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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
Tid: Måndagen den 22 september 2014 klockan 14.00-15.30 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset 
 
 
 
Närvarande: Ingemar Javinder, ordförande 
 Anne Shemeikka, socialchef, Ljusnarsbergs kommun 
 Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun 
 Annika Andersson, handläggare personliga ombud 
 Seija Hedberg, SKPF 

Barbro Resare, ledamot 
Inger Ljungqvist, PRO Ställdalen 
Kjell Hansson, PRO Ställdalen 
Tuula Pettersson, Attention 

 
 
 

§ 15 
Öppning 
Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. 

 
 

§ 16 
Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 17 
Val av justerare av dagens protokoll 
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Seija Hedberg till att justera dagens protokoll. 
 
 

§ 18 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll från sammanträde den 17 mars 2014 redovisas.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 december 2013.  
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§ 19 
Delårsrapport per den 30 juni 2014 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 30 juni 2014. Enligt prognos för 
helåret 2014 beräknas ett underskott gentemot budget för sociala utskottets verksamheter med 
3 517 000 kronor. Dock prognostiseras ett överskott för äldreomsorgen 2014 vilket till stora 
delar kan härledas till att avtalet med Samhall AB angående städning har sagts upp. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 

§ 20 
Information, Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
Anne Shemeikka informerar att kommunen avser ansöka om statliga bidrag för införande av 
modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC). 
 
Syftet med ÄBIC är att skapa strukturerad vård och omsorgsdokumentation och bedöms ur 
ett brukarperspektiv bidra till: 
 
• likvärdig handläggning och dokumentation för alla brukare, 
• ökad rättssäkerhet, insyn och inflytande för brukare, 
• varje enskild brukare får stöd och hjälp utifrån sina behov, 
• brukarens insatser kan följas och resultat värderas systematiskt, samt 
• varje brukare möts ur ett helhetsperspektiv. 
 

Ur ett förvaltningsperspektiv beräknas ÄBIC bidra till: 
 

• utveckla evidensbaserad praktik, 
• god uppföljning av verksamhetens arbete för en effektiv resursanvändning, 
• utveckla nationell statistik och öppna jämförelser för att bättre kunna utveckla och 

jämföra resultat, samt 
• ge beslutsunderlag på lokal och nationell nivå för effektiv styrning av verksamheten. 

 
Ytterligare information i ärendet kommer att ske vid nästa möte i Rådet för funktionshindrade 
och pensionärer. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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§ 21 
Information, Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2015-2018 
Anne Shemeikka informerar att en remissupplaga är utarbetad av förslag till Äldrepolitiskt 
program för Ljusnarsbergs kommun 2015-2018 och är för närvarande föremål för 
korrekturläsning. När detta är slutfört, kommer förslaget att sändas ut på remiss. Planerat är 
att kommunfullmäktige skall anta det äldrepolitiska programmet vid sammanträde den  
11 december 2014. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 22 
Information, ombyggnation av centralköket på Treskillingen 
Anne Schemeikka informerar att ombyggnationen av centralköket på Treskillingen har inletts 
i sommar och beräknas vara klar till årsskiftet 2014/2015. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  

 
 

§ 23 
Handlingsplan för prestationsersättning 
Ljusnarsbergs kommun har erhållit 847 835 kronor i prestationsersättning från staten för 
2013. Anne Shemeikka informerar att en handlingsplan upprättats för hur detta bidrag skall 
användas 2014, huvuddelen kommer att användas för kompetensutveckling av personalen 
inom sociala utskottets verksamheter. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 

 
 

§ 24 
Patientberättelse 2013 
Anne Shemeikka redovisar upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2013. Av 
patientsäkerhetsberättelsen framgår att det 2013 registrerades 454 avvikelser  i kommunen 
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Av dessa avvikelser utgör fall 367. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
  



    
  

4 
 

 
 

§ 25 
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Rubinen, Koppargården 
Anne Shemeikka informerar att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den  
29 april 2014 tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende 
Koppargården enheten Rubinen. Vid tillsynen granskades biståndsbeslut med utredning för 
fem personer, social dokumentation i genomförande i form av genomförandeplaner och 
omvårdnadspersonalens anteckningar för nämnda personer samt intervjuer med 
omvårdnadspersonal vid Rubinen, socialchefen, ordförande i sociala utskottet, enhetschefen 
för Koppargråden och två biståndshandläggare. IVOs enda kritik är att de bedömer att det 
saknas systematik i uppföljningen och anser därför att nämnden bör utveckla egenkontrollen. 
Vidare vill IVO understryka vikten av att nämnden ser till att de enskildas behov av stöd och 
hjälp följs upp på ett systematiskt sätt. 
 
Ärendet avslutades av IVO genom beslut den 23 juni 2014. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
 

§ 26   
Information om kommunens arbete med personliga ombud 
Handläggare för personliga ombud Annika Andersson informerar om kommunens inledande 
arbete inom området. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 27  
Handlingsprogram gällande utredning och planering av kommande åtgärder 
inom psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelsen med Örebro 
läns landsting 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 178 anta förslag till 
reviderad överenskommelse med Örebro läns landsting, övriga kommuner i Örebro län och 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, § 80 i samband med antagande av 
Övergripande strategier och budget 2014 och plan 2015-2016 (ÖSB 2014), att det i denna 
skulle anges att det är av största vikt att kommunen fortsätter utredningen och planeringen för 
kommande åtgärder inom psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelse som 
ingåtts med Örebro läns landsting.  
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Sociala utskottet beslutade vid sammanträde 13 februari 2014, § 33 att uppdra åt socialchef 
Anne Shemeikka och enhetschef Margareta Emnegard att utarbeta förslag till 
handlingsprogram för kommunens fullföljande av överenskommelse med Örebro läns 
landsting, övriga kommuner i Örebro län och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa  
(NSPH) avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 april 2014 § 93 anta ett 
handlingsprogram. 
 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar det antagna handlingsprogrammet. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 

 
 

§ 28   
Attention 
Tuula Petteersson informerar om Attentions arbete. Föreningen företräder personer med 
neuropsykiatriska sjukdomar. Kontaktperson i kommunen är Bo Henningsson. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 29 
Frivilligverksamhet 
Socialchef Anne Shemeikka informerar att det föreligger ett förslag om utdelning av 
ekonomiska medel till frivilligorganisationer i kommunen förd eras insatser inom 
äldreomsorgen.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 30   
Peppar, peppar-dagen 
Socialchef Anne Shemeikka informerar att kommunen arrangerar Peppar, peppardagen 
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 1 oktober 2014. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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§ 31   
Införande av systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 
Socialchef Anne Shemeikka informerar att äldreomsorgen kommer att begagna sig av 
datasystemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) från och med den 1 oktober 2014. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 32   
Reviderade taxor inom äldre- och handikappomsorgen 
Socialchef Anne Shemeikka informerar att kommunfullmäktige den 18 september 2014 § 52 
beslutat om reviderade taxor inom äldre- och handikappomsorgen. Revideringen består av 
ändrad avgift för kost och förbrukningsartiklar i samband med korttidsvistelse enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 33   
Folkhälsobeskrivning 2014 
Folkhälsobeskrivning 2014 för Ljusnarsbergs kommun har upprättats av folkhälsostrateg 
Linnéa Hedkvist. Folkhälsobeskrivningen är en välfärdsbeskrivning där kommuninvånarnas 
välfärd och hälsa redovisas i form av livsvillkor, levnadsvanor och hälsotillstånd. Syftet med 
folkhälsobeskrivningen är att denna skall utgöra ett av kommunens planeringsunderlag i 
samband med prioriteringar av kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Folkhälso-
beskrivningen har ett särskilt avsnitt som redovisar hälsotillståndet bland kommunens äldre. 
 
Socialchef Anne Shemeikka informerar att politiker och tjänstemän i kommunen skall 
genomföra en temadag där folkhälsobeskrivningens resultat skall närmare penetreras. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 34   
Inger Ljungquist: Uppsägning av avtal med Samhall AB 
Inger Ljungquist frågar hur uppsägningen av avtalet med Samhall AB förlöpte. 
 
Socialchef Anne Shemeikka svarar att det är enbart avtalet rörande städning som sagts upp 
med Samhall AB, Avtal om inköp, tvätt och matdistribution gäller fortfarande. För närvarande  
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är antalet personer med behov av städning mindre och det har inte varit några problem med 
inordna städningen i den ordinarie personalens arbetsuppgifter. 
 
Rådet beslutar 
 
att anse frågan besvarad. 

 
 

§ 35 
Barbro Resare: Verksamheten med fotvård 
Barbro Resare frågar hur fotvården fungerar samt om det finns flera aktörer inom området.  
 
Socialchef Anne Shemeikka svarar att det gäller att skilja mellan medicinsk fotvård och av 
den enskilde efterfrågad fotvård. Ansvaret för den senare åvilar den enskidle. I samband med 
personer erhåller duschinsatser noteras om det finns behov av medicinsk fotvård. Det finns ett 
flertal aktörer inom fotvårdsområdet. 
. 
Rådet beslutar  
 
att anse frågan besvarad. 

 
 

§36 
Avslutning 
Ordförande Ingemar Javinder tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Anders Andersson 
 
 

 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 
Ingemar Javinder    Seija Hedberg 
Ordförande 
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