. 

2. Schemaläggningsprocessen, bl a om hur verktyget ”Time Care” används.  

3. Förklaringar och definitioner av de begrepp som används inom 
schemaläggningen (delade turer, antal pass per månad mm).  

Myrtenkvist konstaterar att några av frågorna blivit besvarade på dagens möte 
men önskar ändå lämna in skrivelsen.  

Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar med att omsorgsutskottet vill 
ha skriftligt svar på skrivelsen.   

Torbjörn Saxin (S) lägger ett förslag om att omsorgsutskottet i likhet med 
bildningsutskottet kan ha olika teman vid mötena. Enhetscheferna kan då ge 
fördjupad information om respektive verksamhet och vad de olika vårdformerna 
innebär. 

Ordförande Christina Johansson (M) framför att omsorgsutskottets möten även 
kan vara verksamhetsförlagda och ställer frågor angående den nya lagen om 
samverkan och samarbetet mellan vårdcentralen och kommunens omsorg vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar att omsorgsutskottet vill ha 
teman vid kommande möten och föreslår att ett tema behandlar den nya lagen 
om samverkan och kommunernas betalningsansvar samt att inbjudan går till 
samarbetspartnern vårdcentralen. 
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