
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(28) 

Datum  
2017-11-08  

 
Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00–17.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Se bilagd förteckning 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Raija Sundin, nämndsekreterare 
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

Justerare Vivianne Pettersson (M)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 14/11 2017 kl. 08.30 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 101-117 
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Vivianne Pettersson    
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
    
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-14 Datum då anslaget tas ned 2017-12-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(28) 

Datum  
2017-11-08  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Torbjörn Saxin  S  
 Allan Myrtenkvist S Annahelena Jernberg (S) §§ 101-107 kl15.50 
 Johan Stolpen V  
 Christina Johansson, ordf. M  
 VAKANT  GL Vivianne Pettersson (M) 
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§ 101 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 102 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 103 
Överenskommelse avseende samarbete kring personer 
med psykiska funktionsnedsättningar, dnr KS 17/00263 
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och 
NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar augusti 2018. 
Protokoll Specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård 
170922 
 
Ärendet 
Specifika samverkansrådet folkhälsa, socialvälfärd och vård, har vid 
sammanträdet den 22 september 2017 rekommenderat kommunerna i Örebro 
län, Region Örebro län och NSPH-nätverket att anta överenskommelsen om 
samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) 
finns bestämmelser om att kommunerna och landsting skall ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om personer med psykiska 
funktionsnedsättningar.  
 
Överenskommelsen utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla lagens 
krav och ersätter tidigare överenskommelser. Privata utförare som enligt avtal 
har uppdraget inom området omfattas av överenskommelsen.  
 
Överenskommelsen syftar till att ge vägledning till chefer, medarbetare, 
förtroendevalda, enskilda och anhöriga i utformningen av en samverkan som 
är baserad på tillit. Överenskommelsen gäller personer som i sin vardag 
påverkas påtagligt av en psykisk funktionsnedsättning och som är i behov av 
en fungerande samverkan.  
 
Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel vad den är behov av. 
Arbetssättet skall stärka individens rätt till självbestämmande och delaktighet. 
 
Psykiatrin skall utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera 
patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins 
specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer. 
 
Socialtjänsten har ett ansvar för målgruppen vad gäller boende, ge 
meningsfull sysselsättning och för den psykiatriska hemsjukvården.  
 
Ansvaret för att tillhandahålla hjälpmedel är delat mellan kommunerna och 
hälso- och sjukvården. Kommunerna ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som 
behövs för att vårda människor. Hälso- och sjukvården ansvarar för 
individuellt utprovade hjälpmedel, personliga hjälpmedel.  
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Ekonomi 
Förbättrad samverkan och kompetensutbyte mellan berörda parter ger 
bättre förutsättning för både adekvat behandling och insats för personer 
med psykisk funktionsnedsättning, vilket främjar ekonomin. 
Överenskommelsen innebär inga ekonomiska åtaganden.  
 

Folkhälsa 
Samverkan och samarbete i frågan leder till att personer i målgruppen får 
sina behov tillgodosedda vilket kan bidra till en ökad livskvalité. 
 

Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Medborgarperspektiv 
I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit 
representerade genom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 
 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkansgruppen 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta överenskommelsen avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga kring vem som har 
ansvar om psykiatriska hemsjukvården i kommunen, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
- Anta överenskommelsen avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, dnr KS 17/00264 
 
Beslutsunderlag 
Missiv- Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård, D nr 17RS5384 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, Region Örebro län och Kommunerna i Örebro län, 2017-09-01. 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:46, daterad 2017-09-21 
 
Ärendet 
Region Örebro län har tillsammans med kommunerna i Örebro län tagit fram 
en överenskommelse som har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från hälso- och sjukvård och gäller från 2018-01-01. 
Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse 
och hänvisas till andra länsövergripande överenskommelser och riktlinjer. 
 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i annan kommun, kan lämna sjukhuset 
när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara. Kommunerna 
ansvarar också att en utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser 
under den första tiden hemma utifrån patientens behov.  
  

Ekonomi 
Överenskommelsen innebär bland annat att betalningsansvar för 
utskrivningsklara patienter inträder först när genomsnittet är mer än tre 
dagar per månad och kommun. Särskild regel gäller utskrivningsklar från 
psykiatrin. 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.  
 
 
Kommunen har en budget för eventuella kostnader för betalningsansvar på 
75 tkr för verksamhetsåret 2017 samt 2018. I SKL:s cirkulär 2017/46 
framgår att regeringen föreslår att kommunerna behöver praktiskt stöd med 
att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och ökad 
samverkan och därmed förslår att 12 miljoner kronor avsätts per år för 
insatsen under åren 2018-2020. Det innebär dock att kommunen inte 
erhåller några medel för de kostnader som eventuellt uppstår för 
kommunens betalningsansvar. Förvaltningen kan idag inte se vilka 
ekonomiska konsekvenser som det kommer att leda till för kommunen utan 
eventuella avvikelser i förhållande till budget 2018 bör hanteras inom 
kommunen planeringsreserv.  
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Folkhälsa 

Genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå med en 
säker utskrivning främjas folkhälsan.  

 
Miljö 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Medborgarperspektiv 
Genom att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när 
vård, omsorg och stöd planeras tillgodoses medborgarperspektivet. 

 
Samverkan 

Information och samverkan har skett i central samverkan innan beslut i KS. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring vårdkontakter vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) ställer en fråga kring ekonomi vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
- Anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 105 
Sammanträdesdatum 2018, dnr KS 17/00188 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdatum 2018. 
 
Ärendet 
Vid omsorgsutskottets möte den 4 oktober tog omsorgsutskottet beslut om 
datum inför nästa år. Önskemål fanns att ändra tiden för omsorgsutskottets 
möten, men det framkom inte i den förra skrivelsen. Detta nya förslag medför 
inga förändringar av datum utan enbart att sammanträdestiden är ändrad och 
innebär att mötena är förlagda på förmiddagen från klockan 09.00.  
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens omsorgsutskott 
10 januari, 7 februari, 14 mars, 2 maj, 30 maj, 15 augusti, 5 september,  
3 oktober, 7 november 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
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 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
omsorgsutskottet antar föreslagna förändringar på sammanträdestider 

 
 
 
Omsorgsutskottet beslutar  
 
De föreslagna förändringarna på sammanträdestider. 
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§ 106 
Ändrade förutsättningar för byggnation av nytt HVB,  
dnr KS 15/00403 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 10. dnr KS 15/00403   
Rapport, Boende för ensamkommande och unga 2017-06-29  
Brandskyddsbeskrivning, Prästbacken 4:2 Hällefors 2017-05-15 
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-29. Dnr: KS 15/00403 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har 2017-08-29 beslutat att bygga nytt HVB/stödboende 
för ensamkommande barn 2018. Beslutet berör fastighet Prästbacken 4:2 samt 
Prästbacken 4:1, totalt 25 platser. Framtida behovet av vårdplatser för 
ensamkommande barn (EKB) samt ensamkommande ungdomar (EKU) låg 
till grund för beslutet utifrån då kända behov och prognoser. Vid 
genomgångar av planritningar i befintliga lokaler 2017-10-17 framkom dock 
att i antagna planer finns inte möjlighet att planera för eget kök i respektive 
lägenhet, vilket är ett krav för en framtida omställning till annan verksamhet. 
 
De tidigare prognostiserade vårdbehovet har baserats på antaganden utifrån 
tidigare erfarenhet i verksamheten. Dock har antalet åldersutredningar ökat 
precis som handläggningstiden av asylfrågan. Detta har inneburit att ansvaret 
för betydligt fler EKB än tidigare prognos har övergått från kommunen till 
staten. I oktober 2017 kom den senaste prognosen för mottagande från 
Migrationsverket. I denna prognos förutspås betydligt lägre nivåer av 
mottagande än tidigare antagande. Lokalt innebär det ett mottagande 
motsvarande 1,3 till 1,5 individer per år fram till 2021.  
 
Inflödet bedöms därmed vara ett lägre tal än i tidigare beräkningar och i 
praktiken innebär detta att cirka 12 individer färre kommer att behöva plats på 
HVB Solrosen än i tidigare beräkningar. Utifrån detta har verksamheten tagit 
fram en ny prognos baserat på nuläge och nya nationella prognoser.  
 
Lokalt vårdbehov utifrån Migrationsverkets senaste prognos 
Vårdbehovet av HVB plats kommer att halveras från 21 till 10 vårdplatser 
redan under 2018 och kommer sedan att minska till mellan 5 - 6 platser 
mellan 2019 – 2022. Behovet av stödboendelägenheter under perioden 2018-
2021 kommer att pendla mellan 34 till 20 för att sedan 2022 vara nere på 7 
platser enligt prognosen.  
Förslag till ändring utifrån ny prognos: 
 
1. Behovet av HVB/stödboendeplatser bedöms i nuläget vara lägre än i 

tidigare prognos varför antal boendeplatser behöver justeras ner med totalt 
7 platser, från 25 till 18 platser fördelat med en flexibel lösning enligt 
följande.  
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- HVB platser: 5 - 8  
- Platser i stödboende: 17 – 20 platser 
 
2. Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

kommer ej att behövas, varför den delen exkluderas från avtal. 
 
3. Planritningarna för HVB-platserna görs om för att lätt kunna anpassas till 

annan verksamhet i framtiden. 
 

Ekonomi 
Minskad mottagning och sänkt statlig ersättningsnivå innebär att 
verksamhetslokaler måste kunna ställas om till annan verksamhet. Vid 
eventuell omställning där kök måste installeras tillkommer en kostnad på 
100,0 tkr per kök (4 kök). Justerade planritningar innebär enligt BOAB:s 
bedömning inte medföra några ökade kostnader, sannolikt kommer 
kostnaderna för byggnationen att minska.  
 
Kostnad enligt tidigare fattat beslut: 
Total nuvarande årshyra    2 335 tkr 
Kostnader enligt tidigare förslag   1 420 tkr 
Minskad årshyreskostnad i förhållande till tidigare förslag     915 tkr 
 
Tidigare preliminär hyreskostnad på 1 420 tkr per år beräknas att minska då 
behovet av lokaler i Prästbacken 4:1 inte längre finns enligt de nya 
förutsättningarna. Däremot ser förvaltningen en risk att den preliminära 
hyresbild som kommunen erhållit från bolaget kan komma att bli dyrare då 
nivåerna idag bygger på byggkalkyler. Förvaltningen har det senaste året 
fått erfarenhet av att byggkostnaderna blivit dyrare än vad som kalkylerats 
med anledning av den marknad som nu råder. Slutgiltig hyra kan inte 
bolaget presentera förrän efter genomförd upphandling.  
 
Förvaltningen ser även en risk med att ha ett 20 årigt hyresavtal om det 
visar sig att kommunen inte längre har behov av lokalerna. Däremot har 
bolaget bekräftat att om kommunen väljer att gå ur lokalerna tidigare och 
det finns en marknad för att hyra ut lägenheterna kommer kommunen inte 
att behöva betala för de kvarstående byggkostnaderna. Om däremot 
lägenheterna inte kan hyras ut kommer kommunen att få bekosta de år som 
kvarstår av byggnationen.  
 

Folkhälsa 
Att erbjuda goda förutsättningar för omsorg gällande ensamkommande 
barn och unga främjar folkhälsan. Däremot ser förvaltningen en utmaning i 
att integrera barn och unga i samhället i ett område med många nyanlända.  
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(28) 

Datum  
2017-11-08  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Medborgarperspektiv 
Ett gott integrationsarbete främjar psykisk hälsa hos medborgarna. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan kommunstyrelsen. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

exkluderas från hyresavtal. 
 

- Uppdra åt Hällefors Bostads AB att ta fram nya planritningar för HVB-
platserna för byggnation av Prästbacken 4:2 utifrån nu rådande 
förutsättningar för att lätt kunna anpassas till annan verksamhet i 
framtiden. 

 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) ställer en fråga om vilka lokaler det rör sig om vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) yttrar sig kring hyresavtalets längd, känns inte bekvämt 
att binda upp kommunen på ett 20-årigt avtal. 
 
Annahelena Jernberg ställer en fråga om detta påverkar byggstarten av 
Gillersgården vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig att behoven som i dagsläget finns i kommunen kan se 
annorlunda ut om 15 år. 
 
Annahelena Jernberg yttrar sig att det är viktigt att det är kommunen som har 
kontrollen över hyreskontraktet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en till attsats: 
Kontraktet bör utformas så att det möjliggör för kommunen att använda 
lokalerna till annan verksamhet om behovet förändras  
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt förslag vilket 
bifalls. 
 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Behovet av stödboendeplatser i anslutande fastighet Prästbacken 4:1 

exkluderas från hyresavtal. 
 

- Uppdra åt Hällefors Bostads AB att ta fram nya planritningar för HVB-
platserna för byggnation av Prästbacken 4:2 utifrån nu rådande 
förutsättningar för att lätt kunna anpassas till annan verksamhet i 
framtiden. 
 

- Kontraktet bör utformas så att det möjliggör för kommunen att använda 
lokalerna till annan verksamhet om behovet förändras  
 

 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 
Tvättservice i del av hemtjänst, dnr KS 17/00006 
 
Beslutsunderlag 
Upphandling kring tvätt och tvätt hantering inom hemtjänst, dnr KS 17/00006 
Utvärdering av tvättservice i hemtjänsten, bilaga 1 
Utvärdering tvätt, bilaga 2 

Ärendet 
Kommunen huvudsyfte är att fokusera på kvalitén både nu och i framtiden i 
omvårdnadsarbetet. För att kunna fokusera på omvårdnad kan arbetsuppgifter 
som inte kräver särskild kompetens exempelvis av servicekaraktär utföras av 
andra. Genom att använda en extern utförare för hantering av kommunens tvätt 
hantering inom del av hemtjänsten i Hällefors har service för äldreomsorgen 
förbättras.    
 
Kravet på kommunerna när det gäller vård- och omsorg blir allt större samtidigt 
som bristen på personal ökar. Därför är det viktigt att personal med 
omvårdnadsutbildning används till arbete där deras kompetens behövs som bäst. 
    
Under en försöksperiod 2017-04-01 – 2018-03-31 har kommunförvaltningen 
upphandlat tvätt och tvätt hantering till del av hemtjänst, vilket bestått i 
Centrumgruppens- och Kyllergruppens områden. En utvärdering för tiden 2017-
04-01 – 2017-09-30 är genomförd (bilaga1). 
 
Efter nuvarande avtalsperiod har kommunen behov av utökad upphandling och 
upphandlingen skall gälla för all yttre hemtjänst, med undantag för 
trygghetsboenden. 
 

Ekonomi 
Innan försöksperioden genomförde kommunen 107 stycken tvättningar i 
månaden inom hemtjänsten. Förvaltningen antar att utförd tid per tvätt är 
1,0 timmar utan restid. Det innebär en årstid på 1284 timmar och motsvarar 
95,3 procent i sysselsättningsgrad med en 70 procent effektivtid. Restiden 
ingår i effektivtiden. Med en medellön på 25 398 kronor per månad innebär 
det en årskostnad på 408 478 kronor. 
 
Under försöksperioden har månadskostnaden per tvätt varit 365 kronor, 
vilket innebär en årskostnad på 468 660 kronor för extern regi.  

 
Kostnad för tvätt i extern regi blir därmed 60 000 kronor dyrare per år. 
Denna ökade kostnad finansieras dock via ökade intäkter för de brukare 
som nyttjar tvätt tjänsten inom hemtjänsten. Dessutom kan förvaltningen se 
många vinster för personalen i hemtjänsten och är även ett sätt att arbeta 
med den brist på utbildad personal som framtidens prognoser pekar på. 
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Förvaltningen föreslår att hela hemtjänstens tvätt och tvätt hantering sker i 
extern regi och det upphandlas, med undantag för trygghetsboenden. Den 
ökade kostnad som uppstår ska finansieras genom ökad avgift för de 
brukare som tillämpar servicen.  
 

Folkhälsa 
Att tillvarata medarbetarnas kompetens kring vård- och omsorg och genom 
att sätta fokus på omvårdnad främja folkhälsan.  
 

Miljö 
I kravspecifikationen för upphandlingen kräver omsorgen att entreprenören 
skall tillhandahålla miljövänliga tvättmedel. Sådana krav kan ej ställas då 
tvätten sköts av hemtjänsten i enskilda hem. Omsorgen förordar också att 
entreprenören tar hänsyn till miljön i val av fordon och material. 
 

Medborgarperspektiv 
Att erbjuda god kvalité på de tjänster omsorgen utför ökar förtroende och 
trygghet hos den äldre befolkningen. Att krav på sociala hänsyn tas är 
positivt ur medborgarperspektiv.  
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan Kommunstyrelsen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna utökad upphandling av tvätt och tvätt hantering inom all hemtjänst 

undantaget trygghetsboenden.  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att utökade driftkostnaden 
finansieras genom höjda avgifter. 

 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg (S) yttrar sig att det är ett bra förslag. 
  
Johan Stolpen (V) ställer en fråga kring ekonomin vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att det är positivt för personalen 
att få göra det som de är utbildade till. 
 
Johan Stolpen (V) nämner att det öppnar upp för de som är svagare i 
samhället att kunna få jobb. 
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Torbjörn Saxin (S) yttrar sig att kring att det är ett bra förslag och ställer en 
fråga om kommunen kan göra en enkel upphandling vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Annahelena Jernberg yttrar sig att det är bra att hitta rätta intervaller -service 
för brukarna. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar på en attsats till: 
Beaktande bör tas till miljön, social hänsyn och service 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt förslag vilket 
bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Godkänna utökad upphandling av tvätt och tvätt hantering inom all hemtjänst 

undantaget trygghetsboenden.  
 

- Kommunförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att utökade driftkostnaden 
finansieras genom höjda avgifter. 

 
- Beaktande bör tas till miljön, social hänsyn och service 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 
Information socialchef, dnr KS 17/00011 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerade att kommunen hade sökt medel för 
psykisk hälsa år 2017, 177 000 kr och dessa medel är redovisade/förbrukade. 
Ytterligare medel för 2018 kommer att sökas. Det är arbetsgrupp som jobbar 
med detta under länsdelsgruppen. 
 
Under vecka 46 är det Psykiatriveckan med aktiviteter i Nora, Hällefors, 
Lindesberg och Ljusnarsberg. Det blir ett antal föreläsningar med temat 
Livsmod – Livsglädje - Livskraft. 
 
All-in projektet är i start fasen, projektledare och assistent ska anställas. 
 
En enhetschef på familj och individ har sagt upp sig, ska starta eget. 
 
HR-enheten planen ska vara klar till årsskiftet, de som önskar utökad 
sysselsättningsgrad bör vara flexibla och kunna rycka inpå olika områden. En 
provperiod på fyra månader planeras.  
 
Delade turer - det finns inte utan kommunen kallar det för skift. 19 skift på  
4 veckor, är det som gäller för personalen.  
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§ 109 
Information MAS, dnr KS 17/00013 
 
Punkten ”Information från MAS” kommer att ändras till ”Patientsäkerhet” 
nästkommande år. Ord är viktiga liksom syftet, exempelvis syftet till att ta ut 
statistik det måste vara tydligt och nytta med, all information kopplat till 
individ ska behandlas med respekt utifrån information och behörighets 
säkerhet. Det som tidigare redovisats kvartalsvis när det gäller exempelvis 
avvikelser och riskbedömningar kommer att redovisas i en 
Patientsäkerhetsrapport i septembermånad kopplat till 
patientsäkerhetsberättelsen som redovisas i mars. Det är av stor vikt att 
politiken känner sig trygg med det underlag som beskriver 
patientsäkerhetsarbetet utifrån att kommunstyrelsen är vårdgivare. 
 
 
Redovisning av antal och karaktär av avvikelser från årets början till oktober 
månad, se bilaga. Vad kan vårdgivaren göra mer för förebyggande arbete 
kopplat till avvikelser? 
 
Digital signering ökar patientsäkerheten. Alla insatser samlas i en central 
sökbar signeringslogg där sjuksköterskan kan följa läkemedelshanteringen ner 
på tablettnivå. Det går blixtsnabbt att se vem som gav vad till vem och vid 
vilken tid. 
Omvårdnadspersonalen i sin tur signerar på surfplattan och får påminnelser 
när signeringar är försenade. Larm eskaleras och kan i olika nivåer skickas till 
sjuksköterska och/eller till enhetschef som är ansvarig för att hälso- och 
sjukvårdsuppdragen utförs. Larmen ger en betydande minskning av antalet 
läkemedelsavvikelser. 
 
Kvalitetsäkring av hälso- och sjukvårds processer: 
- En ökad patientsäkerhet genom att ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

utförs i rätt tid av rätt person och med rätt kompetens. 
- En effektivare process genom ett IT-stöd som underlättar, stödjer och 

säkerställer utförande av ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder 
- Mindre risk för vårdskador tack vare att ordinerande hälso- och 

sjukvårdsinsatser har utförts på ett korrekt sätt 
- Enkelt och tydligt stöd för omvårdnadspersonal, vid utförande och 

signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
- Ökad möjlighet för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnast/fysioterapeut att planera, genomföra samt följa upp ordinerade 
och delegerade insatser. 

 
Framförallt friläggs tid för den legitimerade personalen att arbeta mer 
patientnära. 
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§ 110 
Information Måltidsverksamhet, dnr KS 17/00012 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar kring ombyggnationen av Björkhaga 
kök. Enligt tidigare planering skulle köket vara ombyggt och klart tills den  
15 december, men det datumet har blivit framflyttat till den 8 januari. 
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§ 111 
Information om ärendehantering från slutenvården  
tom oktober 2017, dnr KS 17/00014 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Fram till och med oktobermånad 2017 har kommunen hanterat 279 ärenden 
från slutenvården. Med viss reservation för att under september månad 
(siffrorna i bilagan är därför röda) byttes det elektroniska 
informationsöverföringssystemet Meddix ut mot Life Care. Meddix användes 
till mitten av september, statistiken från det nedlagda systemet kan inte 
kvalitetssäkras. Alla medicinskt färdigbehandlade ärenden är åtgärdade, 4 
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till nästkommande 
månad. 
 
Betalningsansvarslagen (1990:1404) 
Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit 
kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller 
geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en 
patient i den psykiatriska vården är 30 dagar. Betalningsansvarslagen reglerar 
när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för 
utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus.   
 
 

Ekonomi 
I omsorgens budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till 
färdigbehandlade patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. Kostnad 
för ett vårddygn inom den somatiska vården är 4 816 kr per dygn. Kostnad 
för psykiatrisk vård är 4 085 kr per dygn. 
Kommunen har under januarimånad betalningsansvar på 1 vårddygn och 
under juli ett vårddygn med betalningsansvar till en kostnad på totalt 9 632 
kronor. Kvar i budget finns 65 368 kronor. 

  
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. Rutinförändring kring 
ärendehantering gjordes under föregående år, för att förbättra kontrollen av 
medicinskt färdigbehandlade patienter. Under 2017 kommer stort fokus att 
ligga på det interna planeringsteamet. 
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
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Miljö 
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 medicinskt ansvarig  
Ann-Louise Eriksson. 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 

 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 
Behov av vård- och omsorgsboende oktober 2017, 
dnr KS 17/00015 
 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
 
Ärendet  
 
Under oktober månad hade 9 personer behov av vård och omsorgsboende, av  
dessa har:  
- 6 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa har: 

• 2 person tackat ja till erbjuden plats 
• 4 personer har ännu ej lämnat besked, erbjöds i slutet på okt.  

- 2 personer vistas i ordinärt boende i avvaktan på erbjudande om plats 
- 1 person har avlidit 
 
Förvaltningen har identifierat förbättringsområden av handläggningen kring 
erbjudande av plats i vård och omsorgboende.  
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på VoB enligt framtagen rutin från och med januari 2017, revidering gjord 2 
oktober. Den nya rutinen skapar också 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. Fyra gånger per år meddelas ”ej verkställda beslut” till 
Socialstyrelsen.  
 
Under september 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.  
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Miljö 
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. 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 

 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 113 
Balanslista, dnr KS 17/00016 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redovisar balanslistan. 
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§ 114 
Avvikelser april-oktober 2017, dnr KS 17/00140 
 
Medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson redogör för avvikelser perioden  
2017-01-01--2017-10-31. 
 
Handlingar kring detta skickas ut med protokollet. 
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§ 115 
Information Arbetsmiljöverket EC, muntligt,  
dnr KS 17/00125 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör muntligt kring ärendet med 
Arbetsmiljöverket. Ärendet har avslutats av Arbetsmiljöverket.  
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§ 116 
Återkoppling Time Care pool, dnr KS 16/00314 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar kring Time Care pool.  
Det har blivit bättre inom hemtjänsten med personal tillsättningen. En extra 
resurs finns för tillfället som har hand om vikarietillsättningen. 
En utvärdering ska göras kring ”heltidsresan”. 
Det ska även göras en enkät som administratörerna får svara på. 
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§ 117 
Övrigt, dnr KS 17/00017 
 
Trelleborgsresan: 
Ordförande Christina Johansson, områdeschef Daniel Åhnberg, socialchef 
Ingrid Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson berättar om 
studiebesöket som de var på till Trelleborg för att få information om en 
”robot” som används i handläggningen med försörjningsstöd. 
 
 
Fyrklövern finskt boende: 
Ordförande Christina Johansson (M) funderar kring finska boendet 
Fyrklövern, är det bara finsktalande eller används platserna till andra som 
behöver få ett boende. Socialchef kollar upp ärendet. 
 
 
Undersköterskor: 
Vivianne Pettersson (M) funderar kring undersköterskor som nyss har blivit 
utbildade och som väljer att jobba på andra ställen, typ Ovako istället för i 
vården, Tar inte kommunen hand om de som har utbildat sig.  
 
 
Rekryteringsmässa: 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att det under våren i mars månad 
finns en rekryteringsmässa i Örebro. Är det något som kommunen/omsorgen 
bör vara med på.  
Johan Stolpen (V) tycker att det är ett viktigt forum att synas i. 
 


