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Datum

2017-09-13

Tid

Kl. 08.30 – 13.20

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Maria Lindsbo, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, IFO
Ewa Sundström, verksamhetschef funktionsstöd, FS § 249-250
Jerry Mähler, verksamhetschef äldreomsorg, ÄO § 249-251
Sofia Lindahl, verksamhetschef hälso- och sjukvård, HSV § 249-250
Ann-Katrin Lundin, socialchef § 249-250
Leif Kårén, ekonom § 249-250
Hjördis Norrman, controller § 249-250

Sekreterare ............................................................... § 249 - 252
Maivor Åström

Ordförande ...............................................................
Åsa Nilsson

Justerare

...............................................................
Birgitta Häggkvist

Bevis om justering
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan,
kommunhuset.
Myndighet

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Anslaget

sätts upp 2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Maivor Åström

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

tas ner 2017-10-12
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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjg.

Omröstning

varo

ers.

§
Ja

Reservation
§

§

§

Anteckning
§

Nej

Ledamöter
Åsa Nilsson (S)

1

Nils-Gunnar Molin (S)

1

Kjell-Åke Sjöström (V)

1

Kerstin Franzén (M)

-

Birgitta Häggkvist (VISKB)

1

justerare

Ersättare
Lennart Önblad (S)

1

Anita Bergsten (S)

1

Johan Andersson (C)

-
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Dagordning

Paragraf Sida

1.

Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO, HSV tertial 2 2017

249

4

2.

Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, HSV, ekonomi/integration

250

5-6

3.

Ombyggnation Nipudden

251

7

4.

Aktuella frågeställningar

252

8
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§ 249

Dnr KS 90/2017

Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO, HSV tertial 2 2017
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd – verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Balanserat resultat som tidigare med budgetavvikelse tertial 2 -93 tkr. Stora
kostnadsposter är köp av extern vårdplats och minskad ersättning på grund av
avslagsbeslut från Försäkringskassan när det gäller personlig assistans och kommunen
bekostar insatserna.
Årsprognos – 400 tkr.
Individ- och familjeomsorg – verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Budgetavvikelse tertial 2 är + 886 tkr. Största kostnadspost skyddsåtgärder våld i nära
relationer, med många placeringar barn-unga-familj. Missbruksplaceringar vuxen är
kortare placeringar för fler klienter. Årsprognos + 400 tkr.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Sofia Lindahl, controller Hjördis Norrman
Uppföljning tertial 2 visar budgetavvikelse sjuksköterskor -3 mnkr. Största
kostnadsposten är bemanningssjuksköterskor. I dagsläget har verksamheten åtta vakanser
sjuksköterskor och fyra inhyrda stafettsjuksköterskor. De undersköterskor som förstärkt i
sommaren är fortfarande anställda. Effekter beräknas ske av beslutade åtgärder; att
upphandlingsenheten deltar vid avtalsskrivning, ny organisation nattbemanning,
restriktiva avrop till bemanningsföretag och stöd av HR för att skapa modell attraktiv
arbetsgivare. Årsprognos – 4,5 mnkr.
Äldreomsorg – verksamhetschef Jerry Mähler, controller Hjördis Norrman
Årsprognosen är osäker på grund av kostnad utskrivningsklara och
rekryteringssituationen. Till nästa redovisning 2017-09-30 ökar kostnader hemtjänst
markant, då Långsele under senaste tiden, ökat med 14 ärenden. Nio heltidstjänster har
tillkommit på Solgården, för att klara minskningen av ohälsosamma arbetspass. Ökad
bemanning och minskning ohälsosamma arbetspass finansieras med statliga medel
respektive budgettillskott. Årsprognos 3 mnkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetuppföljning augusti 2017 IFO, FS, HSV, ÄO
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§ 250

Dnr KS 44/2017

Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, HSV, ekonomi/integration
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd – verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Sommaren har i stort sett fungerat bra vad gäller bemanning och semesterledigheter.
Verksamheten har ständig vikariebrist och besöker omvårdnadsprogrammet,
gymnasieskolan för att informera om enhetens uppdrag och behov av personal inom
funktionsstöd. Informationsmaterial skapas och kontinuerlig kontakt hålls med
bemanningsenheten och Arbetsförmedling. KIVO (Kvalitetssäkrad inkludering i vård och
omsorg), verktyg för kompetensförsörjning är också viktig samarbetspartner.
Antal brukare i boenden ökar. Idag finns fyra ej verkställda beslut och det finns en
satellitlägenhet som är ledig.
Personlig assistans har ett nytt beslut om särskilt anpassad bostad, där bostad söks för att
verkställa insatsen.
Daglig verksamhet växer och är idag trångbodda. Många unga brukare, som efterfrågar
ett annat utbud, har tillkommit. Arbetskläder, tröja och byxa ska börja användas.
Antalet ärenden öppenvården Vita Villan är fortsatt högt. Familjebehandlare till
familjeteamet har rekryterats. Utvärdering ska lämnas om projekt utveckling öppenvård.
Funktionsstöd köper fyra insatser boende enligt SoL, ett boende enligt LSS, ett
elevhemsboende enligt LSS, ett boendestöd enligt SoL och ett beslut om ledsagning enligt
LSS.
Kompetens- och dokumentationsutbildningar fortsätter. Titulaturbyte startar kartläggning
och föreläsningar planeras för baspersonalen.
Individ- och familjeomsorg – verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar, vilket berör verksamheterna barnunga-familj och vuxen. En heltidssjukskrivning på vuxen. Eventuellt kan konsult behöva
anlitas. Biståndshandläggare äldreomsorgen färdigrekryterade. Anneli Okerman jobbar 80
% med våld-i-nära. Semesterperioden var tuff och dokumentationen ligger efter.
Öppenvården samverkar med skolan om hemmasittare. Dokumentationsprojektet
fortsätter och bemöts positivt av personalen.
Rekryteringsgruppen förbereder närvaro på Umeå Arbetsmarknadsdag 18 september.
Under höstterminen tas två praktikanter emot från socionomprogrammet Umeå.
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Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Sofia Lindahl, controller Hjördis Norrman
Socialchef Ann-Katrin Lundin meddelar att Catrin Holm slutat sin anställning som
verksamhetschef/MAS. Sofia Lindahl, som tills nu varit anställd som tf
verksamhetschef/tf MAS går in som verksamhetschef hälso- och sjukvård/medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Sofia planerar framtida organisation tillsammans med AnnKatrin, enhetschef sjuksköterskor Sara Hjalmarsson och enhetschef rehab Mikael
Norberg.
Verksamheten har fortfarande vakanser sjuksköterskor, så rekryteringsarbetet fortsätter.
Stort fokus sattes på sommarplaneringen, som fungerat bra för legitimerad personal.
Enkät är utskickad och innehåller verksamhetsfrågor om hur sommaren upplevts
arbetsbelastningsmässigt. All legitimerad personal har haft möjlighet till fyra veckors
semester. Inget avtal om återköp av semesterveckor har tecknats.
Nils-Gunnar Molin (S) frågar om löneskillnad egen personal jämfört med
bemanningsföretagens. Ann-Katrin svarar att arbetsvecka med dag- och kvällstjänstgöring
kostar ca 20 tkr/vecka och nattjänst 30 tkr/vecka med konsultlösning. Bemanning natt är
avslutad och verksamheten har enbart egen personal nattetid. Översyn nattbemanning har
startat. Västra har i dagsläget full bemanning.
Rehab har genomfört studiebesök i andra kommuner, tittat på olika arbetsformer och kom
tillbaka med massor av idéer. Förslagen redovisas till arbetsledningen i oktober.
Ett ökat individstödjande förhållningssätt och ett ökat fokus på individens egna resurser
kan förutom stora ekonomiska vinster ge en ökad livskvalité för alla brukare.
Utvecklingsarbetet är inte igång fullt ut på grund av vakanser. Verksamheten har startat i
Västra. Samverkansarbete med primärvården påbörjas i höst.
Äldreomsorg – verksamhetschef Jerry Mähler, controller Hjördis Norrman
Antalet medicinskt färdigvårdade har stabiliserats. Arbetsgrupp har skapats i syfte att hitta
arbetsform för att underlätta hemtagning av brukare från sluten vård. Arbetet sker
gemensamt med landstinget.
Rekryteringsprocessen pågår och kompetensförsörjning genomförs i samtliga
yrkeskategorier.
Sommaren har varit relativt normal. Sjukskrivningssituationen inom äldreomsorgen pekar
kraftig åt ett positivt håll. Sjukfrånvaron har sjunkit från 10,9 % december 2016 till
8,81 % juni 2017.
Efter intresseanmälan har tolv timvikarier erbjudits utbildning och fast anställning efter
genomförd undersköterskeutbildning. Arbetsledning deltar i utbildning kvalité på natten
”Ljus i Natten” och äldreomsorgsdagarna. Baspersonalen deltar i munvårdsutbildning.
Utbildning målkompassen NÖHRA startar i höst.
Verksamheten ska besöka Kramfors för att se hur deras projekt med Samhall fungerar. I
Kramfors utför Samhall just nu städ, tvätt och handling i hemtjänsten.
För närvarande inventerar varje enhet möjligheterna att ta emot arbetslösa via
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ”extratjänster”.
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§ 251

KS 341/2017 (19.6)

Ombyggnation Nipudden
Beslut
Utskottet för vård och omsorg uppdrar till verksamhetschef Jerry Mähler att till
landstingets fastighetsförvaltning lämna förslag att ombyggnationer genomförs sommaren
2020 till sommaren 2021; 20 rum 2021 och åtta rum 2021, fem rum i taget.
Ärendebeskrivning
Våren 2017 kontaktades enhetschefen på särskilt boende i Ramsele av Richard Norling,
fastighetssamordnare landstinget angående renovering av Nipudden.
Vid möte 2017-08-20 blev Jerry informerad om planeringen; år 2017 – 2022 är
renoveringstid, där fem rum och tillhörande allmänna utrymmen ska renoveras per år.
Detta är inte genomförbart, då verksamheten äldreomsorg måste pågå, utan att
stängas/upphöra eller ha intagningsstopp. Ersättningsboenden har inte erbjudits.
Jerry föreslår att renoveringen koncentreras, så samtliga 28 rum renoveras; 20 rum 2020
och åtta rum 2021, från sommar 2020 till sommar 2021. Då kan fem brukare flytta varje
gång och verksamheten får en längre planeringsperiod till att bl.a. informera brukare och
anhöriga.
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§ 252

KS/47/2017 (1)

Aktuella frågeställningar
Beslut
Verksamhetschef Maria Lindsbo återrapporterar i utskottet.
Ärendebeskrivning
Nils-Gunnar Molin (S) lyfter ansvarsfrågan för återvändande IS-krigare. Hur är läget i
Sollefteå kommun?
Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO svarar att hon inte hört talas om att de bor/vistas i
kommunen. Det finns inga säkra belägg, men Maria finner inte för troligt att dessa
personer återvänder till Sollefteå.
Ordförande tillägger att kommunen även har skyldighet rehabilitera de svenska
medborgarna. En kunskap som socialtjänsten inte har. Tjänsten måste köpas externt.
Återvändarna kan också ha medföljare, med behov av rehabilitering. På länsträffarna
social-KOLA har det talats om att skapa länsgemensam resurs.
Maria Lindsbo säger att könsstympning också kan ha flera mörkertal. Skolorna ser och
hanterar, men socialtjänsten har ännu inga ärenden.
Diskussioner förs på länsnivå och myndigheterna är medvetna om problemen.
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