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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Individ- och Familj, konferensrummet kl. 14.00–17.30. 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Ronnie Faltin (S) 
 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Raija Sundin, sekreterare 
Ann-Louise Eriksson, MAS 
Daniel Åhnberg, områdeschef § 179 
Pierre Sahlin, enhetschef § 180 
 

 

Justerare Vivianne Pettersson   
 
Justeringens plats och tid Formens Hus onsdag 10/6 2015 kl.14.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 167-181  
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Vivianne Pettersson   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen, omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-03 
    
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-10 Datum då anslaget tas ned 2015-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Formens Hus 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Anne Horneman S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Katja Ollila  V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Hans-Otto Pohlmann GL Vivianne Pettersson (M) 
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§ 167 

Upprop 
 

Upprop förrättas. 

§ 168 

Val av justerare samt dag för justering 
 

Vivianne Pettersson föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll, 
den 2015-06-10, klockan 14.00. 

 
 

Beslut 
 

Omsorgsutskottet beslutar att Vivianne Pettersson jämte ordförande 
 justera dagens protokoll, 2015-06-10, klockan 14.00. 

§ 169 

Godkännande av kallelse till dagens 
sammanträde 

 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen.  
 
 
Beslut 
 
Kallelsen godkänns. 

§ 170 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkänns med ett beslutsärende som tillkommit och 
ett par tillägg under punkten övrigt. 
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§ 171 
Föreningsbidrag 2015, dnr KS 15/00006 

 
Beslutsunderlag 
För andra halvåret, 2015 har fyra (4) föreningar ansökt om 
föreningsbidrag; 
 

• Hfs-Grh Reumatiker förening  36 714 kr 
• PRO Grythyttan   23 634 kr 
• PRO Hällefors   28 150 kr 
• SPF Argenta   21 840 kr  

 
Totalt  110 338 kr 

 
 
Ärendet 
Dessa fyra föreningar sökte bidrag för första halvåret 2015 och 
söker nu bidrag för resten av år 2015. 
Kommunstyrelsen har arbetat fram en föreningspolicy KS § 137, 
2015-05-12, som kommer att gälla alla föreningar inom Hällefors 
kommun, från och med årsskiftet 2016. 
Kommunen kommer även att ha två ansökningsdatum under året, 
dels ett för första halvåret och ett för andra halvåret. Detta för att 
föreningarna ska kunna ansöka om bidrag under hela året.  

 
Ekonomi 
Under första halvåret betalades det ut 121 100 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. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att nämnda 
föreningar erhåller föreningsbidrag enligt hyreskontraktens 
fastställda nivå för resterande del för 2015. 
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 --- 

Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet ställer Anne 
Horneman (S) en fråga kring att vissa av föreningarna kan få 
reducerad hyra om de sköter vissa yttre sysslor där de hyr, vilket 
besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Vivianne Pettersson ställer en allmän fråga kring hyran, vilket 
besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka att föreningar får hyra 
lokal av Folkets Hus 8 tillfällen/år och Allan Myrtenkvists (S) 
fundering är om man skulle kunna öka det till 12 tillfällen/år. 
 
Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka att 10-12 gr/år borde 
räcka med tanke på uppehåll under sommaren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga kring om det finns 
möjligheter för andra föreningar att söka bidrag, inte bara de som 
alltid söker, vilket besvaras av ordförande att nästa år kommer det 
att finnas två sökperioder (en på våren och en på hösten). 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet yrkar ordförande 
Christina Johansson (M) ett tillägg till beslutet, att man lägger till 
Hällefors Bostads AB (BOAB) uträkning och att respektive 
förening som sökt bidrag ska lämna in hyreskontrakt för resten av 
år 2015. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer sitt yrkande mot 
förvaltningens yrkande och finnar att det egna yrkande vinner 
bifall. 
 
 
 
Beslut 
 
- Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att nämnda 

föreningar erhåller föreningsbidrag enligt hyreskontraktens 
fastställda nivå för resterande del för 2015. 

 
- Samt att man lägger till Hällefors Bostads AB (BOAB) 

uträkning och att respektive förening som sökt bidrag ska 
lämna in hyreskontrakt för resten av år 2015. 
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§ 172 
Balanslista, dnr KS 15/00070 
 
Socialchefen informerade om balanslistan. Oförändrad sedan förra 
utskottsmötet. 
 
 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 173 
Information om utskrivningsklara maj 2015, 
dnr KS 15/00009  
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående information om utskrivningsklara. 

 
 
Ärendet 
Under maj månad hade kommunen 27 patienter som vistades på 
lasarett. Kommunen har under maj månad haft 2 dygn med 
betalningsansvar till lasarett.  
 
Kostnad för ett vårddygn är 4 666 kronor. Kostnad för psykiatrisk 
vård är  
3 958 kr per vårddygn.  
 
Rubriken ej åtgärdade, ej utskrivningsklara kan förklaras med att 
patienten inte är färdigbehandlad under innevarande månad. 

 
 

Ekonomi 
Fram till och med maj månad har kommunen fått betala 18 664 
kr. I budget finns 150,0 tkr för köp av vårdplats när vi har 
betalningsansvar till lasarett, för färdigbehandlade patienter. En 
bra planering och ett optimalt samarbete i äldreomsorgens 
vårdteam är en förutsättning för att minska risken för 
betalningsansvar till lasarett.  

 
 

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. 

  
 
 
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 174 
Behov av vård- och omsorgsboende maj 2015, 
dnr KS 15/00010 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Ärendet 
Den sista maj var det 8 personer som beviljats beslut om vård- och 
omsorgsboende, utav dessa är det 2 personer som vistas på 
korttidsboende.  
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk 
för sanktionsavgifter. Fyra gånger per år meddelas ej verkställda 
beslut till Socialstyrelsen.  
Från mars månad tas samtliga ärende gällande ansökan om vård 
och omsorgsboende upp tillsammans med enhetschef. Ärendet 
kvalitetssäkras genom en rättvis och säker bedömning innan beslut.    

 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tiden och 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 och samverkan har inte skett. 

 
 

 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
 
 
 
 
Socialchefen visar upp en ny blankett för redogörelse angående 
vård- och omsorgsboende till ledamöterna och ledamöterna 
beslutar enhälligt att den sammanställningen vill utskottet ha i 
fortsättningen. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(19) 

Datum  
2015-06-03  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 
Information – MAS dnr KS 15/00037 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerade kort om 
avvikelser av allvarlig karaktär. (handlingar/material kring detta 
kommer att skickas till ledamöterna i omsorgsutskottet) 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerade även om att 
Riskbedömning, åtgärder och handlingsplan är gjord inför 
sommarsemestrarna rörande kommunens sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter. 
(handlingar/material kring detta kommer att skickas till 
ledamöterna i omsorgsutskottet) 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerade även kort 
om att i höst kommer att bedrivas en kampanj Fallprevention. Detta 
kommer att ske vecka 40 (material kring detta kommer att skickas 
ut till ledamöterna i omsorgsutskottet). 
 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(19) 

Datum  
2015-06-03  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 
Information Socialchef, dnr KS 15/00072 
 
Socialchefen informerade kort om 
 
Ekonomin Omsorgen prognosen visar ett underskott på ca 1 088 tkr. 
Inspektion av IVO var på en ny inspektion inom äldreomsorgen den 
20/5. 
Sanktionsavgifter Hällefors kommun har fått betala in 
sanktionsavgifter, i dagsläget (100 tkr, 120 tkr, 180 tkr) kan 
eventuellt komma någon till.  
Förändring på Fyrklövern anhörigträffar, säkrat upp mittdelen, 
byte av dörrlås, installation av hotellås och kodlås till ytterdörren.  
Rutiner, riktlinjer och handlingsplan finns för personal, för att 
säkerställa vården, 6 personal arbetar under natten. 
Värd/värdinna på trygghetsboende och Fyrklövern Hällefors 
kommun har anställt två värd/värdinna som kommer att vara på 
trygghetsboendena och en värdinna som kommer att finnas på 
Fyrklövern. 
Kamin på Björkhaga en kamin ska installeras i matsalen på 
Björkhaga. 
Sinnenas & Minnenas park Arbetsmarknadsenheten kommer att 
ansvara för skötseln av parken.  
Feriearbete inom vård och omsorg Hällefors kommun kommer 
att ta emot feriearbetare under veckorna 25-28. 
Semesterplanering planeras till två perioder, halva styrkan har 
semester och halva styrkan arbetar.  
 
Socialchefen visade även upp ett PowerPoint material kring detta 
som kommer skickas ut till alla i omsorgsutskottet. 
 

 
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 177 
Trygghetsboende med kvalité i Hällefors,  
dnr ON 14/00151 
 
Ärendet  
Socialchefen fick i uppdrag av utskottet att undersöka vilka 
möjligheter det finns för att inrätta ett trygghetsboende med kvalité 
i Hällefors.   
 
Nuläget 
Trygghetsboende Hällefors 

1. Hällefors bostads AB (Boab) ansvarar för trygghetsbostäderna i Hällefors.  
2. Trygghetsbostäder upplåtes till personer som har fyllt 70 år, eller har en  

anförvant som fyllt 70 år.  
3. I Hällefors finns lägenheter med god tillgänglighet för de boendes måltider  

och samvaro. Lunch serveras vardagar i den gemensamma matsalen.  
4. Trygghetsboendet är bemannat med personal.   
5. Trygghetsbostäder i Hällefors är planerade så att det är möjligt att bo kvar  

om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.  
 

 Vårdtyngd inom Trygghetsboende Hällefors 
 
Underlaget utgår ifrån statistik för april. 
- biståndshandläggarens beslut, beviljad tid i 
omvårdnadsprogrammet, Viva 
- planerade hemtjänstinsatser i planeringssystemet, Kompendium 
 

Trygghetsboende 
Hällefors 

Beviljade 
timmar 
(Viva) 
Exkl. 
Städ, 
inköp 

Planerade 
timmar 
(Kompanion) 
av hemtjänst 

Brukare som 
har mer än 124 
tim 
beviljade/mån 

Brukare som har mer 
än 124 tim 
planerade/mån 

 

April 2015 1390 1416 0 0 
 

Möjligheter 
- Att införa ett trygghetsboende med kvalité i Hällefors. 

 
Trygghetsboende med kvalité 

- Det finns alla förutsättningar till att skapa ett ”levande” trygghetsboende 
som är attraktivt för Hällefors invånare. Bostadsbolaget ansvarar för 
trygghetsbostäderna i Hällefors, inga biståndsbeslut krävs. 
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Trygghetsbostäderna skall upplåtas till personer som har fyllt 70 år, eller 
har en anförvant som fyllt 70 år.  

- I Hällefors finns lägenheter med god tillgänglighet, gemensamma 
måltider serveras i den gemensamma matsalen lunch och kvällsmat. 
Möjlighet till för- och eftermiddags fika gemensamt.  

- Trygghetsboende är bemannat med trygghetspersonal vissa tider varje 
dag.  Möjlighet till gemensamma aktiviteter ex. högläsning, bingo, film 
mm. 

- Kommunens rehabilitering har aktiviteter som främjar hälsa och 
välmående och kan erbjuda rehabilitering varje vecka på 
trygghetsboende i form av arbetsterapeut och rehabombud. 

- Genom ett samarbete med arbetsmarknadsenheten skapas 
förutsättningar till värdinna/värd på trygghetsboende. Möjlighet finns 
att använda spa enheten på Björkhaga samt solrummet på Galaxen. 
Trygghetspersonal/värdinna/värd är behjälplig under vistelsen och 
resan.  

- Trygghetsbostäder i Hällefors är planerade så att det är möjligt att bo 
kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för 
förflyttning.  

Ekonomi 
Trygghetsboende 
- 300,0 tkr för bemanning i kök på Björkhaga. 
- Värdinna/värd finansieras via arbetsmarknadsenheten. 
- Rehabilitering utförs av befintlig personal, en budgeterad utökning av 

arbetsterapeut tjänst from 2015 04 01, detta medför att förutsättningarna finns 
och innebär inga utökade kostnader. 

- Transporter till/från solrum på Galaxen i Hällefors bekostas av brukarna som 
får betala samma taxa som LSS verksamhet vad gäller transporter.   

 
Total kostnad: 300,0 tkr i kostnad för införande av 
trygghetsboende med kvalité i Hällefors. 
 
Förvaltningen förordar att kommunen har trygghetsboende med 
kvalité både i Hällefors och Grythyttan för att möta de olika 
behoven. Trygghetsboende som mellanboende mellan ordinärt 
boende och vård- och omsorgsboende verkar också i betydande 
grad kunna uppskjuta eller förhindra flytt till Vård- och 
omsorgsboende. Om vi inför trygghetsboende med kvalité kommer 
trycket på plats i vård och omsorgsboende minska, vilket kan 
resultera i att antalet platser som vi har idag (81) kommer att täcka 
behovet.  
 

 
 

Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 178 
Utredning om likställighet gällande hur mycket 
som inkluderas i avgiften för brukare på Vård- 
och omsorgsboende, dnr KS 15/00207 
 
Sammanfattning 
De förmåner som inkluderas i avgiftstaxan för brukare boende på 
Vård- och omsorgsboende i Hällefors är olika beroende på om man 
bor på Fyrklövern eller på Nya Björkhaga. 
På Fyrklövern inkluderas såväl sänglinne som förbrukningsartiklar 
vilket brukare, boende på Nya Björkhaga, får betala utöver 
avgiften. 
För möjligheter att likställa innehållet på de båda Vård – och 
omsorgsboendena redovisas två alternativ, samt hur det påverkar 
omsorgsförvaltningens budget respektive den enskildes 
privatekonomi. Hänsyn har tagits till personaltid för tvätt av 
sänglinne. 
 
Informationsunderlag 
En inventering av likställigheten gällande vad som ingår i taxan på 
de båda vård – och omsorgsboendena, Fyrklövern och Nya 
Björkhaga redovisas. 
 
Ärendet 
Uppdraget innefattar en redogörelse för i vilken omfattning det går 
att likställa dessa boenden, hur kostnaderna ser ut idag samt vilka 
kostnads effekter det skulle innebära. 
 
Förbrukningsartiklar 
På Fyrklövern ingår Tvättlappar, Soppåsar, tvätt – och sköljmedel 
samt hygienhanddukar vilket brukare på Nya Björkhaga själva får 
bekosta. 
 
Tvätt 
På Fyrklövern ingår sänglinne, nattskjorta och frotté (leasing avtal) 
vilket brukare på Nya Björkhaga själva får bekosta.  
På Nya Björkhaga ingår tvätt av eget sänglinne och frotté. 
 
Städ 
På Fyrklövern ingår städ av bostaden varje vecka inklusive 
toalettpapper och pappershanddukar. 
På Nya Björkhaga ingår städning av bostaden var tredje vecka, 
toalettpapper ingår ej. 
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Hushållsel 
På Fyrklövern ingår hushållselen i hyran. På Nya Björkhaga 
tecknar brukaren själv sitt elavtal och bekostar hushållselen. 
Hushållselen är kopplad till hyresavtalen med Hällefors Bostads 
AB. 
Vilket innebär att den olikheten inte är kopplad till avgiftstaxan. 
 
Omfattning av likställighet 
I utredningen har vi tittat på möjligheter och kostnader för att 
likställa innehållet på de båda Vård – och omsorgsboendena. 
 
Att likställa städningen ser vi inte som möjligt utifrån att 
förutsättningarna är olika. På Fyrklövern består bostäderna endast 
av rum med hygienrum medan bostäderna på Nya Björkhaga består 
av 1- 2 rum och kök.  
Den mindre boytan på Fyrklövern föranleder behov av städning 
oftare än den större boytan på Nya Björkhaga. 
Alla brukare, oavsett var man bor, får hjälp med så kallad 
hygienstäd när behov uppstår. 
 
Möjlighet finns att likställa innehållet gällande 
förbrukningsartiklar, sänglinne samt nattskjorta. 
 
Alternativ 1. 
Att inkludera samma förmåner i avgiftstaxan för brukare boende på 
Nya Björkhaga som det som ingår för brukare, boende på 
Fyrklövern.  
 
Alternativ 2. 
Att brukare boende på Fyrklövern själva bekostar tvättlappar, 
soppåsar,  
tvätt – och sköljmedel, hygienhanddukar samt sänglinne och frotté. 
 
Att ta hänsyn till gällande alternativ två är den personaltid som 
åtgår till tvätt av sängkläder då den enskilde skall använda egna 
sådana.  
 
Ekonomi 
Genomsnittlig kostnad per brukare och år på Fyrklövern: 
 
Sänglinne, frotté samt nattskjorta   5 100 kr 
Tvätt- och sköljmedel          880 kr 
Tvättlappar, soppåsar samt hygienhanddukar 1 200 kr 
 
Summa:                         7 180 kr 
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Total kostnad för ovanstående räknat på Fyrklövern exl. 
korttidsboendet Hagen = 337 460 kr/år 
 
För tvätt av eget sänglinne beräknas tvättiden uppgår till ca 21 
timmar/vecka på Nya Björkhaga vilket motsvarar ca 0,5 årsarbetare  
= 200 000 kr/år 
 
För Fyrklövern skulle motsvarande tvättid uppgå till ca 47 
timmar/vecka vilket motsvarar ca 1,2 årsarbetare = ca 500 000 kr/år 

 
 

Alternativ 1. 
Kostnad som belastar budget  ca 150 700 kr/ år 
Minskad kostnad i personaltid                        ca 200 000 kr/år  
 
Effekt summa besparing:    ca   49 300 kr/år 
 
Alternativ 2. 
Ökad kostnad för den enskilde brukaren boende  
på Fyrklövern    ca 7 180 kr/år 
 
Kostnadsbesparing för 
omsorgsförvaltningen motsvarade                      ca 337 460 kr/år. 
 
Ökad arbetsbelastning  
till en kostnad av:                      ca 500 000 kr/år 
 
Effekt summa kostnad:                      ca 162 540 kr/år 
 
Folkhälsa 
Omsorgsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
Miljö 
När omsorgsförvaltningen köper tvätt – och sköljmedel tas hänsyn 
till att det skall vara miljövänligt, vilket inte är möjligt i samma 
utsträckning när den enskilde själv väljer. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
 
Omsorgsutskottet beslutar att ärendet lyfts med till utskottet i 
september som ett beslutsärende. 
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§ 179 
Information – Områdeschef IFO (skälig 
levnadsnivå), dnr KS 15/00024 
 
Områdeschefen för Individ och Familj enheten informerade kort 
om ”skälig levnadsnivå” och vad detta innebär för individer. 
 
Områdeschefen visade även upp ett PowerPoint material kring 
detta som kommer skickas ut till alla i omsorgsutskottet. 
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§ 180 
Information – Enhetschef AME, dnr KS 15/00024 
 
Enhetschefen för Arbetsmarknad- och vuxen-enheten informerar 
kort om hur verksamheten bedrivs ute med t.ex. serviceteam, 
parkarbete, biltvätt, vaktmästerisysslor som på olika sätt arbetats 
fram av personal inom arbetsmarknadsenheten (”Slussen”).   
 
I dagsläget sysselsätter man ca 60 personer som får hjälp att ta sig 
vidare till självförsörjning i form av eget arbete, studier eller  
A-kassa.  
 
Enhetschefen informerar även att man i dagsläget har ganska 
mycket åtagande inom serviceteamet. Flertalet av de anställda 
innehar en OSA- anställning (Skyddat arbete hos offentlig 
arbetsgivare) 
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§ 181 
Övrigt, dnr KS 15/00024 
 
Ordförande informerar om att det har inkommit ett ärende från 
Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) med begäran om 
yttrande i ett ärende. Svar ska lämnas innan den 29 juni till IVO. 
 
Ronnie Faltin (S) ställer en fråga om det finns någon oro för att det 
ska finnas rekryterare till IS i Hällefors kommun. Är det något som 
kommunen vet hur man ska hantera om det blir aktuellt och vems 
ansvar är det. 
Socialchefen svarar att kommunen måste signalera om det t.ex. 
finns indikationer på att det pågår en rekrytering. 
Ordförande lovar att ta frågan med sig och lyfta den på 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) mötet som äger rum den 4 juni. 
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Ordförande och Socialchef  
önskar alla ledamöter i 
Omsorgsutskottet en  

 
Trevlig sommar! 

 


