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Tema: Bostäder och Boende – Äldreplanen.  
Dagens möte inleddes med temat Bostäder och Boende – Äldreplanen.  

Socialchefchef Ingrid Holmgren öppnade temat med att redogöra för 
Äldreplanens åtta strategier för att nå målet med att hitta lämpliga 
boendeformer för äldre i kommunen.  

BoABs VD/Fastighetschef Rickard Johansson var inbjuden till mötet och 
redogjorde för temat. I Bostadsförsörjningsplanen finns statistik som visar 
antalet boende i kommunen de kommande åren. Enligt den kommer inte fler 
bostäder att behövas men bostäderna måste ha god tillgänglighet då antalet 
äldre kommer att öka. Beståndet behöver både förnyas och det behöver skapas 
möjligheter till boende som inte finns idag.  
Exempel på vad som ska göras:  

Klockarvägen 20 byggs om för bättre tillgänglighet och för större lägenheter. 
Ombyggnationer görs som ska passa olika behov. 
Nya Björkhaga: 24 lägenheter frigörs från Vård och omsorgsboendet när 
Gillersgården är färdigbyggt. 
Källvägen: eventuell nybyggnad om förutsättningarna är de rätta. 

BoABs styrelse ska undersöka så kallade kommentus-hus och se på om det 
kan vara en lämplig lösning för Hällefors. 

VD/Fastighetschef Rickard Johansson förklarar att flera står i kö till 
trygghetsboende samtidigt som det finns lägenheter som inte är uthyrda. 
Anledningen till att det kan bli så är att personer står i kö men på grund av att 
de inte lyckas sälja sitt hus kan de inte flytta och fortsätter då att stå i kö. 

Organ KHR/KPR

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-21 Datum då anslaget tas ned 2018-07-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Kristina Nordling

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Curt Nilsson, PRO Hällefors uttrycker att det finns en fara i att bli fånge i eget 
hus med svårighet att nå sociala kontakter. 

Anne-Marie Hammar, SKPF påpekar att för några år sedan brukade de äldre 
tillfrågas om deras behov av bostäder men att så inte skett de senaste åren.  

Johnny Molander, Argenta påpekar att större lägenheter behövs då det för en 
del kan vara otänkbart att flytta från villa till tvåa. 

VD/Fastighetschef Rickard Johansson fortsätter med Grythyttan. Idag finns i 
Sörgården 10 studentlägenheter i hus 1. Under sommaren iordningställs 
ytterligare 10 rum i hus 2 vilket frigör flera lägenheter i samhället. 

§ 10 
Val av justerare 
Curt Nilsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll den  
21 juni, klockan 14.00.   

§ 11 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 

§ 12 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av ny paragraf 13, föregående protokoll. 

§ 13 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna utan erinran. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 
Information om tillgänglighet vallokaler 

Kanslichef Mathias Brandt och administratör Birgitta Berggren informerade 
om tillgängligheten till vallokaler inför höstens val.  

I Hällefors kommer val att förrättas i följande lokaler: 
Folkets Hus, dörröppnare har installerats, både yttre och inre. 
Kronhagsskolan.  
Fyrklövern.  
Förtidsröstningen sker i Kommunhuset.  
Så kallat institutionsval hålls fredagen den 7 september på Björkhaga. 

I Grythyttan förrättas valet på Sörgården.  
Förtidsröstning sker på Tempo.  
Så kallat institutionsval hålls fredagen den 7 september på Sörgården. 

I Hjulsjö kan förtidsröstning göras under två lördagar före valet. 

Samtliga vallokaler möter de krav som kan finnas i form av tillgänglighet. För 
de som har en funktionsvariation som gör att de inte kan ta sig till vallokal 
står kommunen för taxiresa mellan bostad och vallokal. 

KHR/KPR kan kontakta kanslichef Mathias Brandt och administratör Birgitta 
Berggren vid frågor kring tillgänglighet till vallokaler.  

Med detta är KHR/KPR informerade. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 
Information om ärendehantering från slutenvården april 
2018 

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 april månad har kommunen hanterat 126 ärenden från 
slutenvården. Sju 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 fastställas 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.  

Med detta är KHR/KPR informerade. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 16 
Behov av vård- och omsorgsboende april, 2018 

Under april månad hade 9 personer behov av vård och omsorgsboende  
- 4 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 2 person tackat ja till erbjuden plats 
• 1 person har ej lämnat besked   
• 1 person har tackat nej till erbjuden plats 

- 2 personer vistas på korttidsboende i avvaktan om erbjudande av plats i VoB 
- 3 personer har hemtjänst i avvaktan på erbjudande om plats 

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. 

Med detta är KHR/KPR informerade. 

§ 17 
Information från omsorgschef (muntligt) 
Omsorgschef Ingrid Holmgren presenterade ett PowerPoint-material som 
kommer att skickas med protokollet. 

Med detta är KHR/KPR informerade. 

§ 18 
Information från KHR/KPR 

Representanter för de olika föreningarna/organisationerna informerade i stora 
drag om vad som görs och vad som är på gång i de olika föreningarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
Nästa mötesdatum 

Nästa mötesdatum är planerat till den 20/9, klockan 13.30. 
Möteslokal: troligtvis Björkhaga men var god se kallelsen inför varje möte.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18 
Övriga frågor 

Sven-Åke Lundh ställde en fråga angående kapaciteten på matsalen på 
Björkhaga och hur en ska gå tillväga för att boka bord där. Socialchef Ingrid 
Holmgren svarar att för bordsreservation på Björkhaga ska köket kontaktas: 
ring telefonnummer 0591-64235.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


