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Datum  
2019-05-16  

 
KHR/KPR   
 
Plats och tid Kommunkontoret, Pyramiden Kl. 13.15–15.30 

Beslutande Ledamöter 
Johan Stolpen (V), ordförande 
 
KHR/KPR: 
Paula Holm Andersson, Reumatikerförbundet 
Anne-Marie Hammar, SKPF 
Johnny Molander, SPF Argenta 
Riita Törnblom, SPF Argenta, Röda korset 
Sven-Åke Lundh, SPF Argenta 
Curt Nilsson, PRO Hällefors 
Anita Nilsson, PRO Hällefors 
Urban Ericsson, Örebro Region 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Siv Gunnarsson, enhetschef, Tema 
Kristina Nordling, nämndsekreterare 

 

Justerare Anne-Marie Hammar  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 27/5 kl. 13.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer  12-20 
 Kristina Nordling  
   
 Ordförande 
 Johan Stolpen  
   
 Justerare 
 Anne-Marie Hammar    
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ KHR/KPR 
 
Sammanträdesdatum 2019-05-16 
    
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27 Datum då anslaget tas ned 2019-06-17 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Kristina Nordling  
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Tema: Förebyggande och främjande åtgärder 
 

Enhetschef Siv Gunnarsson inleder med att informera om planering inför en 
mässa i Lindesberg under Seniordagen den 2 oktober. Den 4 juni ska 
planeringsgruppen träffas och ta ställning till om det ska planeras för gemensam 
resa med deltagande i Lindesberg. Alternativet är att istället planera för en 
Seniordag den 3 oktober i Hällefors. Det kommer blir i så fall ett 
eftermiddagsprogram mellan 13.00 och 16.00. 
Mötesdeltagarna uttrycker att alternativet i Hällefors är att föredra och en 
omfattande diskussion hålls om innehållet i Seniordagen. 
 
Enhetschef Siv Gunnarsson informerar att mässan i Lindesberg den 2 oktober är 
öppen för allmänheten så att alla som är intresserade även kan delta där. 
 
Enhetschef Siv Gunnarsson informerar vidare om förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder.  
 
Curt Nilsson, PRO Hällefors, ställer fråga om upplägget inför seniordagen vilket 
besvaras av enhetschef Siv Gunnarsson. Den 4 juni hålls en återträff med 
planeringsgruppen. 
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§ 12 
Val av justerare 
Anne-Marie Hammar, SKPF utses att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll den 21 maj, klockan 15.30.  
Datum och dag för justering blir senare ändrat till den 27 maj klockan 13.00. 
   
 
 
§ 13 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
 
 

§ 14 
Fastställande av dagordning 
Sven-Åke Lundh, Argenta, anmäler en fråga under punkten övrigt. 
Curt Nilsson, PRO Hällefors anmäler en övrig fråga. 
Ordförande Johan Stolpen (V) anmäler också en övrig fråga. 
 
Dagordningen fastställs därmed enligt utskick. 
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§ 15 
Föregående protokoll 
Ordförande Johan Stolpen (V) tar upp föregående mötes diskussion angående 
färdtjänst och informerar om vilka politiker från Hällefors kommun som har 
förtroendeuppdrag med ansvar för färdtjänst-frågor i region Örebro Län. Lars-
Göran Zetterlund (C) är ordinarie och Kent Grängstedt (S) är ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ska bereda och besluta i 
frågor som berör infrastruktur för transporter och kommunikation, kollektivtrafik, 
samhällsplanering samt miljö, energi och klimat på regional nivå. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar från föregående mötes diskussion 
angående hyreskontrakt och relationen BoAB och kommunen. Nu startar ett 
ärende där förvaltningen ska utreda hyreskontrakt och hyressättningsmodell. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om ett första möte som hållits med 
BoAB och fastighetschefen Jessica Nilsson med anledning av tidigare nämnda 
utredning (Fyrklövern). 
 
Johnny Molander, Argenta framför önskemål om att även svar på frågor ska 
framgå i protokollen. Detta föranleder en diskussion om protokolls 
utformande.  
 
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar att vid konkreta frågor och svar 
kan dessa tas med. 
 
Föregående protokoll läggs därmed till handlingarna. 
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§ 16 
Arbetsgrupp för revidering av Äldreplanen 
Ordförande informerar att den nuvarande Äldreplanen ska ses över och 
revideras. Ledamöterna i KHR/KPR uppmanas därmed att till första mötet 
efter sommaren, den 3 september, ta med förslag på de som kan tänkas ingå i 
en arbetsgrupp för revidering. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar att det blir socialchef och Medicinskt 
Ansvarig (MA) Ann-Louise Eriksson som leder gruppen. Representanter från 
KHR/KPR, omsorgstagare/anhöriga samt representanter från personalen ingår 
också. 
 
Curt Nilsson, PRO Hällefors ställer fråga om antal representanter från varje 
förening vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. Två stycken per 
förening kan ingå i gruppen. 
 
Ordförande Johan Stolpen sammanfattar att när höstmötet har fastställt 
representanter kommer arbetet med revideringen att påbörjas.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(9) 

Datum  
2019-05-16 
 

 
 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 
Information från socialchef (muntligt) 

 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar om sommarplaneringen för 
äldreomsorgen. Planeringen påbörjades redan direkt efter förra sommaren.  
I Grythyttan är vikariebehovet täckt. I centrumgruppen fattas två-tre vikarier, 
men dessa platser kommer att fyllas. I Kyllervägsgruppen är vikariebehovet 
täckt. På Björkhaga och nya Björkhaga fattas ca två vikarier men dessa platser 
kommer också att fyllas. Sammantaget ger resultatet av planeringen ett 
mycket gott utgångsläge inför sommaren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om anledningen till det goda 
resultatet i år jämfört med förra året. Socialchef Ingrid Holmgren svarar att 
det dels beror på att planeringen började mycket tidigare och tog med 
lärdomar från förra sommaren, men också på grund av att personalen har varit 
med i planeringen redan från början. 
 
Sven-Åke Lundh, Argenta ställer fråga om varifrån vikarierna kommer vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. De flesta finns redan inom 
verksamheten. Även deltagare i All-in-projektet kommer att involveras. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar vidare att en till enhetschef anställts 
på Fyrklövern, som delas mellan två enhetschefer. Ansvaret för 
nattpersonalen har flyttats tillbaka från enhetschefen på nya Björkhaga till 
enhetschefen på Fyrklövern. 
 

• Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) kommer på besök den 12 
juni. 

• Från och med maj månad är digital signering igång. 
• Från och med hösten ska Kom och gå-knappen användas för betalning 

av utförd tid. 
• Efter sommaren införs Nyckelfri hemtjänst. 
• Rambeslut för personlig omvårdnad införs efter sommaren. 
• Sammanhållen vård och omsorg redovisas hädanefter halvårsvis, 

kommer med till nästa möte.  
• Tid och datum för möte om väntjänsten planeras in efter mötet. 
• Arbetsgruppen för det nya vård- och omsorgsboendet har träffats vid 

två tillfällen. Ett studiebesök planeras till hösten. 
 

 
 
  
Med detta är KHR/KPR informerade. 
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§ 18 
Information från KHR/KPR 

 
Paula Holm Andersson, Reumatikerföreningen, ställer fråga angående 
Reumatikerföreningens lokal och hyra, och ordförande Johan Stolpen (V) 
svarar att ett möte kan planeras med föreningen, BoAB, socialchef och 
ordförande. 
 
Paula Holm Andersson, Reumatikerföreningen, ställer fråga om blankett för 
ansökan om hyra och förvaltningen ska återkomma i ärendet. 

 
Riita Törnblom, Röda Korset informerar om rullstolspromenader. Dessa 
fungerar från Fyrklövern men inte från Björkhaga. En diskussion hålls och 
socialchef Ingrid Holmgren sammanfattar med att kontakt ska ordnas så att 
aktiviteten fungerar. 
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§ 19 
Nästa mötesdatum 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar att datum för nästa möte blir den 3 
september klockan 13.15 i konferenslokal Pyramiden. 
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§ 20 
Övriga frågor 
 
Sven Åke Lundh, Argenta ställer fråga om Vård- och Omsorgsboendet betalar 
hyra till kommunen eller till BoAB vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren. Hyran betalas till BoAB (blockhyra). Detta föranleder en 
diskussion om bostadstillägg och maxtaxa. 
 
Urban Eriksson (KD) ställer fråga om sin egen roll i förhållande till sitt parti 
och som representant för regionen vilket besvaras av ordförande Johan 
Stolpen (V) och socialchef Ingrid Holmgren. Om något beslut tas i regionen 
som berör KHR/KPR så ska det informeras till KHR/KPR. Om KHR/KPR 
lyfter någon angelägen fråga som berör regionen så bör den också lyftas där. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar om den genomlysning som KPMG 
har gjort över omsorgsverksamheten. Därefter avslutas mötet. 
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