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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl. 14.00–16.45 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Se bilagd förteckning   

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Daniel Åhnberg, områdeschef 
Raija Sundin, nämndsekreterare 
Ann-Louise Eriksson, MAS 
Mikael Friman, upphandlingsansvarig §§75 
Bodil Lagergren, enhetschef §§ 75 

 

Justerare Ronnie Faltin   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 9/6 2016 kl. 16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 61-75 
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Ronnie Faltin     
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2016-06-08 
    
Datum då anslaget sätts upp 2016-06-10 Datum då anslaget tas ned 2016-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Anne Horneman S  
 Allan Myrtenkvist S Ronnie Faltin (S) 
 Katja Ollila V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Hans-Otto Pohlmann GL  
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§ 61 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 62 
Fastställande av dagordning. 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 63 

Åtgärdsplan för vård och omsorg utifrån månadsrapport 
mars 2016, KS 16/00167 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2016, § 152 daterat 2016-04-26 
Information Helga/Helmer 
 
Ärendet 
I driftsuppföljningen mars 2016 prognostiserar omsorgen att kosta 6,5 miljoner mer 
än beslutad budgetram. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ny 
uppföljning och vid behov åtgärdsplan skall presenteras i juni. 
 
Hemtjänsten 
Förklaringen till underskottet i hemtjänst är fler beviljade insatser vilket genererar 
en ökad volym. De beviljade insatserna har ökat med 8 945 timmar januari till maj 
2016 i jämförelse med samma månader 2015, vilket motsvarar en ökning med ca 
28 % beviljade hemtjänsttimmar i förhållande till samma period under 2015.  

Dubbelbemanning är inte registrerat i beviljade timmar. 
Beviljad hemtj.tim 2016 Jan Feb Mars April Maj Jan-Maj 

Centrumgruppen 1896 2009 2164 1982 2095 10146 
Kyllervägsgruppen 2074 1923 2156 2089 2275 10517 
Grythyttans hemtjänst 1354 1303 1377 1327 1295 6656 
Trygghetsb. Hällefors 2236 2154 2254 2156 2023 10823 
Trygghetsb. Gryhyttan 699 652 691 543 463 3048 
SUMMA 8259 8041 8642 8097 8151 41190 

 
Beviljad hemtj. tim 2015 Jan Feb Mars April Maj Jan-Maj 
Centrumgruppen 1253 1076 1140 1089 1182 5740 
Kyllervägsgruppen 1904 1718 2069 2036 2056 9783 
Grythyttans hemtjänst 966 888 960 1072 1352 5238 
Trygghetsb. Hällefors 1484 1249 1375 1343 1393 6844 
Trygghetsb. Gryhyttan 984 806 955 932 963 4640 
SUMMA 6591 5737 6499 6472 6946 32245 

 
 

Central planering och digitalisering av system (Viva, Time Care, TES, Viva app 
omsorg) som integrerar med varandra kvalitetssäkrar och effektiviserar 
hemtjänsten. Efter månadsrapport mars 2016 har omsorgen arbetat med 
nedanstående åtgärder för att minska kostnader och höja effektiviteten, vilket 
avspeglar sig i redovisningen av personalkostnad i hemtjänsten. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(28) 

Datum  
2016-06-08  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

PERSONALKOSTNAD HEMTJÄNST  
SEK 

 2016 Budget Utfall Avvikelse 
Jan 2 881 072 3 546 588 -665 516 
Feb 2 834 833 3 537 212 -702 379 
Mar 2 738 797 3 163 848 -425 051 
Apr 2 760 139 3 383 954 -623 815 
Maj 2 884 629 3 124 669 -240 040 
 
 
Dubbelbemanning 
Dubbelbemanningen ingår i personalkostnad hemtjänst 
 
Stickprov på dubbelbemanning i hemtjänsten: 
15 mars:  47,5 timmar per dag/kväll * 31 dagar = 1 472 timmar 
dubbelbemanning vilket genererar 1 963 personaltimmar (12,0 åa) räknat på 
75 % i direkt brukartid. Varje personaltimma kostar 220 kr/tim vilket innebär en 
kostnad på 432,0 tkr/mån 
 
15 maj:  40,5 timmar per dag/kväll * 31 dagar = 1 255 timmar 
dubbelbemanning vilket genererar 1 673 personaltimmar (10,2 åa), räknat på 
 75 % i direkt brukartid. Varje personaltimma kostar 220 kr/tim vilket innebär en 
kostnad på 368,0 tkr/mån 
 
 
Åtgärder för att minska kostnaderna inom hemtjänsten: 
- Restriktivare riktlinjer för biståndshandläggning, KS maj. 
- Nygammal arbetsmodell Helga/Helmer infördes 16/5.  
- Planerare börjar kl. 06.30 för att kunna samordna insatserna vid frånvaro, för att 

ev. undvika vikarieanskaffning 
- För att öka flexibiliteten ytterligare är planerarna avbytare på alla områden, 

vilket tydliggör behovet av personal på respektive område ”koll på läget”. 
- Alla dubbelbemanningar är kvalitetssäkrade utifrån arbetsmiljö och 

omvårdnadsaspekter, dubbelbemanningarna följs också upp regelbundet. 
- Påbörjat App Viva omsorg, som möjliggör dokumentering på plats samtidigt 

som tidsregistrering sker. 
- Bemanningskrav i Time Care, fortlöpande uppdatering av enhetschef beroende 

på behovet av personal 
- Samarbete mellan hemtjänstgrupperna har ökat 
- Ett samarbete med personalenheten för att öka frisknärvaron. Den totala 

sjukfrånvaron jan – maj har minskat med 0,77 % sedan 2015. 
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 Ekonomi 
Totalt prognostiserar omsorgen att kosta 6 400 tkr mer än beslutad budgetram, 
dock har behoven inom LSS genererat med 500 tkr sedan kommunstyrelsens 
månadsrapport mars, beviljat av myndighetsnämnd i maj.   
- Äldreomsorgen ökade kostnader på 3 200,0 tkr (oförändrad prognos) 
- IFO, inkl. AME ökade kostnader på 1 000,0 tkr (förbättrad prognos med 600 tkr) 
- Socialpsykiatrin ökade kostnader på 500,0 tkr (oförändrad prognos) 
- LSS, ökade kostnader på 1 700,0 tkr (försämrad prognos med 500 kr)  

 
Det prognostiserade underskottet i hemtjänsten är i direkt relation med behoven 
och de beviljade insatserna. 8 945 beviljade timmar (jan-maj) genererar 11 927 
personaltimmar, räknat på 75 % i direkt brukartid. Dubbelbemanning ej 
medräknat. Varje personaltimma kostar 220 kr/timme vilket skulle innebära en 
kostnad på 2 624 tkr, hemtjänsten kostar under dessa månader 2 657 tkr.  
 
I prognosen ingår även byggnation av lokal Bergslagsvägen totalt 270,0 tkr 
utöver tilläggsbudget.  
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att vård- och omsorgsinsatser 
måste anpassas för att motsvara behoven utifrån lagstadga krav.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
 

  Förvaltningens förslag till beslut 
                           

- Förvaltningen föreslår omsorgsutskottet att godkänna redovisade åtgärder  
- Att ny uppföljning sker till KS i augusti. 

 
 

--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer en fråga hur stickprovet gått till vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Anne Horneman (S) ställer en fråga kring prognosen vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) yttrar sig kring stickprovet som gjort, mer 
information vore önskvärd, vilket besvaras av ordförande  
Christina Johansson (M). 
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Anne Horneman (S) yttrar sig kring att mer utförlig statistik vore önskvärd 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
  
Anne Horneman (S) ställer en fråga om kostnaderna för dubbelbemanningen, 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga kring dubbelbemanningen, innebär det att 
två personal måste åka till brukaren, vilket besvaras av socialchef  
Ingrid Holmgren. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig att omsorgsutskottet kommer 
att se om åtgärderna ger effekt vid nästa uppföljning. 
 
Katja Ollila (V) har synpunkter på att åtgärderna ska redovisas direkt efter 
sommarmånaderna, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en tredje att-sats  
att inför det extra inplanerade omsorgutskottet den 16 augusti så kommer en 
ekonomisk uppföljning finnas med. 

 
 

Ordförande Christina Johansson (M) ställer sitt yrkande mot förvaltningens  
yrkande och finner att det egna yrkande vinner bifall.  
 
 
 
Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- att godkänna redovisade åtgärder  
- att kalla till extra omsorgsutskott den 16 augusti för uppföljning av 

åtgärdernas effekt på ekonomin 
- att ny uppföljning sker till KS i augusti 

 
 
 

 
Exp till  
Kommunstyrelsen 

 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(28) 

Datum  
2016-06-08  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 

Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i 
Örebro för år 2017, dnr KS 16/00175 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år 2017. 
- Årsredovisning 2015 samt verksamhetsplan 2016-2017.  

 
Ärendet 
Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 28 000 kr till verksamheten 
under år 2017. Summan är baserad på 4 kr per kommuninvånare. (Antalet 
invånare har tagits fram med hjälp av kommunfolkmängdstatistik från  
SCB, 151231).  
Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjälpa kvinnor och barn som utsatts för 
psykiskt och/eller fysiskt våld i nära relation. 
 
Kvinnohuset i Örebro faller utanför de av Hällefors kommun upprättade 
allmänna föreningsbidragskriterierna.  
 
 

Ekonomi 
Enligt bidragsansökan på 28 000 kr. Vid eventuell placering får kommunen 
betala 1 200 kronor per dygn. 

 
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. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Att omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen att avstå från att ge bidrag 

till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för år 2017 med hänvisning till 
Hällefors kommuns gemensamma bidragskriterier samt att kommunen vid 
eventuell placering får betala en dygnskostnad.  
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--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Christina 
Johansson (M) kortfattat. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 
- att avstå från att ge bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för 

år 2017 med hänvisning till Hällefors kommuns gemensamma 
bidragskriterier samt att kommunen vid eventuell placering får betala en 
dygnskostnad.  

 
 

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 65 
Ansökan om föreningsbidrag, Föreningen för 
Psykiatriskt Samarbete (FPS) år 2016, dnr KS 16/00151 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen för Psykiatriskt Samarbete år 2016. 
- Verksamhetsberättelse 2015, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan 2016/2017  

samt revisionsberättelse. 
 

Ärendet 
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) har under tidigare år sökt pengar 
från Hällefors kommun och även närliggande kommuner. Under år 2014 och 
2015 har inte Hällefors kommun beviljat några pengar och även de andra 
närliggande kommunerna har valt att helt avstå eller har dragit ner på 
bidraget. 

 
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) faller utanför de av Hällefors 
kommun upprättade allmänna föreningsbidragskriterierna.  

 
 

Ekonomi 
Enligt bidragsansökan på 1 000 kr. 

 
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. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen att avstå från att ge 

föreningsbidrag till Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) för  
år 2016 med hänvisning till Hällefors kommuns gemensamma 
bidragskriterier. 
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--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Christina 
Johansson (M) kortfattat. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- att avstå från att ge föreningsbidrag till Föreningen för Psykiatriskt 

Samarbete (FPS) för år 2016 med hänvisning till Hällefors kommuns 
gemensamma bidragskriterier. 

 
 

 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 66 
Yttrande över medborgarförslag om kommunal 
samordnartjänst, dnr KS 16/00036 
 
Beslutsunderlag 
Helen Erikssons medborgarförslag, inkommit 2016-01-12 
KF 2016-02-16 § 15 
KS 2016-04-26 § 145 
 
Yttrande 
I rubricerat medborgarförslag föreslås Hällefors kommun anställa en 
frivilligsamordnare/volontärsamordnare. 
 
En frivilligsamordnare/volontärsamordnare skulle i sitt uppdrag, enligt 
förslaget: 
 
- Svara på frågar och funderingar från alla de som arbetar för invandrare. 
- Kartlägga behoven hos de äldre och utreda om volontärarbete kan 

tillgodose vissa av dessa behov.  
- Ansvara för kommunens befintliga väntjänst, ha en samordnande funktion 

för denna. 
- Ha en stödjande funktion för frivilligorganisationer. 
- Kartlägga frivilligorganisationer i kommunen. 
- Rekrytera och samordna volontärer. 
- Ta emot idéer och förslag/ledsaga människor till rätt myndighetskontakter 

med idéer.   
 
Förvaltningen vill vitsorda förslaget i grunden då detta är ett bra exempel på 
hur kommunen kan tillvarata och stödja goda krafter och idéer som gynnar 
såväl enskilda medborgare som Hällefors kommun. Dock ser förvaltningen 
svårigheter att implementera förslaget.  
 
Kommunens ansvar avseende äldreomsorg sker utifrån socialtjänstlagen 
(2001:453). Handläggningen kräver biståndsbedömda beslut om stöd utifrån 
en rättssäker handläggning. Denna kan inte ersättas med en 
volontärverksamhet som bygger på frivilliga insatser. Den kan som bäst 
utgöra ett komplement till den lagstadgade kommunala verksamheten vilket 
sker i dag. En rad organisationer verkar i dag redan i kommunen och det är 
oklart om dessa önskar samordnas kommunalt. Exempel på organisationer är 
Röda korset, Svenska kyrkan, kommunala handikapprådet, Lions, 
Majblomman, kommunala pensionärsrådet m.fl. 
 
Vad gäller informationsansvaret så har enligt förvaltningslagen (1986:223) 
varje tjänsteman inom myndigheten ett ansvar att lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör 
myndighetens verksamhetsområde.  
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Vidare har varje kommunal myndighet ett intresse av att samverka med och 
samordna insatser med frivilligorganisationer och volontärer inom sitt 
respektive verksamhetsområde. Att samordna information från flera olika 
myndigheter till en frivilligsamordnare/volontärsamordnare skulle enligt 
förvaltningen ställa orimligt höga krav på denna befattning. 
 

Ekonomi 
Förvaltningens bedömning är att genomförandet av medborgarförslaget 
skulle innebära ökade kostnader motsvarande en heltidsanställd, 
uppskattningsvis 450 tkr.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att förslaget stödjer goda krafter och idéer som 
gynnar såväl enskilda medborgare som Hällefors kommun.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Förvaltningen anser att viss samordning redan sker och föreslår därför att 

medborgarförslaget avslås. 
 

--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Christina 
Johansson (M) kortfattat. 

  
Katja Ollila (V) yttrar sig över att det är ett bra förslag, sociala innovationer, 
bra att ha koll på vad det finns för behov och hjälpa till på olika sätt med 
integrationen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och områdeschef 
Daniel Åhnberg. 

  
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
Beslut 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- att förvaltningen anser att viss samordning redan sker och föreslår därför 

att medborgarförslaget avslås. 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 67 
Yttrande över medborgarförslag om transport till affärer 
och varuhemsändning vintertid för personer med 
nedsatt rörelseförmåga, dnr 34. 11/310 

 
Beslutsunderlag 
Åge Schmidts medborgarförslag, inkommit 2011-01-12 
KF 2011-02-15 § 45 
KS 2011-03-08 § 90 
 
Ärendet 
I rubricerat medborgarförslag föreslås att Hällefors kommun ska bekosta så 
att invånare med nedsatt rörelseförmåga får tillgång till att åka buss två 
gånger per vecka till affärerna under vinterhalvåret. Förslagsställaren hänvisar 
till att Hällefors bostad (BoAB) erbjuder denna tjänst till sina hyresgäster som 
bor på seniorboendet (55 +) i Klockarskogen.   
 
Förslagsställaren föreslår även att kommunen ska inrätta telefontid så att det 
ges möjlighet för kommuninvånare med nedsatt rörelseförmåga att kunna 
ringa och beställa varor. Förslagsställaren föreslår att någon från kommunen 
ordnar så att varorna kommer hem till kunden, kunden föreslås endast betala 
för sina inköp och kommunen ska stå för transportkostnaden.  
 
Förslagsställaren lyfter även frågor kring snöröjning som underlättar 
framkomligheten för gående. Denna del bedömer förvaltningen som besvarad 
genom att dåvarande kommunalråd framförde dessa synpunkter till 
Bergslagens kommunalteknik. 
 
Om en medborgare har behov av hjälp med inköp kan hen ansöka om insatsen 
via kommunens biståndshandläggare. Vid ett bifall får hen varorna 
hemlevererade. Förvaltningen hänvisar också till att personer som har nedsatt 
rörelseförmåga, och som vill göra inköpen själv, har möjlighet att ansöka om 
färdtjänst. Den ansökan görs till Länstrafiken. 
 

 
Ekonomi 
Inom Omsorgen är det 64 personer (april -16) som har insatser i form av 
inköp från kommunen.  
 
Folkhälsa 
Olika typer av stödinsatser för att den enskilda, så långt det är möjligt, ska 
kunna leva ett självständigt liv bedöms ha en positiv effekt på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Samverkan 
Samverkan har skett i ärendet. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att Åge Schmidt medborgarförslaget dnr 34. 11/310 med ovanstående 

yttringar skall anses vara besvarat.  
 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Christina 
Johansson (M) kortfattat. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- att medborgarförslaget dnr 34. 11/310 med ovanstående yttringar skall 

anses vara besvarat.  
 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 68 
Yttrande över Sture Beckmans (S) motion om 
kommunens relationer med sociala företag,  
dnr 198.09/149 

 
Beslutsunderlag 
Sture Beckmans (S) motion, inkommen 2009-12-02 
KF 2009-12-08 § 189 
KS 2010-01-26 § 27 
 
Yttrande 
I rubricerad motion föreslås Hällefors kommun ta fram ett policydokument 
för hur kommunen ska förhålla sig till sociala företag på jämlika 
affärsmässiga grunder.  
 
I Hällefors finns sociala företag som har samarbete med kommunen. 
Motionären vill att kommunen tar fram ett policydokument för hur 
kommunen ska se på socialt företagande och hur man ska samarbeta med dem 
på jämlika affärsmässiga grunder.  
 
Kommunförvaltningen ställer sig positiva till att ta fram en policy inom 
området socialt företagande. I en policy kan kommunens roll i relation till 
övriga aktörer, såväl offentliga som privata, tydliggöras. Det handlar 
exempelvis om att det är Arbetsförmedlingen som har ett ansvar för att 
anordna arbetsmarknadsåtgärder och anvisa individer till verksamheter. Det 
betyder att kommunen som enskild aktör inte kan anvisa individer till 
arbetsmarknadsåtgärder inom sociala företag. En policy kan även tydliggöra 
andra delar som en kommun inte får ägna sig åt. 
 
En policy kan också visa på möjligheten att ta social hänsyn i kommunala 
upphandlingar utifrån aktuell lagstiftning, så som lag om offentlig 
upphandling (2007:1091), och direktiv samt ha möjlighet att förhindra 
eventuella oklarheter när det gäller tolkningen av otillbörlig konkurrens. 
 

Ekonomi 
Att minska antalet människor som är i behov av ekonomiskt bistånd har 
positiva ekonomiska aspekter. Kommunförvaltningens förslag till beslut, 
att ta fram en policy, innebär främst en kostnad i arbetstid. Vad en 
eventuell policy i ett senare skede innebär i kostnader för kommunen är 
beroende av vilka förslag som lämnas i policyn. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen bedömer att samverkan med arbetsintegrerade 
sociala företag har positiva folkhälsoeffekter. Att integrera och återetablera 
personer på arbetsmarknaden som t.ex. på grund av funktionsnedsättning 
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som medför nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet, 
långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av 
social utsatthet står utanför arbetsmarknaden utgör en stor vinst för 
samhället och individen. Detta då människor erbjuds en plattform för 
arbete istället för att individen under en kortare, eller längre tid behöver 
ekonomiskt bistånd. Arbete och egen försörjning är även 
trygghetsskapande för individen och främjar en god hälsa. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för socialt 

företagande i samråd med övriga kommuner i KNÖL. 
 

- Att motionen med ovanstående anses besvarad. 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande  
Christina Johansson (M) kortfattat. 
 
Ronnie Faltin (S) yttrar sig att det tidigare varit ett föredragande på 
kommunstyrelsen kring liknande ärende och tycker att kommunen inte ska 
förringa/underskatta ärendet. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) nämner att ett bra socialt initiativ finns på t.ex. 
mataffärer i kommunen. 

 
Socialchef Ingrid Holmgren nämner att i Örebro jobbar Örebro Bostäder 
(ÖBO) med ”social hänsyn”. Socialchef, områdeschef upphandlingsansvarig 
och Hällefors Bostads AB VD, har varit dit på besök. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner ett arbetsmarknadsprojekt i 
Örebro som sedermera blev ett socialt företagande. 
 
Katja Ollila (V) yttrar sig att motionen är mycket bra. 

 
 

Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
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Beslut 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för socialt 

företagande i samråd med övriga kommuner i KNÖL. 
 

- Att motionen med ovanstående anses besvarad. 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 69 
Information socialchef, dnr KS 16/00022 
 
Socialchefen informerar kring: 
 
Äldreplanen:  
Synpunkter från politiken skall lämnas in senast den 15 augusti till socialchefen  
eller MAS. Äldreplanen kommer att beredas i omsorgsutskottet i augusti för att  
sedan tas på kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. 
 
Personalläget: 
I dagsläget är det chefer på alla poster, senaste anställningen var enhetschef för LSS. 
 
Flytt till nya lokaler: 
Hemtjänst grupperna, AME och sjuksköterskor har flyttat in i nya lokaler (Bergslags. 15) 
Invigning av de nya lokalerna var i fredags den 3 juni. 
 
Arbetskläder: 
Nu har all personal fått arbetskläder, förutom personliga assistenter. (finns inget lagkrav  
att de ska ha arbetskläder). 
 
Arbetsmodell: 
Den nygamla arbetsmodellen Helga & Helmer har återinförts inom äldreomsorgen. 
 
Sjukfrånvaro: 
Sjukfrånvaron har minskat med 0.77 %. 
 
Sommaren 2016: 
Det fattas vikarier inom Äldreomsorgen + LSS, en ny kontakt tagits med  
Arbetsförmedlingen för att försöka hitta fler vikarier. 
Socialchefen har tillsammans med MAS kvalitetssäkrat verksamheterna, bl.a. med att  
vikarierna ska ha en anställning på ca 70 %, bra scheman, kollat av delade turer m.m. 
och att den ordinarie personalen är uppdelad i två semesterperioder. 
Socialchefen nämner även att avdelningar inom sluten vården blir stängda under  
sommaren, vilket medför ökat tryck och sämre patienter i hemsjukvården. 
 
BMB: 
Bergslagens Miljö och Byggnämnd har gjort inspektion på transport av varm mat i  
värmeskåp samt kylda matvaror inom hemtjänsten, Inga anmärkningar, bedöms att 
verksamheten har bra rutiner. 
 
Digitalisering av larm: 
87 larm är i dagsläget förberedda för digitalisering i ordinärt boende. 
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Integration: 
Socialchefen nämner att gränskontrollen är förlängd. 
Asylsökande som inte beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och permanent 
uppehållstillstånd (PUT) och som ska lämna landet, har ingen rätt till boende eller 
dagersättning. 
Från den 1/6 finns det möjligheter att återsöka medel, allt som återsöks kommer att 
kvalitetssäkras. ”Arbetsverktyg” till ändamålet kommer att inhandlas, innebär bättre  
kontroll på individnivå och återsökningar. 
 
Kostnad per brukare: 
Ensolutions genomgång av Äldreomsorgen visar positiv förbättring från 2014 till 2015 
• Hemtjänst + HSL 5 miljoner 
• VoB + HSL 4,3 miljoner 
• Administration 1,4 miljoner 
• Bostadsanpassning 1,5 miljoner 

 
Den 22 juni kommer det att ske en redovisning till förvaltningen av Ensolution. 
Även en genomgång i Kommunstyrelsen kommer att ske efter sommaren. 
 
Socialchefen och MAS är inbjudna för att delta i form av föreläsare av Ensolution  
till deras stämma i Stockholm och Göteborg. 
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§ 70 
Information måltidsverksamhet, dnr KS 16/00023 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar kort om att kvällsmat har börjat 
serveras på trygghetsboendena, i Grythyttan och Björkhaga Hällefors.  
Väldigt uppskattat av brukare och anhöriga. 
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§ 71 
Information MAS, dnr KS 16/00024 
 
MAS Ann-Louise Eriksson informerar: 
 

• På många håll i landet kommer sommarstängda vårdplatser inte att 
kunna öppna i höst (Dagens medicin) 

• Sommarplanering 2016 – för Lindesbergs lasarett 
• Riskbedömning sommaren 2016 utförd av Mas Norra länsdelen  
• Bättre balans – en kampanjvecka för äldres säkerhet 

 
 
Powerpoint material kring detta kommer att skickas ut med protokollet till 
ledamöterna. 
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§ 72 
Information om ärendehantering från slutenvården  
tom maj 2016, dnr KS 16/00007 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga  
 
Ärendet 
Fram till och med maj månad 2016 har kommunen fått information om 124 
ärende från slutenvården. Av dessa är samtliga ärende åtgärdade, 8 ärende är 
inte utskrivningsklara utan kommer att åtgärdas senare.    
 
Betalningsansvarslagen (1990:1404) 
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården 
eller geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende 
en patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. 
 
Kostnad för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. 
Kostnad för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn.  
 
Kommunen har under de fem första månaderna haft 0 dygn med 
betalningsansvar till lasarett. 

 
Ekonomi 
I omsorgens budget finns 150,0 tkr gällande köp av vårdplats till 
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. 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. 

  
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 
 
 Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 73 
Behov av vård- och omsorgsboende maj 2016, 
dnr KS 16/00008 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet 
Under maj månad hade 13 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa har: 
- 2 personer erbjudit plats  
- 2 personer vistas på korttidsplats i avvaktan på verkställighet 
- 9 personer, varav 1 par har hemtjänst i avvaktan på verkställighet 

 
Kommunstyrelsen tog beslut om ny rutin för erbjudande om plats i vård- och 
omsorgsboende den 2016-01-26.  
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ”ej verkställda beslut” till 
Socialstyrelsen. Under maj riskerar kommunen sanktionsavgifter på 3 
ärenden som inte verkställts inom 3 månader.   
 
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. 

  
 
 

Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren kortfattat. 

  
 
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 74 
Balanslista Omsorgen 2016, dnr KS 16/00025 
 
Socialchefen informerade om balanslistan. 
 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 75 
Övrigt, dnr KS 16/00040 
 
Upphandlingsansvarig Mikael Friman och enhetschef Bodil Lagergren var 
inbjudna för att berätta om kostnaderna kring fordonen inom omsorgen. 
 
Mikael Friman visade uppgifter kring kostnader för fordonskador gällande de 
9 senaste utbytta fordonen och efter 36 månaders leasing. 
 
Bodil Lagergren informerade om åtgärdsplanen som hemtjänsten vidtagit för 
att komma till rätta med kostnaderna. 
 
En ny uppföljning kommer att ske till omsorgsutskottets möte den  
7 december. 
 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att en inbjudan från Inspektionen 
för Vård och Omsorg (IVO) har inkommit. (Återföringskonferens den  
12 oktober i Örebro). 
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Ordförande  
Tackar alla medarbetare för ett bra 

samarbete och önskar alla en  
Trevlig Semester! 

 
 
 
 
 
 

Ordförande  
önskar alla ledamöter i  

Omsorgsutskottet  
en  

Trevlig sommar! 
 

 


