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Datum  
2023-03-01  

 
   
 Plats och tid Kommunkontoret, Pyramiden, kl 9.00-11.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Susanne Grundström (S) 

 

Övriga närvarande Fredrik Dahlberg (SD), insynsplats för (SD) 
Skolchef Tina Lanefjord 
Socialchef Daniel Åhnberg 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 
Nämnd- och förvaltningsadministratör Linda Bengtzing 

 

Justerare Christina Kuurne  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 7 mars 2023 kl.07.40 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 1-13 
 Linda Bengtzing  
   
 Ordförande 
 Håkan Bergström  
   
 Justerare 
 Christina Kuurne   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Välfärdsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-01 
    
Datum då anslaget sätts upp 2023-03-08 Datum då anslaget tas ned 2023-03-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Linda Bengtzing  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 
 Håkan Bergström, ordf. S  
 Lars-Göran Zetterlund, vice ordf. C Margurite Vase (C) 
 Kent Grängstedt S Christina Kuurne (S) 
 Ulrika Jonsson M  
 Cecilia Albertsson M  
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Ärenden under beredningstid 

Tema - Omställningsarbete omsorgen 2019-2024 
 
Socialchef Daniel Åhnberg informerar utifrån bildspel kring omsorgens 
omställningsarbete. 
 
Informationen inleds med bakgrund om tidigare granskningar av omsorgens 
arbete och hur vissa mönster återkommit vid varje utredning. Detta ledde till 
att det 2021 genomfördes en omorganisation som ett första steg i 
omställningsarbetet. Nästa steg i omställningsarbetet är de många 
förändringar som kommer ske hösten 2023. Förändringar kommer bland annat 
gälla biståndsbedömningar (Kuben), utförande av insatser och debitering, 
kompetensutnyttjande, införandet av Socialstyrelsens system IBIC och 
schemaplanering. 2024 kommer omställningsarbetets fokus vara på 
teamsamverkan och samskapande. Socialchef Daniel Åhnberg poängterar 
vikten av att ”allt vi gör handlar om relationer, vi jobbar med människor. Nöjd 
personal ger nöjda brukare”. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hemtjänst och särskilt boende, om det 
finns brytpunkt när särskilt boende rekommenderas och socialchef Daniel 
Åhnberg besvarar frågan. Susanne Grundström (S) ställer följdfråga om 
maxtid gällande hemtjänst samt fråga om restid, vilket besvaras av socialchef 
Daniel Åhnberg. 
 
Susanne Grundström (S) ställer fråga om underbemanning på särskilda 
boenden, brukare som hellre bor hemma och ökade kostnader för hemtjänst. 
Socialchef Daniel Åhnberg besvarar frågan. 
 
Margurite Vase (C) ställer fråga om 11-timars dygnsvila innebär att delade 
turer försvinner, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om hur beskrivet arbetssätt ska få 
medarbetare och brukare att känna sig mer delaktiga samt vilka förändringar 
flexiblare tidsstyrning kan komma att innebära, vilket besvaras av socialchef 
Daniel Åhnberg. 
 
Margurite Vase (C) ställer frågor om verksamhetssystemet Time Care och om 
nöjdhet hos brukarna, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg.  
 
Fredrik Dahlberg (SD), Cecilia Albertsson (M), ordförande Håkan Bergström 
(S), Margurite Vase (C) och Susanne Grundström (S) yttrar sig flera flertalet 
gånger. 
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§ 1 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Håkan Bergström (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde, handlingarna publicerades 2023-02-21, vilken godkänns.  
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3 Förslag från ordförande om tema på beredningstid 
VU 2023 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Håkan 
Bergström (S) kring utskickade förslag och yrkar att även tema Cross 
civilsamhället läggs till. 
 
Susanne Grundström (S), Fredrik Dahlberg (SD) och Cecilia Albertsson (M) 
yttrar sig. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar på att tema försörjningsstöd/social dumping 
läggs till. 
 
Socialchef Daniel Åhnberg tillför i ärendet. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på utskickade 
förslag inklusive sitt och Cecilia Albertssons (M) tillägg, vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet beslut 
Teman på beredningstid. 
 
Studiero i skolan 
Sofint 
Leasingbilar 
Boendestöd 
Vuxenutbildning 
Boendestöd 
Cross Civilsamhället 
Försörjningsstöd/social dumping 
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§ 4 Förslag från ordförande om information från 
skolchef och socialchef på beredningstid VU 

Förslag från ordföranden om kort information från skolchef och socialchef på 
beredningstid VU. 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Håkan 
Bergström (S) och yrkar att information från skolchef och socialchef läggs till 
på beredningstid på välfärdsutskottets sammanträden. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande, 
vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet beslut 
Information från skolchef och socialchef läggs till på beredningstid på 
välfärdsutskottets sammanträden. 
 
Under ärendets behandling får skolchef Tina Lanefjord och socialchef Daniel 
Åhnberg informera om sina verksamheter. 

Skolchef Tina Lanefjord 
Grythyttans skola  
Förskolan har haft många barn en tid men minskat och har återgått till sina 
ordinarie lokaler. Nu har antalet barn i skolan ökat samt det tillkommit fler 
barn med särskilda behov och utökning av särskolan. Grythyttans skola 
använder för förskoleklass och fritids, de lokaler i Sörgården som förskolan 
tidigare disponerat.  
 
Namnet ”Särskola” kommer från och med 1 juli 2023 byta namn till 
”Anpassad grundskola”. 
 
Tematisk kvalitetsgranskning av ”Skolor i kommuner med låg 
utbildningsnivå” utförs av Skolinspektionen just nu i utvalda kommuner och 
Hällefors kommun är en av dem. Kvalitetsgranskning på Klockarhagsskolan 
åk 7-9 sker i mars 2023. 
Cecilia Albertsson (M) frågar när rapport kommer, vilket besvaras av skolchef 
Tina Lanefjord. 
 
Gymnasiet 
76 elever har sökt gymnasiet, varav 31 elever har sökt till Pihlskolan. Det 
finns elever på alla program. GLA startas hösten 2023 vilket innebär att den 
som går restaurang- och livsmedelsprogrammet kan få möjlighet till 
lärlingsplats med lön.  
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Susanne Grundström (S) ställer fråga om lärlingsplatser kommer införas på 
andra program, ex Rinman med Ovako, vilket besvaras av skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Centralköket är färdigrenoverat och inflytt har skett. 
 
Köket på Nya Lärkan är vattenskadat. Renovering kommer startas vecka 12, 
och är ett garantijobb. 
 
Ny enhetschef för den centrala elevhälsan ska anställas. 
 
Socialchef Daniel Åhnberg 
11 timmars dygnsvila 
Omsorgsarbetet kommer påverkas av det nya kravet på 11 timmars dygnsvila. 
Förvaltningen återkommer med ärenden om detta. 
 
Undersköterska är från och med 2023-07-01 en yrkesskyddad titel 
Yrkesbevis ansöks om hos Socialstyrelsen. Den som har en 
tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 
1 juli 2023, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan 
bevis. Visstidsanställda måste från och med 1/7 ha yrkesbevis.  
 
2 enhetschefer slutar och nyrekrytering ska ske. 
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§ 5 Förslag till utskottsinitiativ om delade turer, dnr KS 
23/00080 

 
Ärendet 
Ordförande Håkan Bergström (S) har lämnat in ett utskottsinitiativ gällande 
delade turer.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Håkan 
Bergström (S) och yrkar enligt följande: 
 
1. Införa en arbetsgrupp med chef, medarbetare samt arbetsorganisation som 
utreder hur vi kan avskaffa de delade turerna alt. Säkerställer att åtminstone 
de ofrivilliga delade turerna avskaffas. 
 
2. Se över de delade turerna i samband med arbetet att föra in den lagstadgade 
11-timmars dygnsvilan och ha en tidsplan på när detta kan vara möjligt. 
 
Socialchef Daniel Åhnberg tillför sakuppgifter. 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar avslag på förslag till utskottsinitiativ. Ulrika 
Jonsson (M) och Margurite Vase (C) ansluter till avslagsyrkandet.  

 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Susanne Grundström 
(S), Christina Kuurne (S) och Fredrik Dahlberg (SD). 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande, 
vilket avslås. 
 
 
Välfärdsutskottets beslut 
Förslag till utskottsinitiativ avslås. 
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§ 6 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa förskola och 
fritidshem 2023, dnr KS 23/00002 

 
Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 
Skollagen (2010:800) 
 
Ärendet 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande bidragsår 
under januari månad. I samband med det lämnas uppgift till kommunerna om 
slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna för 2023 har presenterats. 
Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i 
förordningen.  
 

Ekonomi 
De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2023 till den 31 
december 2023. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år 
2023 från 52 410 kronor till 54 830. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas 
från 1 maj år 2023. 

 
Förskola 

 Avgiftstak* dock högst 
Barn 1 3% 1 645 kr 
Barn 2 2% 1 097 kr 
Barn 3 1%    548 kr 

 
Fritidshem 
 
Barn 1  2%  1 097 kr 
Barn 2  1%     548 kr 
Barn 3 1%     548 kr 
 
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½ 
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.  
 
Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående 
avgifter som förslag till beslut. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka något.  
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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 sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2023. 
 
--- 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 
verksamhetsåret 2023. 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(24) 

Datum  
2023-03-01  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd 2023, 
dnr KS 23/00005 
 

Beslutsunderlag 
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldreomsorg och området funktionsstöd 
uppdateras årligen. Meddelandeblad 7 2022 från Socialstyrelsen Uppgifter för 
beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2023 
(bilaga).   

Ärendet 
Taxor och avgifter inom omsorgsverksamheten i kommunen baseras på 
lagrummen: 
 
- Socialtjänstlagen (2001:453) 
- Hälso och sjukvårdslagen (2017:30) 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
knutna till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2022 var 48 300 kronor och för 
2023 är prisbasbeloppet beslutat till 52 500 kronor. Detta motsvarar en 
höjning om 8,7 procent.  

 
Hällefors kommuns avgifter för äldreomsorg baseras på ovan nämnda 
lagrum och justeras (indexuppräknas) enligt förändringar av gällande 
prisbasbelopp. Detta innebär mot ändringen av prisbasbelopp justerat för 
2023 en höjning av Hällefors kommuns avgifter inom äldreomsorg och 
området funktionsstöd motsvarande nära nio procent. Högkostnadsskydd 
och minimibelopp justeras enligt bilagt meddelandeblad. De nya 
avgiftsnivåerna ska tillämpas från 1 maj år 2023. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i kommuncentral samverkansgrupp innan 
ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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- Godkänna årets indexuppräkning av kommunens avgifter för äldreomsorg 
och område funktionsstöd.  
 

--- 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Godkänna årets indexuppräkning av kommunens avgifter för äldreomsorg och 
område funktionsstöd.  
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§ 8 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats, dnr KS 23/00076 

Beslutsunderlag 
FS 2010:659, 3 kap.1§ 
SOSFS 2011:9, 3 kap.1§ 
Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats Hällefors  
kommun år 2022, 2023-01-09.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen i Hällefors kommun är vårdgivare för sjukvårdsverksamhet 
inom elevhälsan. Vårdgivaren utser en enhetschef för elevhälsan och utför 
dokumentation om fördelningen av ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 
Verksamheten strävar efter en god och säker vård där risker för vårdrelaterade 
skador minimeras och där ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets 
kommuner tillämpas.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2022 innehåller: 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 
- Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
- Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomfördes under  
året 
- Vilka åtgärder som genomförs för ökad patientsäkerhet 
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
- Rutiner för händelseanalys 
- Informationssäkerhet 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och  
synpunkter 
- Sammanställning och analys 
- Samverkan med patienter och närstående 
- Resultat 

Social konsekvensanalys 
Ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete minskar risken för vårdrelaterade  
skador. Samverkan mellan sjukvårdspersonal, patienter och närstående  
leder till färre avvikelser i verksamhetens arbete och har en positiv  
påverkan på elevers hälsa. Enlighetliga principer inom patient- 
säkerhetsarbetet främjar en rättvis fördelning av resurser mellan  
samhällsgrupper. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter gällande  
frågan utifrån detta perspektiv. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
En konsekvent tillämpning av de uppsatta reglerna effektiviserar  
kommunens arbete. Ett säkert och enhetligt patientsäkerhetsarbete minskar  
risker för eventuella extra utgifter för kommunen. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i på central facklig samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2022. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2022. 
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§ 9 Lokal handlingsplan för patientsäkerhet, dnr KS 
23/00032 

Beslutsunderlag 
− Hällefors kommuns lokala handlingsplan för det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet 
− Lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbete 2023–2024. 
− Bilaga strategier och metoder. 

Ärendet 
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen, i bred samverkan, tagit fram 
en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Hällefors 
Kommun behöver en vision och en lokal handlingsplan som speglar arbetet 
som görs och vad som behöver utvecklas kopplat till den nationella 
handlingsplanen. Med visionen ”God och säker vård – överallt och alltid.  
 
Handlingsplanen ska vara ett stöd för verksamheterna i arbetet kring 
patientsäkerhet. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheterna 
på ett sätt som leder till att god och säker vård upprätthålls och där ett 
proaktivt arbete är centralt. Arbetet för att öka patientsäkerheten i hälso- och 
sjukvården behöver ta ytterligare steg för att hantera både dagens och 
morgondagens behov. 

Social konsekvensanalys 
På kommunal och regional nivå har ett antal områden identifierats för att 
skapa en god och säker vård. Det behöver finnas en säkerhetskunnig 
ledning som styr mot ökad patientsäkerhet och samtidigt skapar 
förutsättningar för en god säkerhetskultur. Personal med adekvat 
kompetens och som har förståelse för och kunskap om patientsäkerhet. 
Säker och användarvänlig teknik, en hållbar arbetsmiljö och förmåga att ta 
tillvara patienters och närståendes kunskap och erfarenhet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ledarskap kan ha en påverkan på patientsäkerheten oavsett vilken nivå 
inom organisationen som utövar ledarskapet. Ledningen påverkar 
patientsäkerheten bland annat genom att arbeta med säker bemanning. 
Kompetens och kontinuitet är två viktiga faktorer som är viktiga för att 
skapa en god patientsäkerhet. En bra patientsäkerhetskultur hänger ihop 
med en bra arbetsmiljö, det i sin tur ger oftast en ökad frisknärvaro bland 
personalen. En större lyhördhet hos ledningen och ökad förståelse för 
patientsäkerheten har visat sig minska antalet negativa händelser för både 
patienter och personal vilket är främjande för ekonomin på sikt.  
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Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Upprättad handlingsplan ”Lokal handlingsplan för patientsäkerhet 2023–

2024” godkänns. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Upprättad handlingsplan ”Lokal handlingsplan för patientsäkerhet 2023–
2024” godkänns. 
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§ 10 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022, dnr 
KS 23/00077 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för Hällefors kommun 2022. 

 
Ärendet 
Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka 
åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. 

SKR har upprättat en ny mall som stöd för patientsäkerhetsberättelsen. Den är 
framtagen för att den ska stämma överens med den nationella handlingsplanen. 

Social konsekvensanalys 
Patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Chefer och ledare har ett 
avgörande ansvar för att skapa en god säkerhetskultur. Men varje medarbetare i en 
organisation, oavsett yrke, har en viktig roll. Ledarskapet, teamet och patienten 
tillsammans skapar en hög patientsäkerhet. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar kostnader för 
vård- och omsorg. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Hällefors kommun år 2022. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Dahlberg 
(SD).  
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Hällefors kommun år 2022. 
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§11 Information om ärendehantering inom slutenvården 
2022, dnr KS 22/00176 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
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.  
 
351 ärenden har hanterats från slutenvården under året 2022, föregående år 
hanterades 321 ärenden, en ökning med ca 10% i förhållande till 2021.  
Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar till 
en vecka vilket innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats som 
inneliggande på sjukhus när data inhämtades 2023-01-09. 

 
Kommunens vårdkoordinator beskriver att det periodvis är ett hårt tryck på 
kommunen gällande att ta ”hem” patienter från slutenvården. Riskbedömning har 
gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen av 
vårdplatser på sjukhusen under semester och sommarperioden. Minskningen av 
vårdplatser innebär att fler svårt sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra 
platser på sjukhus, hälso- och sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet 
runt men med reducerad personal.  

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En 
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan i samband med 
inskrivning. Det som framkommer är en markant ökning kring avvikelser i 
vårdkedjan relaterat en alltför snabb utskrivning från slutenvården, vilket 
påverkar både patienter och kommunens sjuksköterskor dvs patientsäkerheten 
och sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt.  
För att möta framtidens hälso- och sjukvård måste det finnas både legitimerad 
personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter) även utbildad omvårdnadspersonal i 
tillräcklig utsträckning för att bedriva en god och säker vård. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för 
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
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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 kalenderdagar under 
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  
 
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.  
 
Sex dygn gällande köp av vårdplats har skett under 2022 med anledning av 
utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal.   

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson 
(M), ordförande Håkan Bergström (S), Susanne Grundström (S) och Ulrika 
Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.  
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 12 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 
22/00175 
 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende under året 2022 

 
Ärendet 
Under 2022 hade 46 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap. 1 § Sol, 
vård och omsorgsboende.  Av dessa individer har: 
- 41 fått erbjudande om plats 
- 17 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 22 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 7 individer har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och 

omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
- 1 individ har återtagit ansökan 
- 1 individ har avlidit 
- 1 individ har vistats på boende i annan kommun under 28 månader 

 
Ej verkställda beslut enligt SoL  
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de 
behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är skyldig att 
rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Rapporteringen sker efter varje kvartal.  
 
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller 
avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.  
 

 
 
Under 2022 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att rapportera till IVO.   
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Social konsekvensanalys 
Under föregående år fanns en hypotes om att Coronaviruset påverkat ansökningar till vård- 
och omsorgsboende. Trenden från tidigare år om att hemtjänsttagare väljer att inte ansöka 
om särskilt boende upplevs minskat vilket den schematiska bilden enligt ovan styrker.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för sanktionsavgifter. 
Under 2022 riskerade kommunen inga sanktionsavgifter.  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om möjlighet till besök för tänkbar målgrupp 
och anhöriga, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Margurite Vase (C) ställer fråga om korttidsboende, vilket besvaras av 
socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Susanne Grundström (S) ställer fråga om fler platser vid nybyggnation, vilket 
besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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§ 13 Familjecentralsverksamhet, dnr KS 19/00075 
 

Informationsunderlag 
Samverkansavtal avseende Hällefors familjecentral i Hällefors kommun.  
KS 2021-12-14, § 252  

Ärendet 
Hällefors kommun och Region Örebro har ett avtal kring att driva 
familjecentral i Hällefors. Avtalet gäller från och med 2022-01-01, och 
förvaltningen har tidigare informerat i utskott om hanteringen. 
 
Familjecentralen är tänkt att vara en mötesplats för vårdnadshavare och andra 
vuxna med barn mellan 0-6 år. Syftet är att bedriva hälsofrämjande, 
förebyggande och stödjande verksamhet för familjer. Verksamhetens resurser 
samordnas av två huvudmän - Hällefors kommun och Region Örebro län – 
som tillsammans ska erbjuda tjänster av professioner inom mödrahälsovård, 
barnhälsovård och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och 
öppen förskola. 
 
Familjecentralen planerades inledningsvis att öppnas i Vårdcentralens lokaler 
i anslutning till barnavårds- och mödravårdens verksamheter, vilket 
kommunstyrelsen informerats om 2021-12-14. Det visade sig dock att de 
planerade lokalerna inte var godkända för verksamheten. För att kunna 
genomföra öppnandet har Familjecentralen bedrivit verksamhet ute samt haft 
tillfälliga lokaler vid Kulturskolan. Verksamheten har bedrivits två 
förmiddagar i veckan och den har varit välbesökt. 
 
Fullgod familjecentral har inte kunnat erbjudas under året. Tills en lokal har 
iordningsställts erbjuder kommunen fortsatt familjecentralsverksamhet i 
tillfälliga, egna lokaler. 
 

Social konsekvensanalys 
En Familjecentral skapar bra möjligheter för ett gott samarbete mellan 
vårdnadshavare/barn och profession.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. Ekonomin är reglerad i avtal. 

 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar Skolchef Tina 
Lanefjord och Socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om olika lokaler vid olika tidpunkter, vilket 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) frågar om det vid det eventuellt nyplanerade 
särskilda boendet finns möjlighet att inhysa Familjecentralen, vilket besvaras 
av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Susanne Grundström (S) frågar om problemet med de ej godkända lokalerna, 
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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