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Datum  
2010-09-30  

 
   
 
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.00 – 11.45 

Beslutande Ledamöter 
Daniel Frisk (s), ordförande 
Sven-Åke Lundh, SPF Argenta 
Jonny Molander, SPF Argenta 
Bertil Berglund, PRO Hällefors 
Börje Eriksson, PRO Hällefors 
Ann-Mari Hammar, SKPF 
Solveig Östman, SKPF 
Roland Wallin, PRO Grythyttan 
Vera Jensen, PRO Grythyttan 
Saini Ylitalo, Hällefors Finska Förening 
Tuula Ahola, Hällefors Finska Förening 

 
 
 
Deltar t.o.m. kl. 11.30 
 
 
 
 
 
 
 
Deltar t.o.m. kl. 11.30 

 Ersättare 
"[Skriv ersättare här]"  

 

Övriga närvarande Eija Kilpala, sekreterare  

Justerare Vera Jensen  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret ...dag ./. 20.. kl. ..... 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 17 - 22 
 Eija Kilpala  
   
 Ordförande 
 Daniel Frisk  
   
 Justerare 
 Vera Jensen   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-09-30 
    
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Eija Kilpala  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17 

Val av justerare 

Vera Jensen, PRO Grythyttan, valdes till justerare. 

§ 18 

Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

§ 19 

Förvaltningen informerar 
Helårsprognosen 
Helårsprognosen t.o.m. augusti visar på ett underskott på 12,1 mkr. Exkl. 
omställningskostnaderna blir prognosen ett underskott på 10,5 mkr. 
 
Behov av SÄBO 
Antal personer som väntar på ett särskilt boende var t.o.m. augusti 27 st. 
Omsorgsnämnden har fattat beslut om intagningsstopp med anledning av de 
beslut som tagits om omstrukturering av äldreboendena i Hällefors kommun. 
Intagningsstopp  krävs för att ha möjlighet att komma igång med arbetet. 
 
Utskrivningsklara 
Kostnaderna för utskrivningsklara är t.o.m. augusti 67 tkr. I budget finns 300 
tkr. 
 
Färdtjänst 
Färdtjänstens kostnader t.o.m. augusti är 685,3 tkr vilket är 26 tkr högre 
jämfört med föregående år vid samma tidpunkt. 
 
Genomförandeplan 
Förvaltningen har tagit fram en genomförandeplan utifrån det beslut som 
fattades av omsorgsnämnden 2010-03-24. Bl.a. ska en vårdtyngdsmätning 
genomföras, hemtjänstorganisationen ska ses över. För att kunna genomföra 
en omstrukturering av servicehusen till trygghetsboenden så behöver detta 
utredas och planeras ytterligare för att genomförandet ska bli bra. 
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Tillsyn Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har genomfört tillsyn på Gillersgården korttidsboende. 
Resultatet av denna tillsyn kommer att återapporteras. 

§ 20 

Brukarrådet 

Protokoll från Brukarrådets sammanträde 2010-05-18 delas ut under 
sammanträdet. Sven-Åke Lundh har lyft frågan om man alltid måste åka till 
Lindesbergs lasarett för vissa eftervårdsinsatser och som kanske skulle kunna 
klaras av på vårdcentralen i Hällefors. Vissa insatser finns det resurser för på 
vårdcentralen, andra kräver mer avancerad teknik. 

§ 21 

Delgivningsärenden 

Inga delgivningsärenden finns. 

§ 22 

Övriga frågor 
Anställningsärende 
Daniel Frisk (s) informerar om rekryteringen av förvaltningschefstjänsten. 
Intervjuer pågår. 
 
Nästa möte 
Nästa möte flyttas från 8/11 till 11/11 kl. 10.00. Lokal: Plenisalen. 
 
Situationen i förvaltningen 
Bertil Berglund undrar hur länge ”kaoset” ska pågå. Daniel Frisk (s) 
informerar om att han kommer att sitta kvar året ut och hur det blir sedan 
kommer det besked om under hösten. Samsyn mellan de politiska partierna 
finns i mångt och mycket och som inte påverkas av vem som har 
ordförandeposten. 
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