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Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.00 

Beslutande Ledamöter 
Barbro Stein (s) ordförande 
Vera Jensen, PRO Grythyttan 
Roland Wallin, PRO Grythyttan 
Sven-Åke Lund, SPF Argenta 
Börje Eriksson, PRO Hällefors  
Märtha Bergkvist, SKPF 
Tuula Ahola, Hällefors FF 
 
  

 

 Ersättare 
"[Skriv ersättare här]"  

 

Övriga närvarande Kenth Adamsson, förvaltningschef 
Eija Kilpala, sekreterare 

 

Justerare Börje Eriksson  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret ...dag ./. 20.. kl. ..... 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 1 - 7 
 Eija Kilpala  
   
 Ordförande 
 Barbro Stein  
   
 Justerare 
 Börje Eriksson   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-02-16 
    
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Eija Kilpala  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Val av justerare 

Börje Eriksson valdes till justerare. 

§ 2 

Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 

§ 3 

Socialchefen informerar 

Bokslut 2009 
Bokslutet för 2009 redovisar ett överskott för omsorgsnämnden på 2 577 tkr. 
Överskottet beror till stor del på stor återhållsamhet i verksamheterna, 
minskad vikarieanvändning samt lägre arbetsgivaravgifter för år 2009. 
Verksamhetsberättelsen för 2009 ska skickas till KPR:s ledamöter efter 
omsorgsnämndens sammanträde.  
 
Budget 2010 
Omsorgsnämndens ram för 2010 är 135 307 tkr. En preliminär fördelning av 
ramarna gjordes i december 2009 och omsorgsnämnden informerades om den 
fördelningen på sammanträdet 16/12. En viss justering ska göras och den 
presenteras på omsorgsnämndens sammanträde 2010-02-17. Äldreomsorgen 
kommer att få en ram på 88 mkr. 
 
Utskrivningsklara patienter 2009/2010 
Budget 100,0 tkr. Rapporteras t o m december månad 2009 hade vi 84 
betalningsdygn till en total kostnad av 324 828 kr.  
Rapporteras att t o m januari 2010 hade vi 0 betalningsdygn för 
utskrivningsklara. 
 
Rapport om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO 
Rapporteras att t o m januari 2010 finns 17 personer som väntar på särskilt 
boende. För övrigt se bilaga. 
Två tomma platser finns inom ÄO och tre inom omsorgen. De tomma 
platserna används till korttidsboende, se bilaga. 
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Färdtjänst 
Budget 2009 för färdtjänst: 1 253,6 tkr 
 
Total kostnad för 2009     1 273 tkr 
Färdtjänst         923 tkr 
Riksfärdtjänst       54,6 tkr 
Kommunresa          1,2 tkr 
 
 
Ordföranden tillägger att omsorgsnämnden står inför stora reduceringskrav 
under åren 2010 – 2015 och merparten läggs på år 2010. Översyn ska göras 
avseende organisationen och antal boenden. Ingen egentlig effekt förväntas 
förrän 2012. 2010 ska ägnas åt förberedelser, under 2011 påbörjas 
verkställigheten. 

§ 4 

Brukarrådet 

Protokollet från senaste mötet i december var bifogat i kallelsen till detta 
sammanträde. För övrigt så finns det inget nytt från brukarrådet. 

§ 5 

Delgivningsärenden 

Delges ”Butik för alla – Tillgänglighet för funktionshindrade som genomförts 
i förstudien”. Landsbygdsservice FLF har gjort en sammanställning och en 
liten information om hur projektet ”Butik för alla” har genomförts. 
Sammanställningen och informationen skickas ut i samband med att 
protokollet skickas ut. 

§ 6 

Mötesdatum 2010 

Beslutas att KPR under 2010 ska ha sammanträden 10/5, 6/9 och 8/11,  
kl. 10 – 12. 
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§ 7 

Övriga frågor 

Sven-Åke Lund undrar om inte förslaget på riktlinjer för äldreomsorgen i 
Hällefors kommun ska skickas ut till ledamöterna i KPR för synpunkter. 
 
Beslutas att när det ligger ett färdigt förslag så ska dessa skickas ut till KPR. 
Ett extra möte med KPR angående riktlinjerna blir 15/3 kl. 10. 
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