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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
Tid: Måndagen den 21 september 2015 klockan 14.00-16.00 
Plats: Tingshuset, Kopparberg 
 
 
 
Närvarande: Ingemar Javinder, ordförande, Ljusnarsbergs kommun 
 Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun 
 Ewa-Marie Ernlund Svensk, socialchef, Ljusnarsbergs kommun 
 Seija Hedberg, SKPF 
 Berit Willén, SKPF 

Barbro Resare, ledamot 
Helena Ylitalo, PRO  
Viola Mäkelä SPF 
Kjell Hansson, PRO 
Bo Henningsson, Attention 
Wilfriede Sandberg, PRO 
Ted Kihlström, chef för serviceresor, Region Örebro län §§ 49-52 

 
 
 

§ 49 
Öppning 
Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. 

 
 

§ 50 
Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 51 
Val av justerare av dagens protokoll 
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Viola Mäkelä till att justera dagens protokoll. 
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§ 52 
Information om färdtjänst, Region Örebro län 
Chef för serviceresor Tex Kihlström, Region Örebro län, informerar och besvarar frågor 
angående färdtjänst. Färdtjänstenheten består av åtta handläggare som ombesörjer 
färdtjänstverksamheten i Örebro län. Verksamheten består av bland annat av att utreda 
tillstånd och verkställa färdtjänstbeställningar. Tex Kihlström redovisar reglerna rörande 
färdtjänst. Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik. Färdtjänst beviljas personer med 
funktionsnedsättningar som är permanenta eller föreligger under mer än tre månader. 
Färdtjänsttrafiken samordnas vilket innebär att resor kan ta längre tid än snabbaste väg samt 
att färdvägen kan vara annan än den kortaste. Ledsagare kan följa med färdtjänst utan 
prövning samt barn vilka är folkbokförda på samma adress som den färdtjänstberättigade. 
Färdtjänst kan erhållas tre mil utanför länsgränsen men resan måste påbörjas och avslutas 
inom länet (Bilaga). 
 
Tex Kihlström skall ombesörja att informationsmaterial tillsänds registrator Johanna 
Haaraoja, Ljusnarsbergs kommun för vidarebefordran till rådets medlemmar. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 53 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll från sammanträde den 1 juni 2015 redovisas.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna protokollet från sammanträdet den19 juni 2015. 
 

 
§ 54 

Representanter i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
Organisationer ingående i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer ombeds inkomma till 
Ljusnarsbergs kommun med kontaktuppgifter, namn och adresser, till de representanter som 
valts att ingå i rådet. 
 
Rådet beslutar 
 
att notera informationen. 
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§ 55 
Delårsrapport och verksamhetsberättelser per den 30 juni 2015 för 
Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde den 17 september 2015 § 65 
delårsrapport per den 30 juni 2015 för Ljusnarsbergs kommun. Resultaträkningen för 
delåret visar på ett överskott med 1 549 000 kronor vilket är ett resultat som är ett 
underskott gentemot budget med 7 212 000 kronor. Prognosen för helåret 2015 visar på 
ett överskott med 7 108 000 kronor vilket är ett underskott mot budget med  
1 653 000 kronor. 
 
Verksamheterna uppvisar följande prognos för helåret 2015 gentemot budget: 
 
   Tkr 
Gemensam administration   7 716 
Kostverksamhet   - 1 170 
Politisk verksamhet   65 
Överförmyndarverksamhet   - 160 
Infrastruktur, skydd med mera   - 687 
Fritid och kultur   73 
Pedagogisk verksamhet   - 496 
Vård och omsorg   - 7 864 
Flyktingmottagande   - 2 322 
Arbetsmarkandsåtgärder   - 1 035 
Affärsverksamhet   386 
Summa   - 5 494 

 
I samband med upprättandet av delårsrapport har även respektive verksamhet upprättat en 
verksamhetsberättelse. 

 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 56 
Inköps- och anställningsstopp 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 171, i samband med 
behandling av delårsrapport per den 30 juni 2015 för Ljusnarsbergs kommun, följande: 
 
• omedelbart införa inköpsstopp från och med protokollets justering till och med den  

31 december 2015 vad gäller följande kostnadsslag: 40 inköp av anläggningstillgångar,  
41 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial, 641 förbrukningsinventarier, 643 böcker, 
tidningar, facklitteratur, 646 förbrukningsmaterial, 649-655 övrigt förbrukningsmaterial 
med mera, 710-723 representation och annonser med mera, 745 konsulttjänster,  
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74740 friskvårdsaktiviteter, 74745 fritidsaktiviteter, 74996 diverse övriga tjänster,  
74950 ersättningar föreläsare, orkester och 75 tillfälligt inhyrd personal. Avsteg från 
inköpsstoppet kan medges med anledning av exempelvis bindande avtal. Ansökan om 
avsteg från inköpsstoppet prövas av ekonomichef Sara Jonsson. 
 

• omedelbart införa anställningsstopp från och med protokollets justering till och med den  
31 december 2015. Anställningsstoppet avser samtliga anställningar och avsteg medges 
endast efter prövning från allmänna utskottet. Vikarier uppgående till mellan 14 dagar och 
tre månader prövas av kommunchef, ekonomichef, kanslichef, personalchef, kostchef, 
fastighetschef, bildningschef och socialchef inom respektive tjänstemans ansvarsområde 
med anmälningsplikt till allmänna utskottet och timvikariat prövas av personalansvarig 
enhetschef eller motsvarande med utgångspunkten att timvikarier skall nyttjas med största 
möjliga restriktivitet. 
 

• uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer säkerställa att personalbemanningen inom 
kommunens verksamheter överensstämmer med beslutad Övergripande strategier och 
budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). I de fall mer personal finns anställd än 
vad ÖSB 2015 medger, skall kommunchef  
Bo Wallströmer säkerställa att rättelse genomförs. 
 

• i samband med redovisning av rapporter till kommunstyrelsen över kommunens 
ekonomiska utveckling, skall uppföljning ske av inköps- och anställningsstoppets effekter. 
 

• uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att i övrigt vidta de åtgärder som anses krävas för 
att uppnå i ÖSB 2015 angivet resultatmål. 
 

• uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer återrapportera vidtagna åtgärder med anledning av 
detta beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den  
23 september 2015. 
 

• samtliga i kommunen med ekonomiskt ansvarsområde skall iaktta mycket stark 
restriktivitet beträffande kostnader inom kommunens verksamheter. 
 

• att samtliga chefer med personalansvar skall informera samtlig personal om 
kommunstyrelsens beslut ovan. 

 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
  



    
  

5 
 

 
 

§ 57 
Avvikelserapport inom äldreomsorgen för perioden januari-juni 2015 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering Gunilla Andersson har inkommit med avvikelsrapport daterad den  
5 augusti 2015 för perioden januari-juni 2015, vilken redovisasdes för bildnings- och sociala 
utskottet vid sammanträde den 18 augusti 2015 § 141. Under perioden fanns 178 avvikelser 
varav 167 var fallskador. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  

 
 

§ 58  
Riktlinjer för boråd/anhörigråd 
Riktlinjer för boråd/anhörigråd inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsatta 
antagna av bildnings- och sociala utskottet vid sammanträde den 10 september 2015 § 170 
redovisas. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 

 
 

§ 59 
Uppföljning av äldreomsorgen, nyckeltal 
Verksamhetsuppföljning i form av nycketal för beläggningen inom särskilt boende, betaldagar 
för färdigbehandlade personer på sjukhus och statistik för individ- och familjeomsorgens 
verksamhet redovisas. 
 
I statistiken över individ- och familjeomsorgens verksamhet avser ”glappet” den tid då en 
person erhållit permanent uppehållstillstånd men Försäkringskassan ej hunnit betala ut 
etableringsstöd, kommunen genom individ- och familjeomsorgen ger då personen ekonomiskt 
stöd. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
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§ 60 
Nya enhetschefer inom äldreomsorgen, Solgården och 
Treskillingen/hemtjänsten 
Ny enhetschef vid Solgården är Yvonne Andersson och ny enhetschef för 
Treskillingen/hemtjänsten är Lillemor Ardesjö. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 61 
Inspektion av äldreomsorgen den 23-24 september 2015, Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 
Information ges om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av individ- och 
familjeomsorgen respektive äldreomsorgen den 23-24 september 2015. Tillsynerna har inte 
föranletts av klagomål utan utifrån att en tillsyn inte genomförts på senare tid. Tillsynens 
fokusering är bland annat systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 62 
Information, stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 
Information ges att Socialstyrelsen har inkommit med information om stimulansmedel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015. Syftet med stimulansmedlen är att genom öka 
bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre, skapa en 
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Stimulansmedel för 2015 rekvireras senast den 
31 oktober 2015. Kommunen har möjlighet att rekvirera 729 663 kronor för år 2015 och 
avsikten är att ansöka om dessa stimulansmedel. Regeringen har beslutat att ge kommunerna 
möjlighet att ansöka stimulansmedel även under åren 2016-2018.  
 
Rådet beslutar  
 
att godkänna informationen. 
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§ 63 
Delgivningar 
 
Rådet delges följande: 

• Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län den 22 maj 2015. 
• Inbjudan, ”Bättre balans Goda vanor för en friskare och säkrare vardag” den  

30 september och 1 oktober 2015, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun, PRO, 
Örebro läns Idrottsförbund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

• ”Mental trötthet Vad händer när hjärnan inte orkar? Information om hjärntrötthet”  
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen 

 
Rådet beslutar 
 
att notera delgivningarna. 
 
 

§ 64   
Telefonväxel och tillgänglighet på telefon 
Barbro Resare påtalar att det är problem att nå kommunen per telefon vid de tillfällen då 
telefonväxeln är stängd. Detta gäller i synnerhet personer vilka inte har tillgång till internet 
och via detta kan få tillgång till direkta telefonnummer till personer och verksamheter. 
 
Rådet beslutar  
 
att noterar synpunkten. 

 
 

§ 65 
Avslutning 
Ordförande Ingemar Javinder tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ewa-Marie Ernlund Svensk 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Ingemar Javinder    Viola Mäkelä 
Ordförande 
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