
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(20) 

Datum  
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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Pyramiden, kl. 09.00-12.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig (MA) 
Stefan Lahti, måltidschef, § 55 
Miia Aho, enhetschef Hällefors vårdcentral, Tema 
Lena Larsson, koordinator, Tema 
Ulrika Olsson, vårdsamordnare Hällefors 
vårdcentral, Tema 
Kristina Nordling, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Torbjörn Saxin (S) 
 

 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 5/6 2018 kl.09.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 51-63 
 Kristina Nordling  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson (M)  
   
 Justerare 
 Torbjörn Saxin      
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-30 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-06-05 Datum då anslaget tas ned 2018-06-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Kristina Nordling  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson M  
 Torbjörn Saxin, vice ordf. S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Johan Stolpen  V  
 Maria Jansson Andersson GL  
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Ärende under beredningstid 

Tema: Sammanhållen vård och omsorg 

Medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson inleder temat och redogör en fördjupad 
information gällande sammanhållen vård och omsorg.  
 
Enhetschef Miia Aho, Hällefors vårdcentral, Koordinator Lena Larsson, 
Hällefors kommun och Vårdsamordnare Ulrika Olsson, Hällefors vårdcentral 
är inbjudna för temat och redogör för sin respektive verksamhet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om planering vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och koordinator Lena 
Larsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer frågor om för tidig hemgång och 
om patienter som blir akut inskrivna vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren och koordinator Lena Larsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om gränsen mellan vad som ska göras 
på sjukhus och på vårdcentral vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-
Louise Eriksson. Myrtenkvist ställer en följdfråga om vad som får göras inom 
ramen för en sjuksköterskelegitimation respektive läkarlegitimation vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om tre dagars begränsning för 
hemskrivning vilket besvaras av koordinator Lena Larsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om användandet av 
tekniskt avancerad utrustning vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-
Louise Eriksson och koordinator Lena Larsson. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om patienter som nekar till vårdinsats 
vilket besvaras av vårdsamordnare Ulrika Olsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om sekretess vilket 
besvaras av koordinator Lena Larsson, vårdsamordnare Ulrika Olsson och 
socialchef Ingrid Holmgren. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om bostöd och lösningar 
för boende vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om verksamheten under 
sommaren vilket besvaras av koordinator Lena Larsson och vårdsamordnare 
Ulrika Olsson. 
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§ 51 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
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§ 52 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs med tillägg av ett extra ärende som tas upp under 
punkten övrigt. 
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§ 53 
Fördelning av Statliga medel avsedda att stötta 
kommuner som har anställt personer som står långt från 
arbetsmarknaden i så kallade extratjänster,  
dnr KS 18/00144 
 
Ärendet 
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 för 
att stötta kommuner och landsting som har anställt eller anställer personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting har 
kunnat ta del av stödet. Stödet är planerat att betalas ut även 2019 och 2020. 
 
 

Ekonomi 
Antalet extratjänster (beting) är fördelade utifrån antal invånare i respektive 
kommun/landsting. Om en kommun/landsting når sitt beting vid angivet 
datum erhålls en förutbestämd summa i statsbidrag. För Hällefors del 
motsvarar den förväntade ersättningen 283 522 kronor utifrån betinget 4 
extratjänster. De medel som eventuellt inte betalas ut till följd av att vissa 
kommuner/landsting understiger sina beting (restpost) fördelas till de 
kommuner/landsting som överskjuter sina beting. Hällefors kommun har 
överstigit sitt beting om fyra extratjänster med trettionio extratjänster (totalt 
43 extratjänster vid årsskiftet) och har därför i stället fördelats ytterligare 
medel, totalt 861 000 kronor.  

 
Rådet för kommunal redovisning bedömer att bidraget ska redovisas som 
en intäkt 2018 och bedöms vara ett generellt statsbidrag. Detta innebär att 
medlen anses vara ett generellt statsbidrag som inte är riktat till någon 
särskild verksamhet.   

 
Arbetsmarknadsenheten i Hällefors har en organisation bestående av en 
samordnare samt en enhetschef, som även har ansvar för individ- och 
familjeomsorgens (IFO) verksamhet vuxen och försörjningsstöd. 
Samordnaren har till uppgift att planera arbetsmarknadsinsatser i 
samverkan med respektive enhetschef och utvald handledare på den 
arbetsplats där arbetsmarknadsinsatsen genomförs.  Samordnaren skall 
också genomföra en kartläggning av varje enskild brukares 
arbetsmarknadsmeriter och behov samt följa upp dessa under den pågående 
insatsen. I nuläget har samordnaren 62 arbetsmarknadsåtgärder att planera 
och följa upp vilket är ett omöjligt uppdrag tidsmässigt, detta har resulterat 
i att enhetschefen fått göra kartläggningarna på arbetsmarknadsenheten. 
Enhetschefen har även ansvar för 15,5 handläggare på IFO som handlägger 
omkring 500 ärenden samt planerar administrerar och hanterar omkring 80 
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feriearbeten. En förstärkning av samordnarfunktionen på 
arbetsmarknadsenheten är nödvändig. 
Budgeten för arbetsmarknadsdelen är baserad på generera intäkter från 
arbetsmarknadsstyrelsen för praktikplatser.  Behovet av praktikplatser är 
idag lågt hos arbetsförmedlingen, fokus är istället olika former av 
stödanställningar vilket inte genererar i intäkter för kommunen. Detta gör 
att det är det svårt att nå en budget i balans. I 2018 års budget är 
kommunens arbetsmarknadsenhet underbalanserad med 400 kkr.  

 
Utifrån underbalanseringen och behovet av en förstärkning av 
samordningsfunktionen föreslår förvaltningens att kommunstyrelsen 
tilläggsbudgeteras 861 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som 
kommunen erhållit i generellt bidrag för verksamhetsåret 2018.   
 
Att fördela de utbetalade statsbidragen till arbetsmarknadsenheten skulle 
leda till ökad möjlighet till sysselsättning vid arbetsmarknadsenheten, 
förhöjd kvalitet i verksamheten samt minskade kostnader i 
försörjningsstöd. Detta ger ekonomiskt gynnsamma effekter för kommunen 
både på kort och lång sikt.  
 

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. 
 

Medborgarperspektiv 
Att fler medborgare ges möjlighet till sysselsättning samt att närma sig den 
öppna arbetsmarknaden bedöms positivt ur ett medborgarperspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett i ärendet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Generella stadsbidragen som Hällefors kommun erhållit för 

extratjänsterna motsvarande 861 000 kr används till förstärkning av 
samordningsfunktionen på arbetsmarknadsenheten. 
 

- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 861 tkr för år 2018. 
 
- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 861 tkr för år 2018. 
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Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om budgethöjning vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om vad den föreslagna förstärkningen 
innebär i praktiken vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen att: 
 
- Generella stadsbidragen som Hällefors kommun erhållit för 

extratjänsterna motsvarande 861 000 kr används till förstärkning av 
samordningsfunktionen på arbetsmarknadsenheten. 
 

- Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 861 tkr för år 2018. 
 
- Budgeten för generella statsbidrag höjs med 861 tkr för år 2018. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 54 
Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 

Socialchef Ingrid Holmgren redogör muntligt för ekonomin i omsorgsverksamheten. 
Obalans i äldreomsorgen, mer resurser än budgeterat går åt till hemtjänstens 
verksamhet. Den utförda planerade tiden är högre än beviljad tid, många av 
omsorgstagarna har dubbelbemanning. Enligt planerare och personal stämmer den 
planerade tiden i planeringsverktyget TES med verkligheten. En jämförelse kommer 
att göras mellan beviljad tid/utförd tid/arbetad tid. Vidare kommer vård och 
omsorgsboende få lägga sitt schema utifrån Time Care manual, vilket genererar 
jämnare bemanning, ökad trygghet samt bättre ekonomi. Boende för 
ensamkommande barn skall upphöra, interna familjehem skall sökas för de 
ungdomar som är yngre än 18 år (3 st), resterande ungdomar kommer att få bo i 
stödboende vilket kräver en lägre personalbemanning. Totalt kommer nio tjänster att 
varslas. Verksamheten arbetar för att minska en plats i externt boende. 

Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om faktisk tid i hemtjänsten vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren.  

Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om trivsel bland personalen vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren.  

Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om Heltidsresan vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren.  

Torbjörn Saxin (S) nämner att Heltidsresan är en överenskommelse med SKL. 

Johan Stolpen (V) ställer en fråga om pool-tjänster vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren. 

Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om hur bestämmelserna kring antal arbetspass 
uppföljs vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson.  
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§ 55 
Information matdistribution för äldre i Grythyttan 
 
Måltidschef Stefan Lahti informerar muntligt om distribueringen av mat till 
de äldre i Grythyttan.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om kvaliteten på maten, 
om de äldre får samma kost som de yngre vilket besvaras av måltidschef 
Stefan Lahti. Christina Johansson (M) ställer en följdfråga om hur den mat 
som serveras till de äldre i Grythyttan respektive Hällefors kan göras 
likvärdig, vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti. 
 
Måltidschef Stefan Lahti utvecklar informationen om vilken mat som 
distribueras och på vilka dagar i veckan.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om hur det ska 
tillgodoses att de äldre i Grythyttan får lika näringsrik mat som de äldre i 
Hällefors vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) uttrycker att det inte bara handlar om 
maten i sig, det handlar även om gemenskap. På Björkhaga är matsalen öppen 
på helgerna men i Grythyttan är det stängt så de äldre får äta ensamma. 
 
Maria Jansson Andersson (GL) informerar att de äldre i Grythyttan fick ett 
brev i januari om att de, som en tillfällig lösning, skulle få matlådor på 
helgerna.  
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om vad det beror på att det inte händer 
något, hos vem ligger bollen? Allan Myrtenkvist (S) ställer en följdfråga 
angående pentryt på Sörgården vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti 
och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) uttrycker att det är jubileum för 
Sörgården i augusti och att det borde vidtas åtgärder innan dess. 
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§ 56 
Behov av vård- och omsorgsboende april månad 2018,  

 dnr KS 18/00028  

 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
 
Ärendet  
 
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. 

 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under februari riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
 
Miljö 
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS. 
 
  
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om kortbo vilket besvaras av socialchef 
Ingrid Holmgren.  
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen  
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§ 57 
Information om ärendehantering från slutenvården april 
2018, dnr KS 18/00029  

 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
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 fastställs 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.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
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utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
retroaktivt på individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som 
vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  

  
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. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 
 

 
 

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

 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 58 
Förslag kalendarium/verksamhetsteman,  
dnr KS 18/00144 

 
OU 15/8 
Arbetsmarknadsenheten 
Plats: Helheten 
 
 
OU 5/9 
Äldreomsorgen & Område FS, utrymme för frågor kring Time Care  
Plats: Grythyttan 
 
 
OU 3/10 
Rehab verksamheten & legitimerad personal 
Plats: Björkhaga 
 
 
OU 7/11 
IFO:s verksamhet 
Plats: IFO 

 

--- 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig Ann-
Louise Eriksson. 
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§ 59 
Svar på skrivelse från A Myrtenkvist (S),  
dnr KS 18/00017 
 
Informationsunderlag 
Förhandlingsprotokoll 2014-10-02 Lokalt kollektivavtal gällande 
arbetstidsregler vid införandet av bemanningsprocess med timbank, Hur 
använder vi Time Care och Personec P, Time Care – Mål 
 
Ärendet 
Skrivelse med frågor angående kommunens omsorgsverksamhet avseende: 
 

1. Lägesrapport för projektet ”heltidsresan”. Hur långt har man 
kommit? Hur planeras arbetet framåt? Tidplan mm. 

2. Schemaläggningsprocessen, bl a om hur verktyget ”Time Care” 
används. 

3. Förklaringar och definitioner av de begrepp som används inom 
schemaläggningen (delade turer, antal pass per månad mm). 

 
 
 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren utifrån bilaga skriftligt svar från förvaltningen. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om kvalitetsrådet vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om vad som utgör ett arbetspass 
kortaste tid för att det ska räknas, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-
Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om sysselsättningsgrad vilket besvaras av 
medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om dubbeltid och krav för antal arbetspass 
per dag vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och 
socialchef Ingrid Holmgren. 
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§ 60 
Skrivelse från hemtjänsten i Grythyttan, dnr KS 18/00950 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för inkommen skrivelse som 
undertecknats ”Hemtjänsten i Grythyttan”. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om hur skrivelsen ska 
hanteras vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga angående bemanningen av planerare vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om hur saken ska behandlas för att alla ska 
känna sig inkluderade vilket besvaras av ordförande Christina Johansson. 
 
Maria Jansson Andersson (S) ställer en fråga om vad som är det mest 
korrekta, uppgifter som finns i plattan eller uppgifter på papper vilket 
besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om användande av 
arbetstid vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om hur skrivelsen har inkommit  
vilket besvaras av ordförande Christina Johansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar att omsorgsutskottet 
önskar återkoppling i ärendet under hösten. 
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§ 61 
Patientsäkerhet (MA, medicinskt ansvarig),  
dnr KS 18/00015 
 
Informationsunderlag 
Riskbedömning/riskanalys utförd av Medicinskt ansvariga i Norra Länsdelen, 
Riskbedömning, åtgärder och handlingsplan Arbetsgruppen Sjuksköterskor, 
Riskbedömning, åtgärder och handlingsplan Arbetsgruppen Arbetsterapeuter. 

 
Ärendet 
Riskbedömning, åtgärder och handlingsplan för att säkerställa HSL-processen 
i omsorgen. 

Personalbrist i vården ökar risken för vårdskador, men störst risk är bristen på 
kompetens, det framgår av en rapport från Socialstyrelsen.  

Erfarenhet är en viktig del, rätt antal personer i teamet behöver inte betyda att 
det finns rätt kompetens. Det är viktigt att se till att teamets samlade 
kompetens finns och det är väl känt att sjukvårdspersonals kompetens är en 
grundförutsättning för en säker vård. 

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård. Syftet med den nya lagen är att minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. Vilket leder till ett ökat tryck för samtlig 
personal inom omsorgen och hälso-och sjukvården i kommunen. 

Att det finns kompetens inför sommaren är oerhört viktigt, jämn fördelning 
av ordinarie personal är ett krav för att säkerställa patientsäkerheten. 

HSL processen gällande legitimerad personal har gjort en riskbedömning med 
tillhörande handlingsplan för att tryggöra sommaren kring kompetenserna 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

 
 
--- 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig Ann-
Louise Eriksson. 
 
 
Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 62 
Balanslista Kontrollplan, dnr KS 18/00016 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för en uppdaterad balanslista. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) uttrycker att omsorgsutskottet vill ha 
återkoppling avseende All-in i höst vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 

 
  
 Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 63 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tar som extra ärende upp det beslut om 
utbetalning av ekonomiskt bistånd som omsorgsutskottet behandlade på mötet 
2018-05-02.  

Ordförande Christina Johansson (M) framför att omsorgsutskottet önskar 
återkoppling under hösten avseende beslutet om utbetalning av ekonomiskt 
bistånd. 

Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om datautbildning för 
feriearbetare vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

Ordförande Christina Johansson (M) önskar alla medarbetare i verksamheten 
en bra sommarsemester. 
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