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§ 34

Beslut om deltagande på distans

Beslut
- Ledamöterna Tom Andersson (S), Kirsti Persson (S), Eva Blixt (S), Hans Danielsen (S),
Lars-Olov Eriksson (S), Jessica Gustavsson (S), Pia Aronsson (V), Maarit Hessling (M),
Rolf Rickmo (M), Christina Kaloinen (M), Lars-Åke Carlsson (C), Kerstin Kalin (C),
Rose-Marie Ljuniqvist (SD) och Margareta Rickmo Lindfors (SD) samt ersättare Johan
Skoog (S) medges delta på dagens sammanträde på distans.
___
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§ 35
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Verksamhetsberättelse 2020 för budget- och
skuldrådgivningen

OS 2021-000036 709
Förvaltningen redovisar verksamhetsberättelse 2020 för budget- och skuldrådgivningen.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivningen i Avesta
kommun för år 2020, februari 2021.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021.
Beslut
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Försörjningsstödsenheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 5

2021-04-20

Omsorgsstyrelsen

§ 36

Verksamhetsberättelse 2020 för
konsumentvägledningen

OS 2021-000037 709
Förvaltningen redovisar verksamhetsberättelse 2020 för konsumentvägledningen.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse Verksamhetsberättelse för konsumentvägledningen 2020, februari
2021.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021.
Beslut
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
___
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Rapport från verksamheten

Information med anledning av Covid-19
Förvaltningen informerar om situationen inom förvaltningen och samverkan med andra
aktörer med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.
Omsorgsstyrelsens svar på skrivelse från Skogsgläntan
Omsorgsstyrelsen ställer sig bakom svaret med tillägget att svaret kompletteras med tillägget
till första att-satsen från omsorgsstyrelsens beslut 16 mars 2021 § 30, att pilotprojektet följs
upp och redovisas innan implementering genomförs i sin helhet.
___
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Rapport från kontaktperson

Omsorgsstyrelsens individutskott rapporterar från verksamhetsbesök på Krylbogruppens
dagliga verksamhet.
Ingen rapport lämnas från kontaktperson.
___
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Ekonomisk delårsrapport

Delårsrapport till och med mars 2021 med årsprognos och målavstämning för
omsorgsstyrelsens verksamhetsområde föredras.
Resultatet visar underskott för socialtjänst med 153 000:- och överskott för vård och omsorg
med 1 404 000:-. Med den buffert som fanns under perioden på 4 112 000:- var det
ackumulerade överskott 5 363 000 :-.
Årsprognos: Budget i balans.
Beslut
- Delårsrapporten godkänns.
___
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§ 40

Verksamhetsanpassning Lindhagen –
kostnadsberäkning, korttidsplatser på samlad
plats

OS 2019-000059 739
Sammanfattning
Vid omsorgsstyrelsens sammanträde 2021-03-16 diarienummer OS 2019-000059 739 lämnade
omsorgsstyrelsen i uppdrag till förvaltningen att:
• återkomma med en planering för korttidsplatser på samlad plats
• samt en kostnadsberäkning för att samla korttidsplatser på en plats
Ärendet
Förvaltningen planerar att samla samtliga korttidsplatser på Baldershage, avdelning
Odenlunden.
För att täcka behovet av årsarbetare ser förvaltningen behov av en utökning med 3 årsarbetare
till en kostnad av 620 000:- = 1860tkr
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 22 mars 2021.
Beslut
- Kostnader för att utöka personaltätheten på grund av att förvaltningen samlar
korttidsplatserna på Odenlunden, 1860 tkr, godkänns. Finansieringen sker via de
permanenta statliga medlen, Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.
___
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§ 41

Föreningsbidrag 2021

OS 2021-000033 705
Sammanställning av ansökning från Brottsofferjouren i Avesta - Hedemora om och förslag till
fördelning av föreningsbidrag för 2021 föredras.
Beredning
- Sammanställningen Inkomna ansökningar för 2021.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021.
Beslut
- Föreningsbidrag för 2021 beviljas enligt följande:
* Brottsofferjouren i Avesta-Hedemora

46 134

___
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Utredning omsorgsresor i egen regi

OS 2020-000054 049
På Omsorgsstyrelsen möte 2020-06-17 beslutades att utreda möjligheten att bedriva
omsorgsresor i egen regi. Grunden för beslutet är en möjlig åtgärd som anpassning för en
budget i balans. Utredningen ska genomlysa kostnader, möjliga samverkansvinster och
effektivisering av verksamheten samt konsekvensanalys utifrån olika scenarion.
Förvaltningen ser ytterligare en anledning till att utreda resor i egen regi. Det har under flera
år varit vissa problem med dessa resor. De tider som beställs för våra brukare som åker till
daglig verksamhet har styrts efter de möjligheter de har att bedriva skjutsarna och inte efter
brukarens och verksamhetens behov och önskemål. Organisatoriskt har också olika bussar
kommit till samma verksamhet istället för att samköra brukare som åker samma tid och som
ska till samma plats. Problemen har påtalats med inte åtgärdats och förvaltningen anser att det
inte är godtagbart ur ett brukarperspektiv men naturligtvis även ur ett miljöperspektiv.
Vid tidigare utredning om att anskaffa en buss i egen regi inom LSS verksamheterna framkom
att kommunen inte bedriver en konkurrerande verksamhet gentemot företag som bedriver
persontransporter när kommunen inte tar någon avgift för resorna. Enligt Transportstyrelsen
så är det yrkesmässig trafik och konkurrerade verksamhet när personbilar, lastbilar, bussar,

terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) med förare ställs till
allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Sådan

transportverksamhet som görs mot betalning är tillståndspliktig och den som bedriver trafiken
omfattas av Trafiklagstiftningens bestämmelser. Enlig konkurrensverket så måste det vara
fråga om försäljning och yrkesmässig trafik för att konkurrenslagen ska bli tillämplig.

I det cirkulär, nr: 07:49, som kom från SKL 2007 så beskrivs utifrån Hovrättens dom10 maj
2005 (mål nr B 1025-04): ”Sådan transportverksamhet som görs mot betalning är
tillståndspliktig och den som bedriver trafiken omfattas av Trafiklagstiftningens bestämmelser.
Förarna måste ha särskild behörighet. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget
tillstånd.” Domen gällde resor till och från daglig verksamhet.
Förvaltningen kan därmed inte ta någon avgift för resorna från brukare som beviljas resor till
och från daglig verksamhet och/eller dagvården.
För att bedriva resor i egen regi krävs kunskap hos personalen som kör bussarna. En plan för
dessa utbildningar behöver tas fram av enhetschef om beslut fattas. Kunskap om säker
körning är viktig men även kunskap om brukare och dennes behov är en viktigt för att resorna
ska säkert och vara trygga för brukaren.
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Utredningen har genomförts genom att titta på antal resor, rutter och kilometrar,
bränslekostnader och samordning av resorna. Personal på daglig verksamhet och
skyddsombud har gjort risk och konsekvensanalyser tillsammans med enhetschef ur ett
brukarperspektiv och om det är möjligt att personalen själva kör en buss. Ansvarig enhetschef
för dagvården har intervjuats för att få information om de krav och behov som finns för
dagvårdsresorna. De har även gjort en riskanalys tillsammans med medarbetarna.
Förvaltningen har även varit i kontakt med två kommuner som idag bedriver omsorgsresor i
egen regi. En kommun bedriver båda resorna och den andra enbart resor till daglig
verksamhet.
Taxor:
Daglig verksamhet 20 kr/resan maxtaxa 400 kr/månad
Dagvårdsresor
20 kr/resan maxtaxa 800 kr/ månad
Kostnad för köp av verksamhet är de budgeterade kostnaden inklusive intäkter.
Arbetsresor LSS till daglig verksamhet:
Brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS kan vara berättigad till resa till och från
sin dagliga verksamhet om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Alla dagliga
verksamheter har hela kommunen som upptagningsområde. Största delen av resor bedrivs till
och från kommunens boenden. Brukarna har möjlighet att arbeta måndag-fredag kl. 8-15.30.
Arbetstiden styrs av brukarens behov och möjlighet vilket innebär att resor bedrivs även vid
lunchtid för de personer som har är i verksamheten halva dagen. Daglig verksamhet har
semesterstängt vecka 28–31.
Målgrupp: Personer med funktionshinder och som har behov av stöd om tillhör personkrets
inom LSS. Fysiskt funktionshinder medför behov av anpassad buss med ramp för rullstol och
elrullstol och för personer som inte kan förflyttas till buss säte. Det kan förekomma personer
som har svårt att resa tillsammans med andra och som därför behöver egen transport.
Antal personer/resor: juli 2020 är det ca 35 personer som åker buss till sin dagliga
verksamhet. Antalet styrs av beslut på daglig verksamheten och kan därmed variera. De sista
åren har besluten ökat och förvaltningen ser att behoven fortsätter att öka. Det finns idag 6
verksamheter som bedriver daglig verksamhet.
Fordon:
3 buss anpassad för rullstol
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Bränsle ca 7000 kr/mån/buss
Hyra carport med motorvärmare
kostnad:

252 000 kr
60 000 kr
924 000 kr

Personal:
3.0 tjänst
utbildning av förare
kostnad:

1 500 000 kr
90 000 kr
1 590 000 kr

Kostnad:
Köp av verksamhet
Egen regi
Besparing:

2 745 000 kr
2 514 000 kr
231 000 kr

Konsekvensanalys arbetsresor:
Hösten 2020 bedrivs 35 resor om dagen. Kl. 8- 8.30 och ca 15-15.30 och ca 10–15 resor vid
lunch genomförs. För att bedriva, organisera och för att säkerhetsställa resorna krävs 3 bussar
och 3.0 tjänst bussförare. Det behövs dock fler personer som är utbildade och har kunskap
för att köra bussen vid sjukdom, semester eller annan frånvaro. 1 tjänst måste innehålla ca 0.1
tjänst för administration av resorna. 2.0 tjänst krävs vid resorna kl. 12 för att dessa ska
bedrivas inom tidsramen. 1.0 tjänst finns tillgänglig ca 9.00- 14.30 för andra arbetsuppgifter
som tex extra resurs på AME och inom LSS verksamheter.
Möjligheten för personal från daglig verksamhet att köra bussresor har utretts tillsammans
med personal och skyddsombud. Det är idag inte möjligt då arbetsbelstingen inom daglig
verksamhet i takt med de ökade behoven och behov av andra arbetsmetoder.
Dagvårdsresor:
Dagvård bedrivs på Framnäs, Fors och i Seniorcentrums lokaler, Avesta. Båda
dagverksamheterna har hela Avesta kommun som upptagningsområde. Solgården på Framnäs
har dock enbart gäster som har demenssjukdom. Verksamheterna bedrivs vardag, måndagfredag kl. 09.00-15.00 Resorna styrs efter deras behov vilket innebär att dagarna kan vara
kortare än öppettiden.
Målgrupp: Personer som bor i ordinärt boende och som har beslut på dagvård i kommunens
regi. Personerna har olika diagnoser bl. a demenssjukdom. Kan förekomma personer som är
rullstolsburna och som inte kan förflyttas till bussens säte.
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Antal personer/resor: 8 platser på varje verksamhet, totalt 16 platser/resor.
Fordon:
2 bussar
2* 17 000 kr/mån
Bränsle
ca 7000kr/mån/buss
Kostnad för carport och motorvärmare
Kostnad:

480 000 kr
168 000 kr
40 000 kr
688 000 kr

Personal:
2.0 tjänst
Utbildning förare
Kostnad:

1 000 000 kr
90 000 kr
1 190 000 kr

Kostnad:
Köp av verksamhet
Egen regi
Utökad kostnad:

1 515 000 kr
1 878 00 kr
- 363 000 kr

Konsekvensanalys dagvårdsresor:
Enlig antalet resor som beställs idag så ska 18 resor om dagen vid kl. 8- 8.30 och ca 15.00
genomföras. För att säkerhetsställa att alla resor fullföljs behöver det finnas fler än 2 personer
i verksamheten som har utbildning i att köra bussarna. Vid frånvaro behöver det alltid finnas
vikarier tillgängliga. En person behöver ansvara för att organisera resorna vid förändring och
nya resor, ca 0.1 tjänst. Den nyanställda personalen kommer eventuellt att kunna arbeta med
andra arbetsuppgifter inom AME verksamheten de tider de inte ansvar för resorna. Utbildning
inom demens krävs för att förstå de personer som reser med bussen. Det kan förekomma
personer som kan behöva vara ensam passagerare vid bussfärden. Vilket innebär fler turer.
Slutsats:
För att förvaltningen ska bedriva omsorgsresor i egen regi krävs en organisation med 5 fasta
chaufförer och personer som kan vikariera för dessa vid frånvaro. Chaufförerna behöver ha
utbildning i säker körning. Bussarna behöver förvaras under tak och med motorvärmare för
att chaufförerna ska kunna direkt på morgonen genomföra sitt uppdrag och för att bussen inte
ska vara för kall för brukarna. Det krävs totalt 5 bussar för att bedriva alla dagliga resor och då
finns det ingen reservbuss vid tex reparationer av en buss. En liten organisation är sårbar och
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förändring som buss reparationer eller utökning eller ändringar av resor kan innebära
svårigheter att genomföra alla resor enligt planerat tidsschemat.
Besparingen för att bedriva arbetsresorna är ca 231 000 kr men för dagvårdsresorna krävs en
högre budget då det blir 363 000 kr dyrare att bedriva dem i egen regi än att köpa tjänsten.
Totalt behöver förvaltningen utöka budgeten med 132 000 kr.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 26 augusti 2020.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021
Beslut
- Arbetsresor inom LSS och dagresor SoL bedrivs inte i egen regi.
___
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Kvalitetsberättelse SAS 2020

OS 2021-000035 750
SAS har sammanställt kvalitetsberättelse för 2020 i vilken ingår uppgifter om inkomna
avvikelser för i första hand IFO men även LSS. Viss allmän ärendestatistik för dessa
ärendetyper redovisas samt en redogörelse för rutiner kring handläggning av avvikelser och
klagomål.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 26 januari 2021 tillsammans med SAS Kvalitetsberättelse
verksamhetsåret 2020.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021.
Beslut
- Omsorgsstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen och antar den som sin egen.
___
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Kenth Lindströms medborgarförslag om
äldres ekonomi och boendesituation på
särskilda boenden

OS 2021-000006 912
Sammanfattning
Kenth Lindström har inkommit med medborgarförslag om att förbättra de äldres ekonomiska
situation på de särskilda boendena. Även en ändring av boendesituationen för boende på
särskilda boenden och även de som bor kvar i sin bostad med en insats från hemtjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till Omsorgsstyrelsen.
Ärendet
De boende på särskilda boenden betalar, utöver hyran, en avgift för den vård och omsorg som
erbjuds. Avgiften är relaterad till den boendes inkomst av pension och eventuella bidrag och
är aldrig högre än att den boende har kvar en viss summa som ska täcka kostnader för mat,
övriga hushållskostnader, personliga behov, läkarvård och medicin. Minimibeloppet är
fastställt av riksdagen. De som har speciella behov, t ex kostnader för matleveranser eller god
man, kan ha ett högre belopp kvar.
Det finns också en maxtaxa så oavsett hur den ekonomiska situationen är betalar ingen mer än
2 125 kronor per månad i avgift för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och
trygghetslarm.
Det regelverk som finns för äldres ekonomiska situation säkerställer att de äldre har ekonomi
för att klara sin vardag. Beslutet om avgift går att överklaga.
Gällande en ändring av boendesituationen får förslaget tolkas som att en förbättring av
boendesituationen är önskvärd. Omsorgsförvaltningen följer situationen i boendena och vid
behov görs förbättringar.
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Förvaltningens förslag
- Kommunfullmäktige föreslås avstyrka medborgarförslaget.
Vid arbetsutskottets möte yrkar Susanne Berger (S) och Lars-Åke Carlsson (C) att
medborgarförslaget ska anses besvarat. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandena.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 15 februari 2021.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021

Förslag till Kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget anses besvarat.
___
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Gerth Engholms medborgarförslag om
kommunal regi av dagvårdsresor och övrig
färdtjänst inom kommunen

OS 2020-000052 912
Ärende
Gerth Engholm anför att han inte känner sig trygg med sättet som dagvårdsresorna bedrivs i
dag. De fasta tiderna som bestämts i förväg för transport följs inte utan att verksamheten styrs
helt och hållet av när bilarna anländer då de annars åker iväg. Logistikkedjan med transport och
hemtjänst spricker och de som behöver hjälp blir lämnade ensamma utanför dörren utan att
kunna ta sig in. Individer blir drabbade och verksamheterna kan inte genomföras som de ska
enbart på grund av att förarna inte kommer på utsatt tid och åker i förväg.
Gerth föreslår att en bättre lösning är att dagvårdsresor och färdtjänst sker i kommunens regi
för bättre kvalitet samt kontroll av kostnaderna av kommunala medel. Det vore även
fördelaktigt om förare är utbildade i passagerarnas sjukdomsproblematik för arr upprätthålla
en hög standard och säkerhet.

Remissvar
Förvaltningen har på uppdrag från Omsorgsstyrelsen utrett möjligheten att bedriva
dagvårdsresor SoL (socialtjänstlagen) och arbetsresor LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) i egen regi. Resorna är möjliga att bedriva i egen regi av kommunen då
dessa är för personer som utretts och beviljats ett biståndsbeslut i form av dagvård enlig SoL
eller daglig verksamhet enligt LSS. Kommun får inte bedriva konkurrerande verksamhet och
kan därför inte ta ut någon ersättning för resorna. Det krävs då heller inget tillstånd för att
bedriva resorna.
Färdtjänstresorna är inte möjligt att bedriva i kommunal regi, det har gjorts en skatteväxling
och ansvaret och budget för dessa resor har Regionen. Färdtjänstresor styrs av lagen (1997:36)
om färdtjänst och det krävs tillstånd för att bedriva resorna.
Förvaltningen har utrett kostnader, logistik av resor och kvalitet. Resultatet av utredning visar
att det inte är kostnadseffektivt utan att det blir en utökad kostnad för kommunen. Resorna
styrs av verksamheternas öppettider och personens behov. Det är ett stort antal resor som ska
genomföras samtidigt till olika verksamheter och med upptagningsområde över hela
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kommunen. Det krävs mycket logistik och en liten organisation är sårbar för förändringar som
tex vid bussreparationer och utökat och ändrade behov av resor. Kommunen skulle inte
kunna garantera att tidsscheman skulle fungera enligt önskemål och öppettider. Då
förvaltningen inte ser att logistiken kring resorna kan lösas inom ramen för
omsorgsförvaltningens organisation på ett tillförlitligt sätt är det svårt att bedöma om resor i
kommunal regi skulle innebära en ökad kvalité. Men bortsett från logistikproblematiken och
sårbarheten skulle sannolikt egen personal, utbildad i funktionshinder, ändå innebära en
kvalitetsökning i bemötande av våra resande.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 6 juli 2020.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 6 april 2021.
Förslag till Kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avstyrks.
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Golfrestaurangen – Serveringstillstånd

Café Mocha Avesta AB, organisationsnummer 559167-5383, ansöker om tillstånd att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Avesta
Golfrestaurang, Friluftsvägen 10, 774 61 Avesta. Serveringstillståndet är avsett att gälla
stadigvarande till allmänheten i restaurangen samt på uteserveringen mellan klockan 11:00 –
01:00 tillsvidare.
Beredning
- Förvaltningens utredning 29 mars 2021.
Beslut
- Bevilja ansökan enligt 8 kap. 2 § alkohollagen från Café Mocha Avesta AB,
organisationsnummer 559167-5383, om ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället
Avesta Golfrestaurang, Friluftsvägen 10, 774 61 Avesta, mellan klockan 11:00-01:00 på
restaurangen, samt på uteservering söndag-torsdag mellan klockan 11:00-22:00 och fredag
– lördag samt dag före helgdag mellan klockan 11:00-24:00.
- Avslå ansökan om att få servera alkoholdrycker på uteserveringen söndag till torsdag
mellan klockan 22:00 – 01.00 och fredag till lördag 24:00 -01:00, då det finns en risk för
olägenhet i fråga om ordning och nykterhet (8 kap, 17 § alkohollagen).
- Meddela villkor om att uteserveringen skall vara utrymd senast klockan 22:30 söndag –
torsdag och klockan 00:30 fredag – lördag samt dag före helgdag.
Besvärshänvisning
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Anmälan om delegationsbeslut

-Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06
-Ordförande beslut – Ställningstagande till fortsatt samverkan och nytt avtal avseende
tillnyktringsverksamheten i Dalarna (Dnr: OS 2021-000039 759)
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Delgivningar

Avsändare

Innehåll

Kommunfullmäktige
2021-03-29

§ 31 ANDTS-program 2021-2025

Omsorgsförvaltningen

Svar till Inspektionen för vård och omsorg angående frågan
om Avesta kommun anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser (Dnr: OS 2021-000034 730)

Omsorgsstyrelsens
arbetsutskott
2021-04-06

§ 27 Utvärdering av tillnyktringsplatser i Dalarnas län
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