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Kl. 08.30 – 15.00
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Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
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Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Maria Lindsbo, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, IFO
Ewa Sundström, verksamhetschef funktionsstöd, FS § 194-195, 197
Catrin Holm, verksamhetschef hälso- och sjukvård, HSV § 194-195
Ann-Katrin Lundin, socialchef
Leif Kårén, ekonom § 194-195
Hjördis Norrman, controller § 194-195
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Maivor Åström
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Åsa Nilsson
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1

Kerstin Franzén (M)

-

Birgitta Häggkvist (VISKB)

1
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1
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Paragraf Sida

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Verksamhetsuppföljning maj 2017 - IFO, FS, HSV, ÄO

194

5

4.

Nulägesanalys IFO, FS, HSV, ÄO

195

6-7

5.

Länsgemensam familjehemsvård

196

8-10

6.

Pensionsålder för medborgare med funktionsvariation

197

11-12

7.

Information – jour

198

13

8.

Aktuella frågeställningar – Vallänge särskilt boende

199

14

9.

Delgivningar

200

15
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§ 194

Dnr KS 90/2017

Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO, HSV per maj 2017
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
I verksamhetsuppföljning hälso- och sjukvård och äldreomsorg saknas sidan
”budgetuppföljning med åtgärder vid negativ budgetavvikelse” med årsprognos. Fr.o.m.
nästa redovisning kompletteras uppföljningarna.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd, verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Avvikelse mot budget 2017-05-31 – 86 tkr. I resultatet är kompensation för löneökningar
inte ännu inlagt. De flesta verksamheter ligger inom ram, förutom personlig assistans,
som har flera kostsamma LSS-beslut. Årsprognos 0 tkr.
Individ- och familjeomsorg, verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Resultat 2017-05-31 visar inga större skillnader, avvikelse mot budget 446 tkr. Vård av
vuxna har låga kostnader jämfört med 2016. Vakanser ger överskott i personalkostnader.
Inget klart med ersättningar från Migrationsverket, varför inget är inbokat. Årsprognos 0
tkr.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Catrin Holm, controller Hjördis Norrman
Löneökning budgetkompenseras i juni med 93 % kompensation centralt. Avvikelse mot
budget – 1,872 mnkr. Kostsamma poster är stafettsjuksköterskor, hjälpmedel och
inkontinensskydd.
Äldreomsorg, verksamhetschef Jerry Mähler (föredragande idag Catrin Holm), controller
Hjördis Norrman
Höga kostnader för utskrivningsklara ger en avvikelse på – 2 461 tkr. Tabell visar att
antal dygn minskat från 150 i april till 26 i maj och tendensen är att de inte ökar.
Löneökning 508 tkr maj tillförs budget i juni, 93 %, 472 tkr i kompensation.
Budgetarbetet 2018 påbörjat med åtgärdsplan. Verksamheter med ökat antal ärenden har
tillförts mer i budget från central pott.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljningar maj 2017
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§ 195

Dnr KS 44/2017

Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, HSV
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd, verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Verksamhetsledningen har tillsammans med AME och jobbcoacher gjort studiebesök i
Skellefteå kommun. Efter den resan har samarbete med AME startat för att hitta lämpliga
anställningar till brukarna. Ewa Sundström rapporterar om arbetet i kommande utskott.
Öppenvården Vita Villan har ökat antal ärende på beroendesidan. Friidrottstävling har
genomförts på Nipvallen för brukare från hela länet. Dokumentationsutbildning för
baspersonal är framskjuten till september. Flera föreläsningar är inplanerade till hösten,
bl.a. erfarenhetsdagar för personliga assistenter. Rekrytering av sommarvikarier är
slutförd.
Individ- och familjeomsorg, verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Antal ärenden och ansökningar är fortfarande högt. Anmälningar barn-unga-familj har
ökat med 40 % från april till maj. Vuxen har 10 – 15 ärenden per månad. Handläggare ebarn har minskat från fem till tre socialsekreterare. Föräldraledigheter, nyanställning och
fortfarande anställning nestorer på BUF. Äldrefunktionen har en nyanställd
biståndshandläggare. Arbetsgrupp har bildats, för att se över rutiner för trygg hemgång.
Samverkan med öppenvården har startat, för att skapa gemensam syn; sätta mål för
klienten med delmål i de olika verksamheterna. IFO deltar i arbetsmarknadsdagar i Umeå
till hösten. Tre praktikanter kommer i höst. Systemteoriutbildning startar i höst med 20
platser, varav nio är sålda till Ragunda kommun.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Catrin Holm, controller Hjördis Norrman
Verksamheten har fortfarande vakanser sjuksköterskor. Fr.o.m. 2017-09-01 är det full
bemanning i Västra. Rehab har inga vakanser. Utfall 2017-05-31 stafettsjuksköterskor är
1,3 mnkr att jämföra med budgeterat 200 tkr. Sjuksköterskorna har tre semesterperioder i
sommar. Arbets- och fysioterapeuter har två semesterperioder. Samtlig personal har
kunnat erbjudas fyra veckors semester. Vecka 29 och 30 tecknas sommaravtal, vilket
innebär att extrapass ersätts med 2 000 kronor/pass.
Nästa vecka startar planering för förslag att erbjuda betald vidareutbildning
sjuksköterskor och tydliga riktlinjer kompetensutveckling; en – två timmar per vecka
egen tid för kompetensutveckling, mentorskap etc.
Socialchef Ann-Katrin Lundin tillägger att planering finns för att hitta nya sätt att
rekrytera och bli en attraktivare arbetsgivare.
Justerarnas signatur
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Förändringsarbete har startat. Först ut är rehab, som ska göra studiebesök och intervjuer
hos andra kommuner. Tydliga mål för verksamheten saknas idag. Återrapportering med
förslag presenteras i utskottet till hösten. Baspersonalen utbildas i höst.
Utvecklingsprojekt hemvårdspatienter med kommunens sjuksköterskor och landstingets
hälsocentral påbörjas i Västra i höst.
Sofia Lindahl börjar sin anställning som biträdande medicinskt ansvarig
sjuksköterska/verksamhetschef HSV den 24 juli.
Äldreomsorg, verksamhetschef Jerry Mähler (föredragande idag Catrin Holm), controller
Hjördis Norrman
Projektet minska ohälsosamma arbetspass som startat på Hågesta/City ger full effekt i
september. Dagverksamhet i Ramsele startade i maj med 1,5 årsarbetare anställd.
En bredare omvärldsanalys ska göras med mer studiebesök och kompetensutbildningar.
Övrig socialtjänst, socialchef Ann-Katrin Lundin
Ekonomiskt bistånd har en tuff arbetssituation just nu med långtidssjukskriven enhetschef
och flera vakanser hos handläggarna. Personalresurserna har till viss del omfördelats och
en konsult ska anställas. Dessutom förlängs ärendens handläggningstider.
Relationen med landstinget är god. Sollefteå sjukhus sommarstänger vårdplatser, vilket
kan påverka kommunens hälso- och sjukvård. Länets kommuner ska närvara på
avstämningsmöten varje torsdag kl. 14.00 för lägesbild. Verksamhetschef HSV Catrin
Holm och verksamhetsutvecklare ÄO Elionor Johansson deltar från Sollefteå kommun.
Rikspolisstyrelsen startade för ett antal år sedan social insatsgrupp, SIG för att möta upp
och förebygga ungas kriminalitet. Samverkan sker polis – socialtjänst – skola.
Utvärdering med gott resultat har presenterats. Som en fortsättning i arbetet deltar
kommunen i nätkonferens för fortsatt uppbyggnad. Styrgrupp är samma deltagare som i
styrgrupp folkhälsa.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

8 (15)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-21
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens utskott
för vård och omsorg

§ 196

Dnr KS 262/2017

Länsgemensam familjehemsvård
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg föreslår att kommunstyrelsen fattar ett
inriktningsbeslut om deltagande i en länsgemensam familjehemsorganisation.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland lämnat ett
förslag på en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation (Bilaga 1). Förslaget innebär
att det inrättas en länsgemensam enhet för rekrytering, screening och utbildning av
familjehem och jourhem. Enheten ska också fungera som ett stöd till förstärkta
familjehem. Enheten föreslås tillhöra kommunförbundet och geografiskt förläggas till
Härnösand. Kostnaden för verksamheten beräknas uppgå till drygt 13 mkr per år plus en
startkostnad på 350 tkr det första året.
Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet
Västernorrland om att lämna ett förslag för en länsgemensam familjehemsorganisation.
Uppdraget startades med en undersökning som FoU Västernorrland genomförde 2015.
Den visade att kommunerna i länet upplever svårigheter att rekrytera nya och behålla
erfarna familjehem samt att tillhandahålla relevant utbildning och fortbildning. Strategiskt
arbete med marknadsföring, stöd och utbildning till familjehemmen ges inte tillräckligt
stort utrymme i den kommunala organisationen. En länsgemensam organisation som
ansvarar för dessa arbetsuppgifter kan, enligt förslaget, ge både kvalitetsvinster och
ekonomiska vinster. Till kvalitetsvinsterna kan räknas fler tillgängliga familjehem som
dessutom är bättre rustade för sina uppdrag. De ekonomiska vinsterna beräknas bli i form
av minskat behov av konsulentstödda familjehem och enhetligare ersättningssystem.
(Förutsättningar för en länsgemensam familjehemsvård i Västernorrlands län, Victoria
Skoog, 2015, ingår i bilaga 1).
Undersökningens resultat förankrades så väl hos länets IFO-chefer som socialchefer.
Utifrån undersökningen gav länets socialchefer Kommunförbundet Västernorrland vidare
i uppgift att under 2016 ta fram ett organisationsförslag för en verksamhet i gemensam
regi. En arbetsgrupp med representanter från länets alla socialtjänster, samordnade av
personal från kommunförbundet, arbetade fram ett förslag till organisation och en
finansieringsmodell. En juridisk analys gjordes av en utomstående konsult. Arbetet har
återkopplats löpande till socialcheferna för diskussion och vid behov förtydligande
direktiv.
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Det förslag som tagits fram innebär att det inrättas en länsgemensam enhet som ska svara
för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem. Enheten ska
därutöver fungera som ett stöd till förstärkta familjehem som idag får stöd från
upphandlade entreprenörer. Deltagande kommuner delar på kostnaderna och kan
tillgodoräkna sig nyttan av verksamheten. För att tillgodose behovet av en neutral
plattform för verksamheten, föreslås att enheten tillhör kommunförbundet och geografiskt
förläggs till Härnösand.
Enheten föreslås få en bemanning på 14 tjänster inklusive en verksamhetsledare.
Kostnaden för verksamheten beräknas uppgå till drygt 13 mkr per år plus en startkostnad
på 350 tkr det första året. Förslaget innehåller en fördelning av kostnader per kommun
viktat på andelen barn i befolkningen samt i vilken omfattning kommunen anlitar
familjehem. Förslaget är beräknat på att alla länets kommuner deltar. Skulle inte så ske,
måste förslaget skalas ner till deltagandes omfattning.
Efter att socialcheferna erhållit organisationsförslaget, beslutade de att utifrån förslaget
skulle respektive kommun göra en risk- och konsekvensanalys. En sammanställning av
socialtjänsternas risk-och konsekvensanalys finns som bilaga 2. Sammanfattning av riskoch konsekvensanalyserna visar på behov av tydlighet i nästa steg i
verksamhetsutformningen för att möta de största farhågorna som gäller bl.a. inom:
- Struktur för arbetet, roller, rutiner, kommunikation, kvalitetssäkring, information samt
gränsdragningar mellan organisationen och de kommunala verksamheterna.
- Konkurrens om personal.
- Transparens i arbetet och i ekonomin för ökad tillit mellan ägarna.
- Vägledande närhetsprincipen för placeringar, likaså hög tillgänglighet för
verksamheter.
- Uppdrag om enhetliga ersättningsnivåer för att minska konkurrens, måste in i
uppdraget till verksamheten.
- Tydligt avtala om konsekvenser om verksamheten inte uppfyller villkoren.
Riskanalyserna belyser behovet av vidareutveckling av organisationsförslaget och även
avtalsformulering, vilket planeras som nästa steg efter nämndernas inriktningsbeslut om
deltagande i en länsgemensam familjehemsorganisation.
Nästa fas, att planera och starta upp en verksamhet under ledning av en
verksamhetsansvarig, beräknas ta ca 1 år från beslutsdatumet och påverkas av
omfattningen av kommunernas deltagande.
Sollefteå kommun har under många år satsat på barn och unga med tanke på att en lyckad
uppväxt formar goda medborgare. Förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget. I
nuläget råder osäkerhet om alla kommuner kommer att ansluta sig. Förvaltningen anser
dock att även en mindre organisation kommer att leda till de förbättringar förslaget avser
att skapa.
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Förslaget innebär en kostnad på 990 950 kronor under första året och därefter 940 943
kronor per år. Som en följd av att kvalitén på familjehemmen höjs och att tillgången ökar
kommer vissa placeringar på HVB och SIS-institutioner att kunna undvikas.
Bedömningen är också att de familjehemsplaceringar som pågår i vissa fall kan kortas av
då vården ger bättre effekt.
Förvaltningens bedömning är att 600 000 kronor behöver tillskjutas under första året
innan effekterna av den nya organisationen märks av.
Socialchef Ann-Katrin Lundin och verksamhetschef IFO Maria Lindsbo redogör för
yttrandet.
Maria Lindsbo lämnar jämförande kostnadssiffror per månad per individ vid placering:
Familjehem 20 tkr, konsulentstött familjehem 60 tkr, HVB-placering 120 tkr
(snittkostnad) och SIS 180 – 200 tkr. Vård i familjehem har en större framgångsfaktor,
men för en kommun är det svårt rekrytera familjehem.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg föreslår att kommunstyrelsen fattar ett
inriktningsbeslut om deltagande i en länsgemensam familjehemsorganisation.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande KS 262/2017-3
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§ 197

Dnr KS 237/2017

Pensionsålder för medborgare med funktionsvariation
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg uppdrar till förvaltningen lämna förslag
på aktiviteter för medborgare med funktonsvariation äldre än 67 år.
Verksamhetschef funktionsstöd Ewa Sundström återkopplar till utskottet.
Ärendebeskrivning
Personalen på gruppbostäder Ringvägen, Trädgårdsvägen och daglig verksamhet Junsele
lämnar skrivelse om pensionsålder för medborgare med funktionsvariation.
Daglig verksamhet är en insats för medborgare med funktionsvariationer. De kallar den
insatsen för sitt jobb, men insatsen avslutas med automatik när de fyllt 67 år.
Medborgare med funktionsvariation är inte automatiskt trötta och gamla bara för att de
fyllt 67 år, de är liksom andra medborgare olika beroende på person. Dessa medborgare
behöver i stor utsträckning kontinuitet och rutiner, att inte ha daglig sysselsättning när
man är pigg skapar oro, stress och rastlöshet. Ofta har de haft insatser av olika slag för att
klara sin vardag och ha ett så normalt liv som möjligt, men vid 67 år tas den dagliga
sysselsättningen bort. 5 dagar i veckan ska medborgaren vara hemma och alla rutiner
faller, det finns inte aktiviteter i samhället som är anpassade för dessa medborgare. De vill
vara med likasinnade så de kan få utbyte av varandra. När samhället pratar om
normalisering glömmer man detta och det blir till diskriminering istället. Om det ordnades
så dessa medborgare som har behov av sysselsättning kan få det genom insats tre dagar i
veckan skulle det göra stor skillnad. Behovet av pensionärsinsats bör kunna bedömmas av
handläggare tillsammans med personal.
Personalen vill att Sollefteå kommun ser över rutiner för medborgare med
funktionsvariationer efter 67 års ålder och att kommunen ordnar ”pensionärs”-verksamhet
för dessa medborgare.
Rätten till insatsen daglig verksamhet enligt LSS kvarstår som längst till 67 års ålder
enligt prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen nr 927-13.
Verksamhetschef funktionsstöd Ewa Sundström lämnar följande yttrande:
I insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ingår att tillgodose behov av
fritidsverksamhet. Detta innebär att brukare som bor i sådan bostad och fått insatsen
daglig verksamhet enligt LSS avslutad på grund av uppnådd pensionsålder ska erbjudas
att tillsammans med personalen i boendet hitta aktiviteter att delta i som passar och
intresserar brukaren och ger brukaren en bra tillvaro som pensionär. Som exempel i
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Junsele finns möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas vid Gunillagårdens
äldreboende ett par dagar i veckan som t.ex. gymnastik, bingo, sångstunder,
musiktävlingar m.m. Denna möjlighet finns även i övriga tätorter inom kommunen.
Så som svar på önskemålet att rutiner för medborgare med funktionsvariationer efter 67 år
ses över samt att pensionärsverksamhet anordnas för dessa medborgare hänvisas till att
brukarnas behov av sysselsättning ska tillgodoses utifrån deras beslut om boende enligt
LSS där detta ingår i form av fritidsverksamhet. Planering av utförande samt hur arbetet
ska organiseras görs i samråd mellan personal vid boendet samt enhetschef.
Verksamhetschef FS Ewa Sundström redovisar innehållet i sitt yttrande och ger exempel
på aktiviteter som brukarna kan delta i hos t.ex. äldreomsorgen. Deltagande kan då
föregås av planering utifrån brukares behov och vad aktuellt boende kan erbjuda. Birgitta
Häggkvist (VI) tillägger att pensionärsverksamhet för brukarna är önskvärt. Alla brukare
trivs inte med att gå till daglig verksamhet på särskilt boende. Risken finns att brukaren
känner sig ensam och tappar det meningsfulla i livet; umgänge med andra människor.
Socialchef Ann-Katrin Lundin föreslår att fritidskonsulent Pelle Bodin uppdras lämna
förslag på fritidsaktiviteter dagtid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg antar yttrandet som sitt och översänder
det till personalen vid gruppbostäderna Ringvägen och Trädgårdsvägen samt Junsele
Dagcenter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från personalen Junsele
Förvaltningsyttrande 2017-06-20
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§ 198

Dnr KS 46/2017 (2.2)

Informationer – jour
Ärendebeskrivning
I uppdraget som ordförande i utskottet för vård och omsorg ingår att ha jour för
verkställighet i akuta situationer inom socialtjänsten. Det innebär att vara tillgänglig
dygnet runt, årets alla dagar. I dagsläget finns inga beslut om ekonomisk jourersättning.
Åsa Nilsson (S) har önskemål om avlastning några veckor i sommar.
Johan Andersson (C) och Kerstin Franzén (M) har haft jouren tillfälligt tidigare år utan
ersättning.
Inför sommaren har Johan och Kerstin överenskommit med John Åberg (S) om att
Kerstin Franzén (M) har jour tre veckor i sommar med, för aktuella perioden,
överenskommen ersättning.
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§ 199

KS/47/2017 (1)

Aktuella frågeställningar – Vallänge särskilt boende
Beslut
Utskottet för vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till Solatum
att snarast genomföra nödvändigt underhåll och investeringar på Vallänge. Detta för att
säkerställa fortsatt drift av Vallänge.
Ärendebeskrivning
Johan Andersson (C) redogör för hur ärendet om underhåll och investeringar på Vallänge
särskilt boende hanterats de tre sista presidieträffarna Solatum Hus&Hem AB och
kommunstyrelsen. På den senaste träffen framgick en kostnadsökning av hyran för
verksamhet äldreomsorgen utifrån åtgärderna med ca 50 000 kronor och att påbörjande av
åtgärderna avvaktas för utredning Vallänges framtid.
Med tanke på personalens arbetsmiljö och fastighetens befintliga skick, med bl.a.
vattensamlingar i källarvåningen, vill Johan Andersson (C) att beslut tas skyndsamt.

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD
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§ 200

Dnr KS 53/2017

Delgivningar
Beslut
Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg delges protokoll 2017-05-09 från
förtroenderådet Solgården.
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