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Datum  
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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Björkhaga, Smeden, kl. 13.15–15.40 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig (MA) 
Siv Gunnarsson, enhetschef HSL, MAR, anhörigstöd, 
inbjuden för Temat  
Kristina Nordling, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Maria Jansson Andersson (GL) 
 

 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret tisdag 2/10 2018 kl.16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 86-91 
 Kristina Nordling  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson (M)  
   
 Justerare 
 Maria Jansson Andersson       
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-10-01 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-03 Datum då anslaget tas ned 2018-10-25 
 
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 Kent Grängstedt (S) 
 Allan Myrtenkvist S  
 Johan Stolpen  V  
 Maria Jansson Andersson GL  
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Ärende under beredningstid 

Tema: Rehab-verksamheten och legitimerad personal 

Socialchef Ingrid Holmgren påbörjar temat med en kort genomgång av budgetarbetet 
och stimulansmedel för finansiering av rehab-verksamheten.  

Enhetschef Siv Gunnarsson tar därefter vid och redogör en fördjupad information 
gällande rehab-verksamheten och legitimerad personal.  

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om utvärdering vilket 
besvaras av enhetschef Siv Gunnarsson och socialchef Ingrid Holmgren. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om fördelningen 
arbetsterapeuter och vårdcentralens fysioterapeuter vilket besvaras av 
enhetschef Siv Gunnarsson och socialchef Ingrid Holmgren. 

 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om en pågående utredning gällande 
kommunens respektive regionens fördelning av arbets- och fysioterapeuter. 
 
Enhetschef Siv Gunnarsson informerar vidare om behovet av rekrytering av 
sjuksköterskor. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga angående brist på personal vilket besvaras 
av enhetschef Siv Gunnarsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om undersköterske-
utbildningen vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och enhetschef 
Siv Gunnarsson. 
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§ 86 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
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§ 87 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick med tillägg av ett extra  
informationsärende som tas upp under § 91 Övrigt. 
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§ 88 
Familjesamverkansteam i Norra Örebro län, dnr KS 17/00046 
 
Beslutsunderlag 
Rapport: Familjesamverkansteam norr 2018-08-22 
 
Ärendet 
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. 
Samverkan sker och fungerar många gånger väl, men det finns dock en andel 
ärenden där föräldrarna, barn och unga har behov av många insatser parallellt 
och där samverkan är svårare att få till. Dessa föräldrar/barn/unga har ofta 
många olika kontakter. Om samverkan inte fungerar riskerar barn, unga och 
familjer hamna i kläm. Människor lämnas att själva ansvara för samordning 
mellan en rad olika aktörer/vårdgivare, ett ansvar som inte alla orkar ta. 
Konsekvenser av bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk för än 
svårare problematik och behov av långvariga insatser som i sin tur medför 
ökade kostnader och ett ökat lidande för de berörda. En samverkans 
organisation där helhetssyn och ett systemiskt synsätt är vägledande skulle 
minska dessa konsekvenser.   
 
I Örebro kommun finns sedan 2008 SAMBA, Centrum för samverkan. 
SAMBA arbetar som neutral part för stöd till barn, unga och familjer samt 
berörda aktörer i samverkan. Verksamheten är uppskattad och värdefull för de 
individer som berörs av deras insatser och av de olika aktörer/vårdgivare som 
får hjälp att samverka. 
 
I norra länsdelen saknar de fyra kommunerna möjlighet att var för sig 
tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. Genom 
samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar.  
Arbetsgruppen för psykisk hälsa i norra Örebro län i har, i linje med 
intentionen i överenskommelsen om psykisk hälsa, tagit fram en modell för 
ett familjesamverkansteam i norra länsdelen.  
 
Målgruppen för familjesamverkansteamets arbete är barn och unga 0-23 år. 
Verksamheten skall vända sig till barn/unga/familjer där det finns flera vård- 
och stödinsatser som behöver samordnas och där samverkan inom ordinarie 
verksamheter inte gett önskad effekt.  Familjesamverkansteamet tar inte över 
ordinarie verksamheters ansvar.  
 
 
Organisatoriskt skulle teamet organiseras under elevhälsan i Lindesbergs 
kommun. Familjesamverkansteamet ska arbeta direkt med samverkansstöd i 
sammansatta ärenden. Teamet skall även ha en hälsofrämjande och 
förebyggande funktion genom konsultativ verksamhet samt genom riktade 
insatser och föräldraskapsstöd i norra länsdelen. Under förutsättning att beslut 
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tas kan rekrytering av vård- och stödsamordnare påbörjas så snart som möjligt 
för att teamet ska kunna påbörja sitt arbete.  
 
Länsdelsgruppen i Norra Länsdelen beslutade 2018-06-04 att anta 
viljeriktning i fråga om tillskapande av Familjesamverkansteam i norra 
länsdelen samt att lämna frågan vidare för beslut till berörda beslutsfattare. 
 

Ekonomi 
Förslaget innebär att Region Örebro län och de fyra kommunerna delar på 
finansieringen. Fördelningsgrund mellan kommunerna och region Örebro 
län är 50/50. Utgångspunkt antal kommuninvånare 2017 och 2018 års pris- 
och lönenivåer. 

 
Finansiering av verksamheten sker inledningsvis genom olika statsbidrag 
för ändamålet. Statsbidragen finns att söka t o m 2020. Med största 
sannolikhet kommer familjesamverkansteamet att bära sig ekonomiskt 
anser arbetsgruppen eftersom insatserna kommer att bespara arbete och 
resurser inom samtliga verksamheter.  

 
Arbetsgruppen föreslår att verksamheten inledningsvis till största delen 
sker genom de stimulansmedel som närsjukvården i norr och kommunerna 
tillhandahåller inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. 
 
Hällefors kommun har rekvirerat stimulansmedel för år 2018 på 
sammanlagt 641,0 tkr, fördelat på: 
- Psykisk ohälsa 
- Insatser för barn/unga psykisk ohälsa 

 
Utifrån invånarantalet beräknas kostnader för Hällefors kommun vara cirka 
260,0 tkr per år.  
 

Folkhälsa 
Att genom samverkan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom barn- 
och ungdomsvården främjar folkhälsan 
 

Miljö 
Att genom samverkan samordna insatserna för barn/unga och familjer 
besparar många resor till olika verksamheter med specialist kompetens 
inom Örebro Län.   
 

Medborgarperspektiv 
Insatser som främjar den psykiska hälsan hos barn och unga är viktigt ur ett 
medborgarperspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
-   Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under 

förutsättning att Region Örebro län också godkänner ett 
Familjesamverkansteam. 

 
- Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel. 
 
-   Att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid 

elevhälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering 
kan ske.  

 
- Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhet- 

samt ekonomimässigt som ska utgöra beslutsunderlag för verksamhetens 
fortsättning. 

 
--- 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om hur verksamheten ska fungera i praktiken 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om samtycke vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en följdfråga om uppföljning vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ett tillägg görs i första att-satsen 
med ordalydelsen att regionen finansierar sin del med 50 %.  

 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med tillägg av eget förslag, vilket bifalls.  

 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
-   Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam, under 

förutsättning att Region Örebro län också godkänner ett 
Familjesamverkansteam och delfinansierar sin del med 50%. 
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- Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade statliga stimulansmedel. 
 
-   Att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid 

elevhälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering 
kan ske.  

 
- Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020 vad gäller verksamhet- 

samt ekonomimässigt som ska utgöra beslutsunderlag för verksamhetens 
fortsättning. 

 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 89 
Gemensam finansiering för en långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, 
dnr KS 18/00227 
 
Beslutsunderlag 
Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-06-27 
Bilaga, Information om gemensam finansiering för en långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-06-27 
 
Ärendet 
Förslaget omfattar en samlad gemensam finansiering av kvalitetsregister som 
kommuner använder, nationella brukarundersökningar inom individ- och 
familjeomsorg, funktionshinderområdet samt en nationell samordning för 
gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. 

 
Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL, ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 
 
Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är 
lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden 
som används i hälso- och sjukvården. Förutom kunskapsstöd ingår också stöd 
till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till 
ledarskapet. 
 
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, 
sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet 
är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. 
I dagsläget omfattar kunskapsstyrningen landsting och regioner, men målet är 
att hitta former för arbete med kommunerna också. 
 

Ekonomi 
Sammanlagt skulle finansiering av ett gemensamt kunskapsstöd innebära 
en total kostnad för kommunerna på cirka 19,5 miljoner kronor per år. 
För Hällefors kommun innebär det en årlig kostnad per invånare med 
1,95 kronor och totalkostnad blir knappt 14 000 kronor per år, utifrån 
invånarantalet vid årsskiftet 2017/2018.  

 
Folkhälsa 

Att underlätta samverkan genom relevanta, användbara kunskapsstöd och 
sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård, kan vara en 
viktig del utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Medborgarperspektiv 
Genom att vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den 
samlade kunskapsstyrningen, främjas möjligheten till att uppnå en jämlik 
hälsa och resurseffektiv vård och omsorg. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Att finansieringen av gemensam långsiktig kunskapsstyrning inom 

socialtjänstens verksamheter med maximalt 14 000 kronor finansieras 
med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2018.  

 
 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar att det står 2018 i förslaget till beslut 
men att det borde stå 2019, vilket stöds av socialchef Ingrid Holmgren. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, med den redaktionella ändringen av 2018 till 2019 i beslutets att-sats, 
vilket bifalls.  
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Att finansieringen av gemensam långsiktig kunskapsstyrning inom 

socialtjänstens verksamheter med maximalt 14 000 kronor finansieras 
med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2019.  

 
 
 
Exp kommunstyrelsen  
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§ 90 
Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör muntligt en uppföljning av ekonomin 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga angående 
åldersstrukturer vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

 
Maria Jansson Andersson (GL) ställer en fråga om samarbete mellan All in 
och Sofint (Samordningsförbundet i Norra Örebro Län), vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren.   
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om inskrivning All in 
och Ljusnarsberg vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
Med detta är omsorgsutskottet informerade. 
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§ 91 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tar upp en fråga som diskuterades på 
senaste mötet i KHR/KPR, angående måltidsmiljön på Björkhaga. Detta 
föranleder en omfattande diskussion där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka.  

Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionen med att 
omsorgsutskottet vill ha information från förvaltningen i form av en skriftlig 
redogörelse för måltidsmiljön på Björkhaga inför nästa möte. 

Ordförande Christina Johansson (M) informerar utskottet om olika utskick som 
inkommit, Demenslotsen 2018, Inbjudan till konferens om välfärdsteknik och e-
hälsa den 6 december i Stockholm samt ett informationsblad med rubriken En 
bra plats 2018.  

 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om två ärenden som inte har gått 
vidare till KS, Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning, dnr KS 
18/00182 och Sommarbonus för omvårdnadspersonal, dnr KS 18/00200 

Med detta avslutar ordförande Christina Johansson (M) mötet.  
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