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§ 61

Dnr KS /2018

Verksamhetsuppföljning IFO, FS, ÄO, HSV februari 2018
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd, verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Personlig assistans är största kostnadsposten. Ej angivna åtgärder i sammanställningen är
plan omdisponering personal. Avvikelse mot budget – 571 tkr. Årsprognos avvaktas ännu
en månad.
Individ- och familjeomsorg, verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Leif redovisar kostnader skyddsplaceringar vårddygn per månad och kostnader
skyddsplacering. Just nu har IFO 30 skyddsplaceringar till en kostnad av ca 3 000
kronor/dygn/placering. Avvikelse mot budget – 559 tkr.
Äldreomsorg, verksamhetschef Jerry Mähler, controller Hjördis Norrman
Avvikelse mot budget 1,069 mnkr. Årsprognos avvaktas en månad till för trendanalys.
Största förändring Skärvsta och Sollefteå/Undrom.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Sofia Lindahl, controller Hjördis Norrman
Avvikelse mot budget är – 808 tkr. Största avvikelsepost är bemanningssjuksköterskor.
Årsprognos lämnas vid nästa redovisningstillfälle.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning februari IFO, FS, ÄO, HSV
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§ 62

Dnr KS 28/2018

Nulägesanalys IFO, FS, ÄO, HSV, ekonomi/integration
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Funktionsstöd, verksamhetschef Ewa Sundström, ekonom Leif Kårén
Beslut om personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka. Idag står kommunen för hela
kostnaden i tolv beslut. Vattenskador har upptäckts på Häggen och Storgatan 36.
Fritidsfixarna har startat med uppdrag inom fritidsverksamheten. Just nu finns uppdragen
på Hallstaberget; snöskottning, sysslor vallabod och banor/skidspår. Daglig
verksamheten samarbetar med arbetsmarknadsenheten.
Validering för personalen skjuts upp pga sjukdom på vårdskolan. Första träff
validering/självskattning sker 9 april.
Rekryteringsarbetet fortsätter. Förra veckan genomfördes ”speeddate”, där ett sextiotal
intresserade var och en i några minuter fick träffa en enhetschef funktionsstöd. 26
personer anmälde sig efter träffen.
Personalutbildning i basal hygien har påbörjats. Hygienronder görs på arbetsplatserna.
Arbetsmiljöpolicy, målkompass och värdegrundsarbete fortsätter 2018.
Fr.o.m. mars är öppenvård/socialpsykiatrin egen enhet med Marie Pettersson som
verksamhetschef.
Individ- och familjeomsorg, verksamhetschef Maria Lindsbo, ekonom Leif Kårén
Rekrytering vuxen och barn-unga-familj pågår. Två handläggare BUF är åter efter
barnledighet. Nestorerna arbetar fram till april och praktikant anställs. Semestervikarie
finns för vuxenhandläggarna.
Personalen har genomgått utbildningar; teman ”hot och våld” och ”prostitution/våld i nära
relation”.
Personal har deltagit i mässa i Östersund. Studiebesök i kommunen av studenterna
planeras.
Äldreomsorg, verksamhetschef Jerry Mähler, controller Hjördis Norrman
Jerry har deltagit i rikskonferens välfärdsteknik och konstaterar att kommunen ligger väl
framme. Verksamheten arbetar bl.a. med välfärdsteknik; interna och externa
trygghetslarm, utredning nyckelfria lås, Wifi på särskilda boenden, Life Care och mobil
dokumentation. Kommunen är nu certifierad part i vård- och omsorgscollege.
Arbetsmiljöverket begär utifrån inspektioner svar med anledning av krav och brister.
Dessa fyra ärenden anmäls till utskottet 2018-04-04.
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Sollefteåmodellen är under verkställighet. Betalning utskrivningsklara har hittills i år
bestridits för 61 dagar och betalats 18 dagar.
Personalutbildningar har genomförts; hygien, brand, intern dokumentation och
arbetsmiljö (samverkansavtal). Arbetet med målkompassen fortsätter.
Framtidens behov av boendeplatser bör påbörjas med en omstrukturering av korttids- och
växelvårdsplatser.
Arbetet med minskning av delade turer på Solgården har resulterat i ökat bemanning och
ökad samvaro med brukarna. Med den bemanningsstrukturen behöver vikarier inte anlitas
vid kortare sjukfrånvaro. Nils-Gunnar Mohlin (S) frågar om sjukskrivningstalet gått ner?
Jerry svarar att sedan start 2017-08-21 har sjuktalet minskat med en procent.
Hälso- och sjukvård, verksamhetschef Sofia Lindahl, controller Hjördis Norrman
Medarbetarsamtalen har skapat tillfällen att ta del av kompetens, driv och vilja hos de
anställda och del i förslag till förbättringar/förändringar. Stort fokus har den senaste tiden
legat på nya betalningsansvarslagen och säkerställande av flöden
kommun/sjukvårdsaktörer, med bl.a. tätare MAS-möten. Handlingsplan har upprättats
utifrån arbetet med målkompassen. En av målsättningarna är att ha ca 50 % av
verksamhetens möten digitala. Förstärkning av funktion med enhetschefer tillsammans
med förtydligande av verksamheten och införande av rekryteringsförmåner har gett effekt
på attraktiviteten som arbetsgivare. Under januari inkom 14 ansökningar på de nio
sjukskötersketjänster som fanns att erbjuda. Bemanning sjuksköterskor har fortfarande
vakanser och sjukskrivningar. Målet är att vara stafettoberoende efter sommaren.
Sommarplaneringen har startat med schemagrupp och inriktning är två semesterperioder.
Nyckeltal har tagits fram, för bättre schematisk bild av verksamheten (bl.a. avvikelser,
kostnader, arbetsmiljö, semesterköp, sparad semester, årsarbetare, sjukfrånvaro,
kompetensutveckling).
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§ 63

Dnr KS 97/2018-2

Ombudgeteringar från 2017 till 2018
Beslut
Utskottet för vård och omsorg föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att begärda överföring på 1 200 tkr från 2017 års
investeringsmedel till 2018 års budget avseende Äldreomsorgen gällande
investeringsmedel godkänns.
Ärendebeskrivning/yttrande
Chefsekonom Niklas Nordén lämnar förvaltningsyttrande:
I samband med bokslut kan verksamheterna ansöka om ombudgetering av medel för projekt
som inte blivit påbörjade eller färdigställda under föregående år. Verksamheterna har inkommit
med önskemål som presenteras nedan.
Investeringsmedel
 Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar överföra 1 487 tkr av
2017 års investeringsmedel avseende slutförande entreprenad, nybyggnad utav bro
till Hågestaön.
 Äldreomsorgen önskar överföra 1 200 tkr av 2017 års investeringsmedel då
upphandling pågår gällande interna larm på särskilda boenden.
 VA verksamheten önskar överföra 345 tkr av 2017 års investeringsmedel
avseende förseningar för omläggning VA-ledning Junselevallen, samt försening i
upphandling gällande containerlösning till Hågesta reningsverk.
Sollefteå kommun har ett finansiellt mål som säger att kommunens investeringar, med
undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska egenfinansieras. I den fastslagna
investeringsbudgeten bedöms 36,9 mnkr kunna egenfinansieras. Historiskt sett förbrukas i
snitt 80 % av fastslagen budget.
För tekniska enheten behöver dessa medel tillskjutas för färdigställande av bron och detta
kommer inte att påverka de finansiella målen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att samtliga begärda överföringar gällande investeringsmedel godkänns.
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1: Begärd överföring på 1 487 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende verksamhet Gata och Park
2: Begärd överföring på 1 200 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende Äldreomsorgen
3: Begärd överföring på 345 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende VA
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande KS 97/2018-1
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§ 64

Dnr KS 104/2018 (7)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg
föreslår kommunstyrelsen besluta att efter genomgång godkänna
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Sara Hjalmarsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS redogör för
patientsäkerhetsberättelse 2017.
En identifierad process under 2017 där samverkan ansetts av vikt för att förebygga
vårdskador, är övergångar i vårdkedjan samt kommunikation mellan olika vårdaktörer.
Under 2017 förstärktes samverkan ytterligare mellan kommunal hälso-och sjukvård och
primärvård genom flera möten på klinisk nivå men även på ledningsnivå, i syfte att
tydliggöra ansvargränser och skapa god vårdkvalité. Under 2017 fortsatte även arbetet
med att förbättra vården för personer med demenssjukdom. Genom bland annat
multiprofessionella fallmöten har kommunal hälso-och sjukvård aktivt arbetat med att
minska fallhändelser. I samverkan med primärvård har kommunal hälso-och sjukvård
under året arbetat med att ytterligare förstärka den palliativa vården.
Egenkontroll under året har skett genom granskning av journaler samt hantering av
patientuppgifter men även granskning av resultat i olika kvalitetsregister.
Samtal kring vikten av avvikelser har skett i olika träffar med legitimerad personal.
Via avvikelsesystemet i journalsystemet Procapita samt händelseanalys av klagomål
identifieras risk för vårdskada. Ärendena hanteras på enhetsnivå eller av MAS relaterat
till allvarlighetsnivå. Ärenden hanteras både separat men sammanställs också för
möjlighet att övergripande arbeta med patientsäkerhetsarbetet. Legitimerad personal
rapporterar risker, tillbud och händelser via journalsystemet Procapitas avvikelsehantering
samt avvikelser i vårdkedjan vid patientspecifikt ärende men även genom
direktkommunikation med MAS samt hälso-och sjukvårdens chefer.
Patienters och närstående synpunkter och klagomål hanteras av MAS som efter utredning
har delegation att anmäla allvarliga händelser till IVO enligt Lex Maria och att anmäla
allvarliga brister hos medicintekniska produkter till läkemedelsverket. Patienter och
närstående erbjuds att efter samtycke medverka i samordnade individuella planeringar
och upprättandet av hälsoplaner. Patienter och i förekommande fall närstående blir också
inbjuden att delta vid utredning av vårdskada. Patient och närstående informeras också
om vart man vänder sig för att framföra synpunkter och klagomål. Patient blir även, efter
samtycke, erbjuden att delta i de kvalitetsregister vårdgivaren registrerar i.
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Under 2017 ökade antalet registreringar i BPSD-registret(Svenskt register för
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Fallavvikelserna minskade från 429
till 303 där fallhändelserna med fraktur som konsekvens minskade från 14 stycken till 11
stycken.
Andelen validerade smärtskattningar har ökat markant sedan 2016,dock varierar övriga
resultat i Palliativa registret. Viss osäkerhet kring de resultat som bygger på registreringar
samt rapporterade fallhändelser finns då det inte går att säkerställa att detta sker till fullo.
Under året har även kontroller av informationssäkerheten skett kontinuerligt.
I dokumentet redovisas:
- Övergripande mål och strategier
- Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
- Struktur för uppföljning/utvärdering
- Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
- Uppföljning genom egenkontroll
- Samverkan för att förebygga vårdskador
- Riskanalys
- Informationssäkerhet
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Samverkan med patienter och närstående
- Sammanställning och analys
- Resultat
Övergripande mål och strategier för 2018 är att
- öka antalet hälsoplaner och säkerställa att dokumenterat samtycke finns i journalen
- hantering av patientuppgifter i verksamheten hanteras enligt gällande lagar
- öka andelen SIP(Samordnad individuell plan) på patienter inskrivna i kommunal
hemsjukvård
- öka andelen läkemedelsgenomgångar på patienter på särskilt boende samt
hemsjukvård
- öka kunskapen om vikten av registrering i kvalitetsregister samt att rapportera
avvikelser som ett led i att utveckla och förbättra vården
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2017
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§ 65

Dnr KS 85/2018

Kvalitetsberättelse socialtjänstens ansvarsområde 2017
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialt ansvarig samordnare, SAS Pirjo Öster redovisar kvalitetsberättelse 2017. Enligt
Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet.
För utförande av uppgifterna inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § erbjuda en god hälsooch sjukvård.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6 § anger att verksamheten
enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med berörda
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
För socialtjänsten innebär Lex Sarah enligt 14 kap. 3-6 §§ SoL samt 23 e § och 24b-24e
§§ LSS en skyldighet att rapportera, utreda, dokumentera samt avhjälpa och undanröja
missförhållanden.
Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter
inom socialtjänsten. Syftet är att utveckla verksamheten och komma tillrätta med brister i
verksamheten samt förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.
Avvikelser enligt Lex Sarah och fel och brister i verksamheten kan leda till att brukarnas
behov inte tillgodoses. Det är det främsta skälet till att systematiskt arbeta med dessa
frågor. Genom att lära av misstagen kan förbättringsåtgärder vidtas och verksamhetens
rutiner utvecklas så att en god kvalité säkerställs. All personal inom verksamheterna ska
reflektera över vad som kan förbättras och förenklas för att underlätta för brukaren. Det
kan handla om att det kan finnas brister i den egna organisationen och arbetskulturen eller
att det brister i verksamhetens rutiner. Brukarna och deras närstående är viktiga
informatörer, både när det gäller var eventuella brister finns och hur dessa kan åtgärdas.
Synpunktshanteringen är ett verktyg som belyser verksamhetens förbättringsområden och
ger möjligheter till att utveckla dessa områden i verksamheten.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

12 (15)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-21
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens utskott
för vård och omsorg

Under 2017 reviderade socialtjänstens ledningsgrupp och verksamhetsutvecklare ett
frågeformulär till egenkontroll inom socialtjänstens verksamhetsområde. Resultatet av
den övergripande egenkontrollen finns med i analysen av vilka förbättringsområden
verksamheterna har att åtgärda och arbeta med under 2018.
Sammanställning av avvikelser 2014-2017
- 14 -14
-14
-15
-15
Avvikelser
Lex Sarah rapporter
Anmälningar till IVO
Synpunkter/klagomål
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0
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0

3
1
6
2

6
2
15
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4
2
0
5

3
1
0
0

0
0
0
0

Förbättringsområden inför 2018
I uppföljningen av egenkontrollen samt i internkontrollen framkommer ett gemensamt
behov av att:
 fortsätta förbättra dokumentationen och upprättandet av genomförandeplaner med
individuella mål samt förbättra uppföljningen
 förbättra samverka både internt och externt
 förbättra synpunktshantering och hanteringen av fel och brister
 fortsätta utveckla egenkontroll och internkontrollarbetet inom de egna
verksamhetsområdena så det blir en naturlig del i det dagliga arbetet
Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse KS 85/2018-1
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§ 66

Dnr KS 473/2017 (8.10)

REMISS Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling
vid spelmissbruk och spelberoende
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till remissyttrande som
sitt eget och skicka det till Socialstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om behandling
vid missbruk och beroende av spel om pengar. Kunskapsstödet är ett resultat av det
regeringsuppdrag som Socialstyrelsens haft. Bakgrunden till det är de ändringar som
träder i kraft 1 januari 2018 i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för
socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälsooch sjukvården innebär lagändringen att en skyldig-het särskilt beakta ett barns behov av
information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk
av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå
överenskommelser om sam-verkan kring personer som missbrukar spel om pengar.
Sollefteå kommun inbjuds yttra sig över ovan nämnda remiss. I förvaltningsyttrande
anges att kunskapsstödet kan utgöra ett värdefullt stöd vid utredning och behandling med
spelmissbruk och spelberoende. För att kunna ge ett mer utförligt svar krävs dock en tids
praktisk användning av stödet. För övrigt anser kommunen att det stora problemet ligger i
att uppmärksamma spelberoende hos den enskilde.
Frågor om nyttan med kunskapsstödet till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om
behandling vid spelmissbruk och spelberoende om pengar: (svaret med kursiv stil,
understruken)
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till nytta för
personal inom hälso- och sjukvården?
1----------2---------3----------4-----X----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till nytta för
personal inom socialtjänsten?
1----------2---------3----------4----------5---------6
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Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara ett stöd för
personal (både i hälso- och sjukvården och socialtjänsten) i möten med personer
som har spelproblem, missbruk och beroende av spel om pengar?
1----------2---------3----------4----X-----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet i förlängningen kommer till nytta
för målgruppen personer med spelmissbruk och spelberoende?
1----------2---------3----------4----------5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som tillgängligt t.ex. lätt att
hitta, användbarhet, läsbarhet?
1----------2---------3----------4----------5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som transparent dvs.
tillvägagångssättet för metoden eller beskrivningen av rekommendationerna?
1----------2---------3----------4----X-----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
Förslag till beslut
Utskottet för Vård och omsorg föreslår Kommunstyrelsen anta förvaltningens förslag till
remissyttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
Remiss Socialstyrelsen KS 473/2017-1
Förvaltningsyttrande KS 473/2017-5
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§ 67

Dnr KS 30/2018

Aktuella frågeställningar
Beslut
Verksamhetschef Maria Lindsbo bedömer fr.o.m. april om inlämnade extraärenden ska
tas med eller avvaktas till nästa utskottssammanträde.
Ärendebeskrivning
Hågesta asylboende
Verksamhetschef Örjan Abrahamsson redogör för hotfulla och allvarliga händelser på
asylboende Hågesta, där unga män med avslagsbeslut bor. Slagsmål, droghandel och hot
förekommer. Företrädare från kommunen träffar Migrationsverket och Polisen nästa
vecka.
Efter behandling – vad händer sedan?
Birgitta Häggkvist (VI) har frågor om vad som händer efter behandlingstid. Upprättas
vårdplan? Får klienten boendestöd och försörjningsstöd?
Ärendehandledare Monica Kuronen svarar att handläggare har kontakt med
behandlingshem, handlägger ansökningar om förlängning, ordnar boende i
förekommande fall och har fortsatt kontakt med klienten, som informeras om sina
rättigheter. Klienten har eget ansvar och kan ibland avbryta behandling. Innan utskrivning
från behandlingshem planerar socialtjänsten klientens boende om detta inte redan finns.
Boendestöd föregås av biståndsbeslut.
Extraärenden på utskottet
Extraärenden förekommer alltid, men har tendens att öka både i antal och i omfattning.
Till dagens utskottssammanträde anmäls extraärenden sekretess, med många sidor att läsa
in. Ledamöterna har inte en rimlig chans ta del av utredningarna idag, varför beslutas om
extrainsatt sammanträde imorgon, för dessa ärenden.
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