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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Allan Myrtenkvist S Kent Grängstedt (S) 
 Torbjörn Saxin S  
 Christina Johansson, ordf. M  
 Johan Stolpen  V  
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§ 15 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 16 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 17 
Digital Signering HSL, dnr KS 18/00048 
 
Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivning digital signering av hälso- och 
sjukvårdsinsatser 

 
Ärendet 
Med en åldrande befolkning ökar trycket på såväl hemtjänsten som 
kommunens särskilda boenden. För att få tiden att räcka till för allt mer 
vård- och medicinkrävande omsorgstagare gäller det att bygga upp smarta 
stödprocesser som förenklar personalens dagliga rutiner.  
 
Inom Hällefors kommun utförs dagligen ett flertal delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter (HSL-insatser). Exempel kan vara läkemedelsgivning, 
såromläggning, träning och behandling. Uppgifterna delegeras av 
legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt 
sjukgymnaster och utförs av omvårdnadspersonal.  
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser ska signeras vid genomförandet. Under ett år 
blir det många insatser som ska signeras och hanteras på ett patientsäkert 
sätt.  
Hällefors kommun har mellan 280 - 300 personer med HSL-insatser inom 
såväl särskilda boenden som ordinärt boende. Varje omsorgstagare kan ha 
HSL-insatser mellan 1- 6 signeringstillfällen per dygn. Det innebär att om 
de flesta har 3 signeringstillfällen dagligen så är det över 300 000 
signeringstillfällen årligen. 
 
En undersköterska som ska ge medicin loggar in via sin surfplatta för att 
se tidpunkt och läkemedelsordination för varje enskild omsorgstagare. Om 
allt går som planerat signerar personalen att omsorgstagaren tagit sin 
medicin. Åtkomst och behörighet styrs av medarbetarens roll. 
Den nya tekniken påminner också personalen och hjälper dem att hålla 
ordning på att alla omsorgstagare får rätt preparat i rätt dos vid rätt tid. 
Förutom den ökade patientsäkerheten frigörs till för sjuksköterskorna 
genom minskad administration.  
 
Digitaliseringen ligger i linje med kommunens planer till ett 
strategiskt förhållningssätt gällande digital teknik.  

 
 

Ekonomi 
Offert från en leverantör av digitalt signeringssystem innebär en 
licenskostnad för ca 150 tkr. Den årliga kostnaden för driften av 
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systemet är preliminärt satt till 100 tkr. För införandet krävs också 
vissa utbildningskostnader som kan beräknas till ca 15 tkr.  
 
Kostnaden för införandet av systemet under år 2018 finansieras i 
den befintliga budgeten för HSL. När det gäller den årliga 
kostnadsökningen i form av licensavgifter och support som ett 
digitalt signeringssystem leder till föreslår förvaltningen att det tas 
med i budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 
2019. 
 

Folkhälsa 
Med digitala läkemedelslistor minskar risken för att göra fel eller 
glömma ge medicin vilket främjar folkhälsan. 

 
Miljö 

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

Medborgarperspektiv 
Digitalsignering ökar säkerheten kring medicinhanteringen samt 
minskar risken för felmedicinering och kostsamma vårdskador, 
digital utveckling 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla ett digitalt 

signeringssystem och införandet finanserias inom 
kommunstyrelsens budgetram 2018. 

 
- Ökade driftkostnaden från och med år 2019 på cirka 75 tkr tas med 

i budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019. 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Johan Stolpen (V) ställer frågor om ekonomin vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
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Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om det finns avsatta medel för 
att köpa in fler ”plattor” vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) yttrar sig att det blir en bra effektiviseringsgrad. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla ett digitalt 

signeringssystem och införandet finanserias inom 
kommunstyrelsens budgetram 2018. 

 
- Ökade driftkostnaden från och med år 2019 på cirka 75 tkr tas med 

i budgetberedningen och blir en del i budgetprocessen för år 2019. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 
Revidering av Riktlinjer för biståndsbeslut,  
dnr KS 18/00050 
 
Beslutsunderlag 
KS 16/00172 Riktlinjer för biståndsbeslut. 
 
Ärendet 
Med bakgrund av att kostnaderna för hemtjänst ligger högt i Hällefors kommun i 
jämförelse med landet i övrigt har kommunen antagit upprättade riktlinjer för vad 
skälig levnadsnivå är i Hällefors. Riktlinjerna ska ses som stöd i handläggningen av 
ärenden. Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska innevånarnas 
likaberättigande följas enligt gällande lagstiftning. 
 
Riktlinjer för biståndsbeslut har reviderats. Det är av stor vikt att den interna 
samverkan fungerar, exempel kan vara när det finns lediga platser på vård och 
omsorgsboende (vob) 
ska personer med bifall på vob inte uppta platser på korttidsboendet, de ska erbjudas 
en ledig plats på vob omgående. Korttidsplatserna som kommunen hanterar ska 
användas till personer som vistas på sjukhus och behöver en kort mellanlandning 
eller till växelvård för personer som vårdas i hemmet med hemtjänst och stöd av 
anhöriga. 
Under stycken korttidsboende sidan 12 finns reviderade tillägg med förtydliganden:  
 
 
Kriterier för att bevilja korttidsplats:  
 
 Vid behov av omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet.  
 Vid behov av omfattande vård och omsorg dygnet runt och där en 

sammanboende anhörig har behov av avlastning 
 Vårdande anhörig är tillfälligt sjuk  
 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning 

genomförs.  
 Som en tillfällig lösning vid en akut situation i väntan på permanent särskilt 

boende. Där alla andra insatser är uttömda och tryggheten ändå inte kan 
tillförsäkras i det egna hemmet. 
 

Prioriteringsordning korttidsverksamhet  

 Utskrivningsklara personer från sjukhuset (koordinator) 
 Planerade avlastningar från ordinärt boende  
 Akut behov av korttidsplats från ordinärt boende 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
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HSL plats Om behov av korttidsplats uppstår kvällar, nätter eller 
helger har sjuksköterska mandat att bevilja korttidsplats 
enligt HSL, uppföljningsansvaret ligger på sjuksköterskan 
enligt framtagen rutin HSL plats 

 
Avgränsningar: 

 
Korttidsverksamhet Undantaget personer med aktivt missbruk eller med 

långsiktigt behov av en bostad med särskild service i form 
av gruppbostad eller servicebostad 

Korttidsverksamhet Är inte avsedd att fungera som enbart en akut 
bostadslösning. 

Växelvårdsplats Kan inte kombineras med korttidsplats som avser 
avlastning. Växelvården upphör om den inte används vid 
två på varandra följande tillfällen och detta inte föranleds 
av sjukdom eller sjukhusvistelse 

 
Ekonomi 
Genom riktlinjer för biståndsbeslut önskas möjligheten till ekonomisk 
framförhållning. Syftet med att tydliggöra kriterierna för korttidsverksamheten 
är att minska riskerna till att det blir för långa eller felaktiga vistelser utan 
uppföljning. Vilket kan leda till okontrollerade kostnader både för 
hemgångsklara personer, ökade personalkostnader inom hemtjänst och tomhyror 
på vård och omsorgsboende. 
 

Folkhälsa 
Att arbeta utifrån framtagna riktlinjer för biståndsbeslut för 
innevånarnas likaberättigande främjar folkhälsan. 
 

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

Medborgarperspektiv 
Tydliga riktlinjer för biståndsbeslut syftar till att det ur ett 
medborgarperspektiv blir enhetliga bedömningar. 
 

Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- att godkänna revideringen av Riktlinjer för biståndsbedömning. 

 
 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Johan stolpen (V) ställer en fråga kring dem med missbruksproblem, 
hur ”tar” kommunen hand om dessa, vilket besvaras av områdeschef 
Daniel Åhnberg. 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- att godkänna revideringen av Riktlinjer för biståndsbedömning. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 
Utredning för att effektivisera processen inom 
försörjningsstöd genom ökad digitalisering, 
dnr KS 18/00051 
 
Beslutsunderlag 
Kundcase: Trelleborgs kommun, digitalisering, ekonomiskt bistånd 
 
Ärendet 
I november 2017 var en delegation från Norra länsdelen, bestående av 
politiker, chefer, utvecklingsstrateg samt handläggare till Trelleborg 
för att se och höra hur de arbetar med försörjningsstödsprocessen. 
Trelleborgs kommun har prisats för sitt arbete med att digitalisera och 
effektivisera försörjningsstödsprocessen, till gagn för de enskilda som 
har behov av stöd och för de anställdas arbetsmiljö. Trelleborgs 
kommun har gått från ett socialt perspektiv till ett 
arbetsmarknadsperspektiv vad gäller försörjningsstöd. 
                                                                                                                         
Försörjningsstödsprocessen 
Den enskilde som söker försörjningsstöd anger samtliga uppgifter om 
sig själv och sin situation i en digital ansökan. I stället för att 
handläggare bedömer och beslutar om ansökan ska beviljas eller inte, är 
det ett förinställt program som tar hand om hela processen. Roboten 
granskar uppgifterna, stämmer av om kriterierna är uppfyllda för 
ansökan om försörjningsstöd samt ger beslut i ärendet. Senast dagen 
efter att ansökan skrivits, lämnas ett beslut till den sökande.  
                                                                                                             
Erfarenheterna från Trelleborgs kommun är positiva både ur den 
enskilde som är i behov av stöd samt ur personalens 
arbetsmiljöperspektiv. Alla fyra kommunerna i Norra Örebro län är 
intresserade att djupare undersöka om Trelleborgs beskrivna positiva 
erfarenheter också kan översättas till våra kommuner. Därför föreslås 
att en fördjupad utredning ska göras som tar hänsyn till den enskildes 
behov av stöd, personalens arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Fokus i 
uppdraget ska utgå ifrån att effektivisera försörjningsstödsprocessen för 
att fler människor ska bli självförsörjande.  Från ett socialt perspektiv 
till ett arbetsmarknadsperspektiv.                                                                                                                                           
   
Socialt perspektiv 
 

Arbetsmarknadsperspektiv 

• Fokus på biståndsrätt 
• Fördjupad 

individkartläggning 
• Omhändertagande 
• Tillitsfull/Beprövad 

• Fokus på självförsörjning 
• Arbetsplats först 
• Eget ansvar – matchning 
• Utmanande 
• Snabba insatser 
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• Långa processer 
• Specialkompetens eftersträvas 

• Bred allmän kompetens 
 

 
Digitaliseringen ligger i linje med kommunens planer till ett 
strategiskt förhållningssätt gällande digital teknik.  
 

Vuxna med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel %
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Hällefors har mindre antal vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd än både 
Trelleborg och landet som övrigt, detta tyder på en snabbare gång tillbaka till 
självförsörjning  
 

Ekonomi 
Vinsterna med robotassisterad process och nytt arbetssättet har 
enligt Trelleborgs kommun varit:  
- rättsäker process, robot följer riktlinjer och regler objektivt 
- frigör tid för handläggarnas, tiden kan användas till att hjälpa 

den sökande att bli självförsörjande  
- andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat  
- kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd har minskat 

kr/invånare 

 
Högre kostnader i ekonomiskt bistånd/invånare r i Hällefors än i Trelleborg och 
övriga landet, biståndshandläggning utifrån ett arbetsmarknadsperspektivkan 
minska kostnaderna 
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Kommunerna i Norra länsdelen har samma verksamhetssystem 
(Viva) och delar server för denna, servern står i Nora.  Detta medför 
minskade kostnader för programmering av robot samtidigt som 
roboten kan arbeta åt samtliga kommuner i Norr.   
 

Folkhälsa 
Att kunna påverka sin livssituation är en viktig skyddsfaktor som 
ger förutsättningar för hälsa. 
 

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

Medborgarperspektiv 
Enkel och snabb hantering av försörjningsstöd utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv, ger större förutsättningar för 
självförsörjning. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett i centrala samverkan. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till 
digitaliseringen och införande av ”robot” i 
försörjningsstödsprocessen samt handlägga ärende utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv. 

 
 
--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef 
Ingrid Holmgren och områdeschef Daniel Åhnberg. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga hur de som inte har datakunskaper ska 
göra vilket besvaras av områdeschef Daniel Åhnberg. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig att dataplatser för besökare 
vore väl bra antingen vid receptionen/IFO eller biblioteket. Bör vara en 
avskild plats. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om vilka personer ska vara behjälpliga 
med den pedagogiska biten om det behövs, vilket besvaras av 
områdeschef Daniel Åhnberg. 
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Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om någon i sitt hem kan vara 
behjälplig med att fylla i uppgifter på datorn vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) yttrar sig att det känns bra, ett jättebra instrument. 
 
Vivianne Pettersson (M) instämmer med Kent Grängstedt (S) 
yttrande. 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till 
digitaliseringen och införande av ”robot” i 
försörjningsstödsprocessen samt handlägga ärende utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv. 

 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 
Ansökan föreningsbidrag Reumatikerföreningen 2018, 
dnr KS 18/00039 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan om föreningsbidrag 2018, Reumatikerförening  

Hällefors-Grythyttan 
- Verksamhetsplan för 2018 
 
 
Ärendet 
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 000 kr för 
hela år 2018. Förvaltningen har under år 2017 tillsammans med 
reumatikerföreningen undersökt om det finns möjligheter för 
reumatikerföreningen att få tag på någon annan lokal som är anpassad 
efter föreningens behov/önskemål, men detta har inte varit 
genomförbart. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag. Kommunförvaltningen har den 15 dec 2015 beslutat 
om att de nya riktlinjerna för föreningsbidrag skulle förskjuts till den 1 
januari 2017.  
 
Förslaget i riktlinjerna var att föreningsbidrag skulle utbetalas årligen 
på beslut av kommunstyrelsen, på två poster; bidrag till offentligt 
arrangemang och aktivitetsbidrag. Att söka bidrag för hyra skulle inte 
vara möjligt. Under 2016 har förvaltningen dessutom lämnat uppdrag 
åt KPMG att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, som beskriver hur 
bidragen för evenemang och aktiviteter skall handläggas och beslutas. 
Dessa riktlinjer är i dags dato ännu inte antagna.  
 
Under 2016/2017 har omsorgen informerat om förändringarna och 
konsekvenser kring detta på samtliga mötet i KHR/KPR. Detta för att 
föreningarna skulle ha möjlighet att säga upp hyresavtal. Föreningarna 
har lämnat sina ansökningar om föreningsbidrag för hyra som har 
utbetalats halvårsvis under förutsättning att förvaltningen inte kunnat 
erbjuda andra lokaler. Inga kommunala lokaler har kunnat erbjudas till 
reumatikerföreningen, dock har föreningen förhandlat en billigare 
hyra för föreningslokal med Hällefors bostadsbolag AB.  
 
 

Ekonomi 
Reumatikerförening söker bidrag för hyran sammanlagt 48 000 kr 
för hela år 2018. 
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Folkhälsa 
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
 
Samverkan 
Information kommer att ske på central samverkan. 

 
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot 

uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under 
förutsättning att ingen annan lokal kan erbjudas. 
 

--- 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
- Med hänsyn till gällande riktlinjerna utbetalas föreningsbidrag mot 

uppvisande av hyresavier för hyran januari-juni under 
förutsättning att ingen annan lokal kan erbjudas. 

 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(28) 

Datum  
2018-02-07  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
§ 21 
Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar: 
 
HVB-boende 
Inflytt till nytt HVB/stödboende är framskjutet till 2019-03-31, detta pga. nya 
förutsättningar för planering av HVB boende/stödboende som krävde nytt politiskt 
ställningstagande. Nya ritningar är framtagna och godkända som håller för framtidens 
flexibla lösningar enligt utredning HVB. Upphandling skall göras. 
 
Vård- och Omsorgsboende 
Efter politiska beslutet att påbörja projektering har ett första möte med Länsgården 
hållits. Ett avtal skall skrivas mellan Länsgården och kommunen.  Ett uppstartsmöte 
har hållits den 2017-01-31. Inplanerade möten i arbetsgruppen med Länsgården. Ett 
studiebesök planeras till Askersund för att se hur de tänker vid nybyggandet av Vård- 
och omsorgsboende. 
 
Familjecentral 
Det finns sedan tidigare ett uppdrag från Kommunstyrelsen att utreda möjlighet till att 
inrätta en familjecentral med Regionen i kommunen. En överenskommelse finns 
mellan kommunerna i Örebro läns samt Region Örebro där familjecentraler skall 
finnas i varje kommun.  Ett första möte ägde rum förra veckan mellan 
närsjukvårdschef Norr, socialchef, MA/verksamhetsutvecklare och vårdcentralchefen, 
ett utkast om samverkan innehållande syfte, inriktningsmål, planering och 
förutsättningar är framtaget.  Socialchef skall informera bildningschef, komplettering 
med representanter från kommunen till styrgrupp resp. projektgrupp skall göras.  
 
Väntjänsten 
Kommunen har fått kritik av väntjänsten, bland annat att brukare i vissa fall inte är 
färdiga när de kommer och ska följa med dem. Socialchefen och ordförande hade ett 
lunchmöte med representanter och de fick föra fram sina åsikter om vad som inte 
fungerade. Enhetschef Bodil Lagergren fick uppdrag att sammanställa en checklista 
som personalen ska använda sig av inför uppdrag som väntjänsten ska utföra. Fortsatt 
diskussion med PRO angående målgrupp samt hur man beställer väntjänsten kommer 
att ske, frågan kommer att lyftas på KHR/KPR.  
  
Heltidsplan 
Socialchefen informerade kring ”heltidsresan”. Materialet kring detta skickas ut till 
ledamöterna i omsorgsutskottet. 
 
Enhetschef HTJ  
Under resten av år 2018 ska det provas en ny organisation inom 
Hemtjänsten. Områdena skall ändras från två till tre hemtjänstområden, 
systemansvaret kommer att fördelas mellan två chefer.  
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- En enhetschef som har hemtjänst område Centrumgrupp samt Kyllervägsgruppen. 
- En enhetschef som har Björkhaga trygghetsboende, natt patrull Hällefors samt 

systemansvar 
- En enhetschef som har Trygghetsboende Grythyttan, Natt patrull Grythyttan samt 

del av systemansvar 
 

Förändringen innebär ingen utökning av tjänster eftersom två enhetschefer delar på 
tjänsten för systemansvarig, men förändringen kommer att resultera i en chef på 
respektive område/grupp. Detta resulterar i mindre sårbarhet och ett ökat chefsstöd till 
personalen.  
 
Barn/LSS 
Förvaltningen har fått ett uppdrag att utreda LSS i skolan. För att ett barn skall få LSS 
i skolan krävs först att barnet tillhör personkretsen enligt LSS, vidare så måste finnas 
särskilda skäl för att barnet skall få personlig assistent med sig i barnomsorg/skolan. 
Särskilda skäl är till exempel om: 
- man har svårt att kommunicera med någon annan än sin assistent 
- man är sjuk och att det är viktigt att ha sin assistent till hands 
- det är viktigt att man har ett litet antal personer i sin närhet 
- man behöver ha någon med sig som har ingående kunskaper om ens 

funktionsnedsättning  
 

Om barnet inte har särskilda skäl är ansvaret skolans. Bedömningen görs av 
försäkringskassan. Möte mellan bildning och omsorgen är inplanerat.  
 
Budget 
Utfallet för 2017 visar ett underskott på ca 2,8 miljoner kr. Förklaringen till 
underskottet är: 
- behovet i hemtjänst är större än budget, vi har en effektivitet på 71 %, (beviljad 

tid/arbetad tid = effektiv brukartid i %), vilket är ett bra mått 
- ökat behov vårdpersonal på vård och omsorgsboende  
- köp av vårdplatser över budgetram (missbruk, socialpsykiatrin, barn o unga) 
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§ 22 
Information måltidsverksamheten, dnr KS 17/00012 
 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar att ombyggnationen av Björkhaga kök 
inte är klar än. Enhetschef Bodil Lagergren planerar för matsalen med nya 

 gardiner och lampor. Bostadsbolaget har stått för målning och tapetsering av 
 matsalen. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) yttrar sig att det bör göras något 
för personalen när det hela är klart, de har gjort ett strålande jobb. 
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§ 23 
Behov av vård- och omsorgsboende januari, 2018,  
dnr KS 18/00028 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
Under januari månad hade 8 personer behov av vård och omsorgsboende, 
av  
dessa har:  
- 5 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa har: 

• 3 person tackat ja till erbjuden plats 
• 2 person har ej lämnat besked (erbjudna i slutet av jan) 
  

- 3 personer vistas i ordinärt boende i avvaktan om erbjudande av plats i VoB 
 
 
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. Rutinen 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 januari 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 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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 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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§ 24 
Ärendehantering från slutenvården tom januari, 
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 januari månad har kommunen hanterat 39 ärenden 
från slutenvården. Ett ärende är i dagsläget inte utskrivningsklar utan 
flyttas till nästkommande månad. 
 
 

Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 
2018 lämna 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.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(28) 

Datum  
2018-02-07  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar 
efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att 
patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det 
genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar 
överskrider tre kalenderdagar13 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. 
 
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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§ 25 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4,  
dnr KS 17/00045 
 
Beslutsunderlag 
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader. 
Information från IVO 20171109 - Nya rapporteringsperioder för ej 
verkställda beslut 
 
Ärendet 
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till 
Socialstyrelsen. Rapporterna sker per kvartal. Finns ingen brukare att 
rapportera som under fjärde kvartalet 2017, inte har fått sina beviljade 
insatser verkställda inom 3 månader efter beslut. 
 
Rapportering av kvartalsrapporter upphör 
Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 
upphör rapporteringen av kvartalsrapporter. Det innebär att 
kommunen inte längre ska skicka in kvartalsrapporter till IVO om ni 
har, eller inte har, några ej verkställda beslut för den aktuella 
perioden. 
 

Ekonomi 
Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens 
utfall, vid utdömande av sanktionsavgift. Inga ärende finns att 
rapportera under 20170101 – 20171231. 
 
Folkhälsa 
I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. 
Behovet ska tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att 
beslut verkställs inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att 
upprätthålla god hälsa. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån  
detta perspektiv. 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger 

Kommunstyrelsen. 
 
 
--- 
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Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 

 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen  
 
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar 
informationen till Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 26 
Patientsäkerhet, (MA, medicinskt ansvarig)  
dnr KS 18/00015 

 
Inget att informera denna gång, Medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson hade  
inte möjligheter att själv närvara denna gång.   
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§ 27 
Balanslista Kontrollplan, dnr KS 18/00016 
 
Socialchefen hade inget nytt att informera om kring balanslistan. 
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§ 28 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tog upp om mötesdatumet den 
14/3, ordförande själv har inte möjligheter att delta då, men frågan var 
om mötet tas den dagen eller ska det flyttas. Det bestämdes att 
mötesdatumet kvarstår som det tidigare bestämts. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tog upp detta med att det är så 
mycket personal hos våra brukare (24 olika personer under 14 dagar). 
Hur långt ner kan kommunen komma, är det acceptabelt med 15/16 
personal på 14 dagar. Socialchef Ingrid Holmgren lovar att kolla upp 
hur det ser ut med hjälp av Kolada och återkommer med ett svar vid 
nästa utskott. 
 
Vivianne Pettersson (M) tog upp en fundering kring feriearbetarna i 
sommar, kan de kanske hjälpa äldre med dator/mobiltelefoner, ha kurs 
i hur man använder dator/mobiltelefon med all den nya tekniken. De 
kanske kan ha kurser i datasalen/gamla kommunhuset.  
Områdeschef Daniel Åhnberg tar kontakt med IT avdelningen och 
kollar vilka möjligheter som kan finnas. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställe en fråga om omsorgen söker bidrag som 
bildning gör och detta besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande nämner att SKL har i sitt veckobrev presenterat ”bra för 
äldre med tillgänglig hemtjänst” vad är det som gäller? 
Socialchef Ingrid Holmgren lovar att kolla vad detta innebär. 
 
 
En påminnelse: 
Den 1 mars 2018 kommer det att genomföras en Webbutbildning för  
Politiker i socialtjänsten - hur klarar vi uppdraget? 
 
Utbildningen kommer att äga rum vid Individ - och 

 Familjeomsorgens lokaler och tiden är 10.00–16.00. 
Anmälan ska ske till Daniel Åhnberg daniel.ahnberg@hellefors.se  
eller på telefonnummer 0591-643 20. 
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