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Datum

2019-03-06
KHR/KPR
Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden Kl. 13.15–16.00

Beslutande

Ledamöter

Johan Stolpen (V), ordförande
KHR/KPR:
Paula Holm Andersson, Reumatikerförbundet
Marianne Andersson, Reumatikerförbundet
Anne-Marie Hammar, SKPF
Ingrid Wase, SKPF
Jonny Molander, SPF Argenta
Riita Törnblom, SPF Argenta, Röda korset
Sven-Åke Lundh, SPF Argenta
Curt Nilsson, PRO Hällefors
Lars-Erik Book, PRO Hällefors
Anita Nilsson, PRO Hällefors
Mona Johansson, PRO Grythyttan
Urban Ericsson, Örebro Region

Övriga närvarande

Ingrid Holmgren, socialchef
Mathias Brandt, kanslichef § 11
Birgitta Berggren, administratör § 11
Kristina Nordling, nämndsekreterare

Justerare

Marianne Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret onsdag 13/3 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Kristina Nordling

Johan Stolpen

Marianne Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KHR/KPR

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Kristina Nordling
Utdragsbestyrkande

2019-04-03
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Datum

2019-03-06

Tema: Planer för ett nytt Vård- och Omsorgsboende
Socialchef Ingrid Holmgren informerade grundläggande om de planer som finns
om ett nytt vård- och omsorgsboende i Hällefors.
Johnny Molander, Argenta ställer fråga om storleken på de planerade
lägenheterna, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Anita Nilsson, PRO Hfs, ställer fråga om parlägenheter, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ingrid Wase, SKPF och Anita Nilsson, PRO Hfs ställer fråga om lägenheternas
utformning, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Lars-Erik Book, PRO Hfs, ställer fråga angående anbud, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Sven-Åke Lundh, Argenta ställer fråga om när lägenheterna står inflyttningsklara,
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren att de står klara tidigast hösten
2021.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar om en planerad namntävling för det nya
vård- och omsorgsboendet.
Curt Nilsson, PRO Hfs ställer fråga om anledning till nytt namn, vilket besvaras
av ordförande Johan Stolpen (V) och socialchef Ingrid Holmgren.
En diskussion hålls angående vikten av att både personal och framtida hyresgäster
görs delaktiga i planeringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-03-06

§1

Val av justerare
Marianne Andersson utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll den 13 mars, klockan 13.00.

§2

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelsen till dagens
sammanträde, vilken godkänns.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskick.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna utan erinran.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-03-06

§5

Information från socialchef (muntligt)
Socialchef Ingrid Holmgren informerar djupgående om samverkan vid
utskrivning. Presentationen kommer att mailas ut till KHR/KPR.
Socialchef Ingrid Holmgren informerar också om kommande aktiviteter som
kan vara av intresse för KHR/KPR:
•

Seniorveckan v 40. Kontakta Siv Gunnarsson för medverkan.

•

Dialogmöte, rörelse för äldres hälsa kommer att hållas den 9 april på
slottet i Örebro. Kontakta Päivi Saxin för deltagelse.

•

Målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 2030. En
medborgardialog kommer att hållas den 1 april kl 18.00 på
kommunkontoret/ Formens hus. Välkomna!

Socialchef Ingrid Holmgren informerar också att Äldreplanen ska revideras
under 2019 och KHR/KPR bör utse representanter till att delta i revideringen.
Curt Nilsson, PRO Hfs, uttrycker att skillnaden mellan de olika
boendeformerna för äldre behöver klargöras, vilket besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren.
Lars- Erik Book, PRO Hfs, ställer fråga angående Boab och kommunens olika
former av ägande avseende boende för äldre vilket besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren och ordförande Johan Stolpen (V) , som lovar att ta med
frågan.

Med detta är KHR/KPR informerade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-03-06

§6

Information om ärendehantering från slutenvården 2018,
dnr KS 18/00029
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.
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.
Under 2018 har kommunen hanterat 405 ärenden från slutenvården. Två
ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara, utan flyttas till nästkommande
månad, 2019.
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.
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.

Curt Nilsson, PRO Hfs ställer fråga om ökning av antal ärenden slutenvård,
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.

Med detta är KHR/KPR informerade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Behov av vård- och omsorgsboende november samt
december månad 2018, dnr KS 18/00028
Ärendet
Under nov månad hade 13 personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 8 personer, av dessa:
-

5 tackade ja till plats i VoB
2 personer tackat nej till erbjudandet
1 person har ej lämnat besked i november
2 personer har flyttat till annan kommun
3 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under december månad hade 4 personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 2 personer, av dessa:
-

1 person tackade ja till plats i VoB
1 person har ej lämnat besked i december
2 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under 2018 har 69 ansökningar till VoB inkommit, 36 personer tackade ja till
erbjudande om plats. Omsättningen har varit hög (51%) vilket påverkar både
omsorgstagare, anhöriga samt personal i alla led. Inom kommunen finns idag 71
lägenheter i VoB , 49 lägenheter på Fyrklövern och 22 lägenheter på Nya
Björkhaga.

Med detta är KHR/KPR informerade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Seniorveckan v 40
 Susann från folkhälsoteamet Norra Örebro län har fått ett uppdrag via
länsdelsgruppen och socialcheferna i respektive kommun att samordna de
fyra kommuner i norra Örebro län kring den Seniorvecka som arrangeras
nationellt varje år i vecka 40.
 Arbetsgrupper är utsedda som jobbar på med aktiviteter inför denna vecka i
samtliga kommuner.
 Susanns uppdrag är att samordna och få en helhetsbild över de insatser som
planeras lokalt och aktiviteter som kan göras i samverkan mellan
kommunerna, såsom exempelvis en äldremässa på Arenahallen i Lindesberg.
 Länsdelsgruppen vill att brukarorganisationer medverkar i arbetsgrupperna,
finns intresse i Hällefors?
 En lokal grupp i Hällefors finns som enhetschef Siv Gunnarsson håller i.
 Om intresse finns att medverka, ta kontakt med enhetschef Siv Gunnarsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
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§9

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.
En omfattande diskussion hålls om Väntjänsten och behovet av flera
medföljare samt förbättringar avseende sjukresor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-06

§ 10

Nästa mötesdatum
Nästa mötesdatum är planerat till den 16 maj klockan 13.15.
Möteslokal: Kommunkontoret/Formens hus, konferenslokal Pyramiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-03-06

§ 11

Övriga frågor
Kanslichef Mathias Brandt och administratör Birgitta Berggren informerar
kort om tillgänglighet vallokaler inför kommande EU-val som hålls söndagen
den 26 maj 2019. Vallokalerna blir desamma som inför senaste riksdagsvalet.
Frågor och/eller synpunkter tas gärna emot, kontakta i så fall kanslichef
Mathias Brandt eller administratör Birgitta Berggren.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar att eftersom Äldreplanen ska
revideras under hösten behöver de olika föreningarna utse representanter för
detta till nästa möte.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar kort från politiken.
Omsorgsutskottet och bildningsutskottet har slagits samman och utgör nu ett
utskott: välfärdsutskottet. Ordinarie ledamöter i välfärdsutskottet är
ordförande Johan Stolpen (V), vice ordförande Kent Grängstedt (S), Christina
Kuurne (S), Ulrika Jonsson (M) och Tobias Nygren (C).
Sven-Åke Lundh, Argenta ställer fråga om sjukresor och varför det inte görs
en gemensam upphandling mellan Bergslags-kommunerna och en
utvärdering, vilket föranleder en diskussion bland mötesdeltagarna.
Ordförande Johan Stolpen (V) lovar att återkomma i saken.
Nämndsekreterare Kristina Nordling ställer fråga om digitala utskick av
kallelse och möteshandlingar vilket besvaras av deltagarna.
Därmed tackar ordförande för dagens goda diskussioner och avslutar mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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