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§ 232

Dnr KS143/2018

Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO, HSV per sept. 2018
Beslut
Bilaga
Utskottet för vård och omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd, verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén (Bilaga)
Funktionsstöds boende med särskild service för barn- och ungdomar har från och med 1
oktober omvandlats till ett boende med särskild service för vuxna, då det i dagsläget
saknas behov av ett barn- och ungdomsboende. En arbetsgrupp är tillsatt för översyn av
hur boendet kan utvecklas för att överensstämma med verksamhetens framtida behov.
En gemensam planeringsdag har genomförts inom daglig verksamhet.
Verksamhetsutvecklaren höll en utbildning i dokumentation med fokus på hur och vad
som skrivs i journalerna. Fler dokumentationsutbildningar kommer genomföras, målet är
att samtlig baspersonal ska ha genomgått den.
Fritidsfixarna får allt fler jobbuppdrag via kommunens fritidsförvaltning vilket gjort att en
utökning skett från en till två handledare.
Lantgruppen kommer inom kort att kunna starta med handikappridning. Efterfrågan är
stor från skolor, föreningar, privatpersoner, även från andra kommuner.
Kontaktperson SoL, utvecklingen av antal ärenden har nästan fördubblats på ett års tid,
vilket kräver en hel del arbete av verksamheten.
Trolljoggen har för 24:e året anordnats under september. Det var en mycket uppskattad
dag med ett hundratal deltagare från olika kommuner.
Öppenvård, Ann-Katrin Lundin:
Sjukskrivningar har gjort att verksamheten haft problem med att hinna med alla ärenden,
man har därför lånat personal från IFO för att klara arbetstyngden.
Antalet serviceinsatser och övriga insatser är väldigt många, vilket är positivt.
Socialchefen poängterar att det är oerhört viktigt att denna verksamhet växer och har
uppmanat verksamheten att lyfta tidigt om det är så att inflödet av ärenden riskerar att inte
kunna tas emot av verksamheten.
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Socialpsykiatri, Ann-Katrin Lundin:
Stambyte på Långgatan har inneburit en flytt till ett evakueringsboende på Prästvägen.
Anneli Okerman har rekryterats till tjänsten som Länssamordnare för våld i nära
relationer, det innebär att hennes tjänst i verksamheten blir vakant.
Medarbetare FS
För närvarande pågår en utvärdering av den under 2017 skapade tjänsten central
enhetschef gällande vad tjänsten hittills inneburit för funktionsstöd.
Leif Kårén går igenom den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för september 2018.
Lönerevisionen är fortfarande inte inräknad i budgetutfallet och Lärarförbundens avtal har
dragit ut på tiden. Fortsatt höga kostnader för LSS. Budgeten har räknats upp något inför
september då det har blivit något mer personalkostnader än vad man tidigare räknat med.
Detta beror till viss del på bemanningsproblem där ordinarie personal fått gå in från
ledighet under sommarperioden.
Ett billeasingsavtal har sagts upp då man inom Socialpsykiatrin gjort bedömningen att
man klarar sig på en bil mindre.
Individ- och familjeomsorg, verksamhetschef Maria Lindsbo
Verksamheten har löpt på som vanligt
Annons gällande familjerådgivare ute till och med sista oktober.
IFO har deltagit på arbetsmarknadsdag i Umeå för att marknadsföra verksamheten och
kommunen för potentiella medarbetare.
praktikplatsen.se är en hemsida/verktyg för praktiksamordning för bland annat studenter
och arbetsplatser med flera olika samarbetspartner. På hemsidan kan kommunerna
beskriva sin verksamhet med syfte att marknadsföra den egna kommunen. För Sollefteå
kommer det vara kommunikationsenheten som ansvarar för att marknadsföra vår
kommun till universitetspraktikanter. Utöver detta har kommunen även ett
länsgemensamt praktikplatsarbete med för socionom- och sjuksköterskestudenter. Avtal
finns idag med Umeå universitet men även Mittuniversitetet i Sundsvall är intresserade av
att teckna ett sådant avtal.
Rekrytering klar av en ny LSS-handläggare, Ulrika Karlsson som börjar 2019-01-01.
På grund av sjukskrivning av personal på missbruk/våld i nära relationer anställdes
Fredrika Wikström (f.d. konsult), förhoppningen är att hon ska vilja fortsätta arbeta inom
verksamheten.
Fördjupad fråga från ordförande gällande presenterad statistik: Vart bor de ca 50
ensamkommande barnen? Ann-Katrin Lundin svarar: På Adastra stödboende, i egna
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lägenheter med tillgång till personal och gemensamhetslokal och på Aurora. Socialchef
Ann-Katrin Lundin bjuder in Marie Petterson, verksamhetschef, att medverka vid
nästkommande UVO-sammanträde för djupare information om detta.
Ekonom Leif Kårén går igenom den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för september
2018
Fortsatt höga kostnader för skyddsplaceringar. Prognosen för skyddsboenden har skrivits
upp med 600000 kr då kostnader för dessa ej är återsökningsbara, samt att boendetider har
förlängts med fler månader än vad som tidigare beräknats. Det har även varit lite fler
kostsamma placeringar än beräknat
Lönepotten är ännu inte fördelad ut till verksamheterna ännu då lärarförbundens avtal
dragit ut på tiden.
Ordförande efterfrågar exakt antal, av kommunen, placerade barn. Leif Kårén
kontrollerar detta och redovisar efterfrågad statistik på nästkommande UVOsammanträde.
Äldreomsorg, verksamhetsutvecklare Eleonor Johansson
För närvarande är det några arbetsområden som kräver både mycket tid och tankekraft.
Dels är det den pågående utredningen av behovet av boendeplatser, en ombearbetning av
budgetramen samt arbete med styrning av verksamhetens planering.
Funktionsstöd och Äldreomsorgen konkurrerar om samma vikarier. Äldreomsorgen
försöker att ta emot så mycket praktikanter man mäktar med. Det är ett så pass stort
intresse för praktikplatser inom äldreomsorgen att verksamheten nu har tvingats säga
stopp. Många som vill ha praktikplats bor i Sollefteå och har inget körkort, därför kan de
enbart praktisera i centrala Sollefteå. Undersköterskeeleverna prioriteras.
Inga (0) medicinskt färdigbehandlade är kvar på sjukhuset den här veckan. För
närvarande finns det även någon enstaka korttidsplats ledig.
42 personer köar för plats på särskilt boende. Av de köande söker 24 personer till centrala
Sollefteå. Det är även ett hårt tryck på demenscentrum.
Enkätresultatet av vad äldre tycker om äldreomsorgen har nyligen presenterats,
bemötande får genomgående gott betyg av de äldre. Förbättringspotential finns dock
gällande att meddela förändringar och att erbjuda aktiviteter som bättre motsvarar de
äldres önskemål.
Verksamheten har en större utbildningssatsning pågående med bland annat
demensutbildning för all baspersonal, hygienutbildning och brandombudsutbildning mm.
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Utbildning inom inkontinens planeras till 2019. För att kunna ge bästa förutsättningar för
en god och näringsrik kosthållning för de äldre så planerar verksamheten ha möte med
dietist.
Hjördis Norrman går igenom ekonomisk verksamhetsuppföljning för september.
Det är stora skillnader i personakostnader per hemtjänstärende mellan de olika områdena.
Orsakerna till dessa skillnader har inte hunnit genomlysas ännu, ett arbete med detta
kommer påbörjas av huvudenhetschefen för äldreomsorgen inom kort.
Lönepotten är ännu inte fördelad ut till verksamheterna ännu då lärarförbundens avtal
dragit ut på tiden.
Inget av områdena sticker ut så mycket, något område har planat ut sina kostnader, till
viss del beroende på att ett uppköp av en plats utanför kommunen gett en mer
kostnadseffektiv för kommunen samt ett mervärde för brukaren.
Fortsatt höga kostnader för Kökett, Hospice och utskrivningsklara. En träff har
genomförts med Kökett för att se över vilka rutiner som går att förändra ur
kostnadseffektiviserings perspektiv.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Sofia Lindahl, controller Hjördis Norrman
Sommaren genererade ökade kostnader för övertid på fast personal samt sommaravtal.
Personalläget har förändrats och förbättrats vilket gör att flera kvalitetsarbeten kan starta
igång ordentligt. Dokumentationsgrupp har satts samman och under höst/tidig vinter
kommer flera utbildningstillfällen att ske. Utbildningen leds av en Tietokonsult.
Utbildningskostnaden täcks av de digitaliseringsmedel som kommunen tilldelats via
regeringsbeslut.
Förbättringsarbetet gällande inkontinenshjälpmedel går framåt. Avtal, riktlinjer och
rutiner ses över för att förtydliga och öka kompetensen kring överenskommelser. Även
äldreomsorgen kommer att involveras i projektet.
Genomlysning av sjuksköterskeverksamheten är genomförd och fortsätter med en likadan
genomlysning av fysio- och arbetsterapeuter.
I början av september genomfördes ett första samverkansmöte i regionen gällande den
nya in- och utskrivningsprocessen där specialistvård, primärvård och kommunerna var
representerade.
Ronderna fungerar bättre efter sommaren och samarbetet med Voon fungerar fortfarande
bra.
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Sjuksköterskeverksamheten har börjat med veckostyrning via videomöten i västra delen
av kommunen vilket gett positiva effekter för både resurs- och arbetsfördelning. Rehab
har arbetat länge med videomöten med god effekt.
Hälso- och sjukvård har inga vakanta tjänster inom sjuksköterskeområdet. Verksamheten
har även i dagsläget 3 timvikarier anställda och har därför inte behövt hyra in någon
personal sedan början av september.
Då en enhetschef för sjuksköterskeverksamheten valt att avsluta sin anställning som
enhetschef påbörjades ett rekryteringsarbete för detta som nu är klart. Tjänsten som ny
enhetschef är nu tillsatt av Monika Lundgren. Monika kommer internt från verksamheten
och arbete pågår nu med att ersätta hennes tjänst.
Ytterligare 4 medarbetare utbildas till handledare för att verksamheten ska kunna
bibehålla sin attraktivitet som verksamhetsförlagd utbildningsplats. Hittills i år har 7
sjuksköterskor och 1 arbetsterapeut tagits emot av verksamheten. Fler kommer att tas
emot under hösten.
Fler medarbetare läser vidare på olika inriktningar av distansutbildningar, vilket är
mycket positivt.
Hjördis Norrman går igenom ekonomisk verksamhetsuppföljning för september.
Lönepotten har som nämnts tidigare inte kommit än förhoppningen är att denna kommer
att kunna rapporteras under nästa månad.
Det är inget särskilt område som sticker ut enligt månadens verksamhetsuppföljning men
kostnaderna har omfördelats lite.
Socialchef Ann-Katrin Lundin informerar om att tjänsten som verksamhetschef för
Äldreomsorgen ligger ute och rekryteringsprocessen pågår. Nuvarande verksamhetschef
Jerry Mähler har annonserat för pensionsavgång 2018-06-30.
Ytterligare en rekryteringsannons kommer att publiceras inom kort, vilken gäller för
tjänsten som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg. Att denna tjänst blir vakant
beror på en kommande organisationsförändring av enheten utredning och utveckling. I
och med denna organisationsförändring har kommunledningen identifierat ett behov av en
befattning som hanterar övergripande verksamhetsöverskridande uppgifter. En intern
omstrukturering kommer därmed göras och nuvarande verksamhetschef för individ- och
familjeomsorg kommer tillsättas för den nya befattningen.

Till nästa UVO-sammanträde kommer förutom verksamhetschef Marie Petersson även
representant från Vita villan att bjudas in för att ge information om den verksamheten.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning september 2018 Äldreomsorgen
Verksamhetsuppföljning september 2018 Hälso- och sjukvård
Verksamhetsuppföljning september 2018 Individ och familjeomsorg
Verksamhetsuppföljning september 2018 Funktionsstöd/Öppenvård/socialpsykiatri
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§ 233

Dnr KS 237/2018

Förvaltningsyttrande på remiss SOU 2018:39 God och nära vård
- En primärvårdsreform (SOU2018:39)
Beslut
Utskottet för vård och omsorg förslår Kommunstyrelsen att anta yttrandet, med
redaktionella ändringar av ett enstaka ord, som sitt eget och sända det till
socialdepartementet.
Bakgrund
Sollefteå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkande nummer 2, God
och nära vård, en primärvårdsreform.
I januari 2016 lämnades betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) till regeringen. Göran
Stiernstedts uppdrag som nationell samordnare, var att analysera hur hälso- och
sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt
sätt.
Samordnaren skulle också ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional
och lokal nivå för att säkerställa att tid, kunskap och engagemang används på bästa
möjliga sätt i syfte att öka hälso- och sjukvårdens effektivitetet.
I mars 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare (Anna Nergårdh) med
uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv vård, stödja
landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla
en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på
primärvården. Utredningen valde namnet Samordnad utveckling för god och nära vård
och ett första delbetänkande kom i juni 2017 och även då var Sollefteå kommun en av
remissinstanserna. Utredningens slutbetänkande kommer i mars 2019.
Ärendebeskrivning
Sveriges hälso- och sjukvård är inne i en omfattande omstrukturering och utredningen har
valt att kalla detta för en Primärvårdsreform och en färdplan och en målbild finns tydligt
presenterad.
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En modernisering av primärvårdens uppdrag i lagen föreslås där syftet tydligt markerar
att primvården är den första vårdnivån och det är dit befolkningen i första hand ska vända
sig med sina hälso- och sjukvårdsbehov. Primärvårdens förutsättningar ska vara starka
och likvärdiga i hela landet.
Vidare tydliggörs också att primärvården ska svara för brådskande hälso- och sjukvård
som inte är livshotande och organiseras så att tillgängligheten är god. En nyckel till
framtidens hälso- och sjukvård är förebyggande insatser och uppdraget att tillhandahålla
både rehabiliterande och förebyggande insatser ska tydliggöras.
I utredningen beskrivs och tydliggörs primärvårdens uppdrag men det behöver förklaras
vad primärvård är, då detta många gånger är oklart. I Hälso- och sjukvårdslagen framgår
att primärvård är hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning
när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. En första vårdnivå som ska svara för
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens. Detta betyder att kommunen också bedriver primärvård, likväl som landsting
och många privata aktörer. Främst bedriver kommunerna hemsjukvård upp till
sjuksköterskenivå på särskilt eller ordinärt boende, men också i daglig verksamhet eller
dagverksamhet.
Man särskiljer också öppen och sluten vård där sluten vård avser vård som ges till en
patient som är intagen vid en vårdinrättning.
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Utredningen beskriver att hela omställningen till en modernare hälso- och sjukvård är stor
och alla områden inte är möjliga att belysa, men i slutbetänkande planerar man att bl.a.
återkomma kring samverkan mellan kommun och landsting, förebyggande arbete,
omfördelning av resurser samt ändamålsenligheten med definitionerna sluten och öppen
vård.
Nedan följer förslaget på yttrande från Sollefteå kommun.
Ann-Katrin Lundin
Socialchef

Sollefteå kommuns yttrande över delbetänkande av utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård, SOU 2018:39
Dnr S2018/03436/FS
Sammanfattande synpunkter
Sollefteå kommun påverkas till stor del av den demografiska försörjningskvot som
utredningen beskriver och de följder den utvecklingen får. Det är och kommer fortsätta
vara en utmaning att försörja vården och omsorgen med personal och personal med rätt
kompetens. Vi ser vikten av en effektiv vård, god samverkan och god arbetsmiljö för att
förutsättningarna ska bli de bästa för att säkra uppdragen som framtidens hälso- och
sjukvård ställs inför.
Liksom vid första delbetänkandet vill Sollefteå kommun framhålla vikten av att beakta
det kommunala perspektivet i det fortsatta arbetet. När allt mer avancerad sjukvård ska
ges i hemmet torde det innebära ett ökat tryck på tillgång till kommunal omsorg, tillsyn
och service i hemmet alternativt större behov av korttidsvård. Där slutenvården idag tar
ett helhetsansvar under hela sjukhusvistelsen kommer kommunen troligtvis att få ett
större ansvar när vården ges i hemmet. En sådan ansvarsförskjutning kommer många
kommuner att ha svårt att finansiera ekonomiskt och bemanna personellt. Det är angeläget
att detta beaktas i den fortsatta utredningen så att samtliga huvudmän klarar av den nya
omställningen.
I det fortsatta utredningsarbetet bör också anhörigperspektivet tas med, då anhöriga redan
idag står för mycket av den vård och omsorg som ges till närstående. En ökning av
avancerad vård i hemmiljö skulle kunna innebära negativa konsekvenser för anhöriga
alternativt en förskjutning till kommunen.
Vi vill också synliggöra att det system för kunskapsstyrning som Landsting och Regioner
bygger upp inte anpassats till de 290 kommuner som också bedriver hälso- och sjukvård.
Strukturen skapar svårigheter för kommunernas deltagande och detta påtalas vid de forum
som finns nationellt.
Utredningen beskriver vikten av att kommuner inför en medicinskt ansvarig för
rehabilitering, MAR såsom medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS finns lagstadgad,
eftersom en positiv utveckling av rehabilitering och preventionsinsatser ger stora vinster
för både individen och ekonomin. Sollefteå kommun instämmer i detta och ser behov av
en MAR i organisationen.
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Vi är också positiva till medverkan och utveckling av den digitalisering som kan
underlätta och möjliggöra vård på lika villkor. Vi ser utvecklingen som ett välkomnat
komplement till de personella resurser som finns att tillgå och också som en viktig faktor
till arbetsmiljöförbättrande åtgärder för befintlig personal. Som exempelvis kan nämnas
konsultationer mellan distriktssköterskan ute i patientens hem och ansvarig läkare.
Sollefteå är en av Sveriges socioekonomiskt eftersatta kommuner och vi vill särskilt
påpeka att en förstärkt och mer tillgänglig primärvård bidrar till en mer jämlik hälsa
mellan befolkningsgrupper. Vi vill också betona nödvändigheten i det förebyggande och
främjande hälsoarbetet då detta också är avgörande för en god utveckling såväl för
samhället som för individen.
Slutligen vill vi instämma i att en översyn av intygsmängden bör ses över. När resurserna
är knappa bör de användas i mänskliga möten och tidsåtgången med administrativa
sysslor bör vara så liten som möjligt. Vi avser naturligtvis, såsom utredningen också
påtalar, se över de kommunala intygen så att tillgängliga resurser används på bästa sätt.
Sollefteå kommun ser fram emot slutbetänkandet 2019 och önskar lycka till i det fortsatta
arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg förslår Kommunstyrelsen att anta
yttrandet som sitt eget och sända det till socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande KS/237/2018
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§ 234

Dnr KS 474/2016

Passet – Förlängd överenskommelse
Beslut
Utskottet för vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen att besluta om att förlänga
avtalet med Passet Billsta ekonomiska förening med ett år med möjlighet till förlängning i
två år.
Utskottet ger förvaltningen uppdrag att utforma en ny överenskommelse, som tydliggör
uppdragsgivarens krav på verksamheten.
Ärendebeskrivning
Passet Billsta ekonomiska förening är en verksamhet som bedrivs på uppdrag av Sollefteå
kommun och är ett återhämtningscenter för personer med psykisk ohälsa. Passet startade
som ett projekt i samverkan mellan Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
och Sollefteå kommun. Sedan 2014 bedrivs Passet som en kooperativ ekonomisk förening
med Sollefteå kommun som uppdragsgivare. Avtalet med kommunen har omfattat
perioden 2014-01-01-2016-12-31 med förlängning 2017-01-01 - 2018-12-31.
En uppföljning av Passets verksamhet har genomförts under september månad 2018 för
att få ett underlag till beslut, om överenskommelsen med Passet Billsta ekonomiska
förening och Sollefteå kommun ska förlängas.
Passets verksamhet får överlag positiva omdömen från deltagare/besökare. De beskriver
att verksamheten betyder mycket och är viktig för dem som individer. De som besvarat
enkäten är regelbundna deltagare/besökare på Passet.
Från samverkanspartners inom kommunen på hur man anser att Passet uppfyller
målgruppens behov avseende, återhämtning, arbetsrehabilitering samt anpassade
aktiviteter är svaren inte lika entydigt positiva. Samcoach är den verksamhet som är mest
positiv i sina omdömen. Socialpsykiatrin har lämnat in fyra enkätsvar som innehåller
kommentarer med både positiva och negativa omdömen.
Personligt ombud uppger att ingen kontakt eller samarbete med Passet är aktuell för
närvarande och detsamma gäller för AME.
Personalen på Passet, ordförande i Billsta ekonomiska förening och ordförande för
RSMH beskriver alla att samverkan med olika samarbetspartners behöver vidareutvecklas
liksom att fortsätta att förbättra samarbetet mellan Passet och RSMH. De belyser vikten
av att arbeta mer utåtriktat mot samhället i övrigt. Det stämmer väl överens med den bild
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som samverkansparter ger, att samverkan behöver förbättras med olika samhällsaktörer.
Detta för att Passet inte ska stagnera och bara vara en trevligt och trygg plats för
målgruppen, utan att det ska vara ett återhämtningscenter med målbild för individerna om
att vara en väg vidare ut i samhället.
En brist är att kommunen inte följt upp verksamheten i den omfattning som beskrivs i
överenskommelsen, inga löpande kvalitetskontroller har förekommit. Däremot har
samverkansmöten med Passet personal, ordförande för den ekonomiska föreningen och
verksamhetschef funktionsstöd samt ansvarig enhetschef för socialpsykiatrin genomförts
varje kvartal.

Förvaltningens bedömning
Verksamheten Passet som riktar sig till målgruppen personer mellan 18 och 65 år med
psykisk ohälsa ger dessa personer möjlighet att skapa en fungerande vardag med
meningsfulla aktiviteter. Varje enskild individ ges möjlighet att planera och sätta mål för
sin egen återhämtning.
Passet är en viktig verksamhet som ger personer med psykisk ohälsa, regelbundet och
strukturerat stöd och social samvaro som anpassas till varje individ. Deltagandet är helt
frivilligt och utgår från de individuella behoven för var och en.
Överenskommelsen behöver revideras och bli tydligare i hur kvaliteten ska säkras och hur
samverkan mellan uppdragsgivaren Sollefteå kommun och den ekonomiska föreningen
ska fungera samt tydliggöra uppdragsgivarens krav på verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta om att förlänga avtalet
med Passet Billsta ekonomiska förening med ett år med möjlighet till förlängning i två år.
Utskottet ger förvaltningen uppdrag att utforma en ny överenskommelse, som tydliggör
uppdragsgivarens krav på verksamheten.

Beslutsunderlag
-

Underlag till förslag om beslut om eventuellt förlängt avtal med Passet
KS/474/2016-5
Förvaltningsyttrande KS/474/2016-6
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