Sammanträdesprotokoll

OMSORGSSTYRELSEN

Omsorgsstyrelsen

2019-05-21

Plats och tid

Omsorgsförvaltningen, kl. 14:00 - 16:45

Beslutande

Susanne Berger (S), ordförande
Tom Andersson (S)
Kirsti Persson (S)
Jonas Wells (S)
Eva Blixt (S)
Hans Danielsen (S)
Jessica Gustavsson (S), ersättare för Daniel Brogedahl (S)
Pia Aronsson (V)
Maarit Hessling (M)
Rolf Rickmo (M) § 63-67
Christina Kaloinen (M)
Kerstin Kalin (C), ersättare för Lars-Åke Carlsson (C)
Sara Persson (C)
Lars-Olov Eriksson (S), ersättare för Marianne Smått (SD)
Kjell Nyman (L), ersättare för Margareta Lindgren (SD)

Övriga deltagande

Utses att justera

Carina Johansson, förvaltningschef
Ann-Christine Magnusson, socialchef
Anna Nurmilehto, vård- och omsorgschef § 63-73
Mia Lindmark, förvaltningsekonom § 63-73
Cecilia Dresch, utredningssekreterare § 63-73
Ewa Welén, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska § 63
Monica Andersson, Kommunal § 63-67
Roger Andersson, budget- och skuldrådgivare § 65-67
Åsa Lantz, sekreterare
Maarit Hessling (M)

Justeringens plats och tid

Omsorgsförvaltningen torsdag 23 maj 2019 kl. 11:30

Underskrifter

Paragrafer
63 - 76

Sekreterare
Ordförande
Justerande
ANSLAG
Sammanträde

Omsorgsstyrelsen

Datum

2019-05-21

Anslag sätts upp

2019-05-24

Protokollets förvaring

Omsorgsförvaltningens
kansli

Anslag tas ner

Åsa Lantz

2019-06-15

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 2

2019-05-21

Omsorgsstyrelsen
ÄRENDELISTA
§ 63

Rapport från verksamheten

3

§ 64

Rapport från kontaktperson

4

§ 65

Ekonomisk rapport

5

§ 66

Verksamhetsberättelse 2018 för konsumentvägledningen

6

§ 67

Verksamhetsberättelse 2018 för budget- och skuldrådgivningen

7

§ 68

Budgetanpassning utifrån chefs- och stödorganisations utredning

8

§ 69

Projekt utökat hemtagningsteam

9

§ 70

Utvärdering projekt förlängda APT

§ 71

Svar på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation till kommunerna

10

om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
§ 72

12

Maarit Hesslings (M), Johan Thomassons (M) och Katarina Anderssons (M)
motion gällande konkurrensutsättning av hemsjukvården

§ 73

14

Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om flera boenden enligt
LSS 9:9 – Återremiss från Kommunfullmäktige

16

§ 74

Karlfeldtsgården – Serveringstillstånd

20

§ 75

Sekretessparagraf

21

§ 76

Anmälan om delegationsbeslut

22

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 3

2019-05-21

Omsorgsstyrelsen

§ 63

Rapport från verksamheten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ewa Welén redovisar patientsäkerhetsberättelse för
första kvartalet 2019, hälso- och sjukvård (dnr OS 2019-000050 739).
Information lämnas om ett eventuellt extra omsorgsstyrelse den 28 maj 2019 kl. 15:00.
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Rapport från kontaktperson

- Omsorgsstyrelsens individutskott rapporterar från verksamhetsbesök på försörjningsstöd.
- Ingen rapport lämnas av kontaktpolitiker.
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Ekonomisk rapport

OS 2019-000030 042
Budgetutfall till och med april 2019 för omsorgsstyrelsens verksamhetsområde redovisas.
Resultatet visar underskott för socialtjänst med 3 774 000:- och överskott för vård och omsorg
med 3 447 000:-. Med den buffert som fanns under perioden på 5 518 000:- var det
ackumulerade överskott 5 191 000:-.
Beslut
- Redovisningen godkänns.
___
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§ 66

Verksamhetsberättelse 2018 för
konsumentvägledningen

OS 2019-000044 709
Förvaltningen redovisar verksamhetsberättelse 2018 för konsumentvägledningen.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse Verksamhetsberättelse för konsumentvägledningen för år 2018,
2019-02-08.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
Beslut
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
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Verksamhetsberättelse 2018 för budget- och
skuldrådgivningen

OS 2019-000045 709
Förvaltningen redovisar verksamhetsberättelse 2018 för budget- och skuldrådgivningen.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivningen i Avesta
kommun för år 2018, februari 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
Beslut
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
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§ 68

Budgetanpassning utifrån chefs- och
stödorganisations utredning

OS 2018-00040 049
Ärendet utgår
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Projekt utökat hemtagningsteam

OS 2019-000046 739
Sammanfattning
Under arbetet med budgetanpassningar 2016 beslutades att starta ett projekt med utökat antal
personer i hemtagningsteamet och även senare ett beslut om förlängning hela 2018. Alla
hemtjänstgrupper utom Krylbo deltog i detta projekt.
4 personer ingick i de olika hemtjänstgrupperna och 1 till rehabteamet som rehabassistent.
Totalt 5 personer som deltog i projektet.
Utvärdering av projektet
Utökat hemtagningsteam har inneburit en mycket stor avlastning och hjälp för alla
hemtjänstgrupperna som deltog i projektet. Grupperna valde att dessa personer var de som
gjorde akuta besök hemma hos brukare, skötte arbetet med installation av larm, ansvarade för
delegerad läkemedelshantering vid brist på personal med delegering, installerade och tog bort
Phonirolås, en allmän sammanhållande länk, telefonsamtal till olika vårdkontakter och löste en
del andra akuta problem. Alla dessa uppgifter skulle annars ha lagts ut i hemtjänstgruppen.
Alla inblandade har uppskattat detta projekt väldigt mkt.
Den person som arbetade som rehabassistent ansvarade för att rätt hjälpmedel kom till rätt
brukare, se till att återlämning av hjälpmedel hanterades korrekt, ha koll på avtalet med LD
hjälpmedel, numera Dalarnas hjälpmedelscentrum. Denna person avlastade rehabteamet
väldigt mkt, gjorde stor nytta.
Den totala kostnaden för projektet, största delen personalkostnad, uppskattas till totalt 3,4
miljoner.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 22 mars 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
Beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Utvärdering projekt förlängda APT

OS 2019-000047 739
Under 2015 genomfördes en större arbetsmiljökartläggning inom flera förvaltningar.
Personalenheten ansvarade för denna undersökning.
Syftet med arbetsmiljökartläggningen var att identifiera vilka frisk- respektive riskfaktorer som
finns på de arbetsplatser som valts ut utifrån sjukfrånvarotal. Förvaltningen deltog med
sjuksköterskeenheten och personal från hemtjänsten.
Sjuksköterskeenheten deltog på grund av låg sjukfrånvaro och hemtjänsten på grund av en
högre sjukfrånvaro.
Friskfaktorer som lyfts fram är: Tid för planering, stabilitet i gruppen, samma vikarier,
kommunikationen i gruppen fungerar bra
Riskfaktorer: liten påverkansmöjlighet, hög personalomsättning, brist på delaktighet, avsaknad
av chef, många byten av chef, pressat tidsschema
Omsorgsstyrelsen beslutade våren 2017 att starta ett projekt med förlängda APT för dessa två
grupper. Projektet kom igång hösten 2017 och har pågått fram till december 2018.
Utvärdering av projektet
Alla är mkt positiva till att ha fått denna extra tid för reflektion, tid att diskutera, ta in
föreläsare, arbetat mer på djupet med olika förbättringsarbeten, kunnat diskutera olika
brukarärenden för att hitta bra lösningar vid eventuella problem. Denna extra tid har resulterat
i en bättre sammanhållning, större förståelse för varandra och bättre uppföljningar. Allmänt
uppnått större arbetsglädje.
Beräknad kostnad för vikarier dessa extra 1,5 timmar/månad uppskattas till ca 1, 8 miljoner
för alla grupper (ca 670 timmar x 265:-).
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 22 mars 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
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Beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 71

Svar på Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

OS 2019-000048 709
Bakgrund
Omsorgsstyrelsen har fått i uppdrag att lämna ett yttrande på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL)förslag om en gemensam finansiering av kvalitetsregister,
brukarundersökningar med mera.
Förslaget som SKLs styrelse föreslagit är:
att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för
att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar
m.m.) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca
1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna
får en rabatt på 10 procent.
att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl
som staten bidrar långsiktigt.
Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående respektive
kommuns ställningstagande till rekommendationen.
Ärendet
SKLs skrivelse bygger på att kommunerna tidigare haft en gemensam finansiering av de
aktuella registren (bland annat Senior Alert, BPSD med flera) men att kommunerna under
2018 och 2019 valt att betala till varje register separat då kommunerna inte kunde komma
överens om den gemensamma finansieringen. Avsikten från SKL är att rädda de gemensamma
registerna för att kunna följa upp se resultat från kommuner och regionen. Att ingå i
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samarbetet har för Avesta kommun även inneburit att vi har fått brukarundersökningar på
köpet och de kommer även fortsättningsvis finansieras i förslaget från SKL.
För Omsorgsförvaltningen innebär förslaget inga större förändringar för verksamheten. Den
summa som blir aktuell för Omsorgsförvaltningen enligt förslaget är densamma som
förvaltningen idag betalar för de olika registren, den enda skillnaden blir att förvaltningen
enbart behöver betala till SKL istället för att betala till flera olika parter. Förslaget innebär som
ovannämnt inga ökade kostnader för förvaltningen vilket innebär att medel redan finns för
registren i befintlig budget.
Omsorgsförvaltningen ser positivt på förslaget då det innebär en förenklad hantering av
registren för förvaltningens del samt att vi får del av de brukarundersökningar som varit till
stor hjälp i utvecklingsarbetet inom socialtjänsten.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 9 april 2019 och meddelande från styrelsen, Sveriges Kommuner
och Landsting NR15/2018.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
Beslut
- SKL:s förslag på gemensam finansiering för ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter godkänns.
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Maarit Hesslings (M), Johan Thomassons (M)
och Katarina Anderssons (M) motion gällande
konkurrensutsättning av hemsjukvården

OS 2019-000003 913
Maarit Hessling (M), Johan Thomassons (M) och Katarina Andersson (M) har lämnat in en
motion gällande konkurrensutsättning av hemsjukvården. Motionen föreslår att Avesta
kommun omgående ska starta arbetet med att upphandla företag till att utföra hemsjukvård i
Avesta.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i personens bostad eller motsvarande
och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. För att vara
berättigad till hemsjukvård krävs det att personen är oförmögen att ta sig till en
vårdinrättning på egen hand eller med hjälp av annan.
Region Dalarna hade ansvaret för hemsjukvården fram tills 1 januari 2013 då ansvaret för
hemsjukvården övertogs av kommunerna i Dalarna. Samtliga kommuner tog över ansvaret för
hemsjukvården, upp till sjuksköterskenivå, från regionen genom ett gemensamt avtal. Av
avtalet mellan region Dalarna och de 15 dala-kommunerna framgår det att en ensam kommun
inte kan säga upp avtalet gentemot regionen. Vill en kommun inte längre ha ansvar för
hemsjukvården måste samtliga kommuner i avtalet avsäga sig ansvaret för hemsjukvården.
Ansvaret för hemsjukvården har således överförts från Region Dalarna till kommunerna i
Dalarna, att en region har möjlighet att göra en sådan överföring av ansvar framgår av 14 kap.
1§ Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL). Av avtalets fjortonde punkt framgår det att
avtalet inte får överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Det finns på grund av avtalet
därför ingen möjlighet för kommunen att överlåta hemsjukvården till en tredje part. Såsom
avtalet ser ut mellan kommunen och regionen finns det ingen möjlighet att konkurrensutsätta
hemsjukvården.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 21 februari 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2019.
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Vid omsorgsstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Berger (S) att motionen ska
avstyrkas i sin helhet.
Förslag till Kommunfullmäktige
- Motionen avstyrks i sin helhet.
___
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Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings
(M) motion om flera boenden enligt LSS 9:9 –
Återremiss från Kommunfullmäktige

OS 2018-000098 913
Johan Thomasson (M) anförde följande i sin motion:
Antalet personer med behov av boende enligt LSS 9:9 ökar i Avesta. Nu har det kommit
förslag om nybyggnation av gruppbostad med sex platser. I Avesta kommun finns det en
fastighet. Hedegården, som tidigare använts till äldreboende och boende för ensamkommande
barn, före det som vårdcentral och lokal för hemtjänsten i området. Boendet har tidigare
renoverats så att den är handikappanpassad. Kommunens fastighetsbolag Gamla Byn AB har
fått i uppdrag att sälja Hedegården. Det är viktigt att kommunen även ser till att skapa
arbetstillfällen i kommunens ytterområden. Här finns både kompetent personal och lämplig
fastighet.
Thomasson yrkar:
- att det ska undersökas om det finns möjlighet att renovera Hedegården till boende enligt
LSS 9:9.
-att om omsorgsförvaltningen anser att Hedegården inte går att renovera till LSS boende,
enligt vårt yrkande ovan, bör före planering av nybyggnation även en översyn av samtliga
boende genomföras. Bland annat har det planerats att det ska byggas nytt för vård och
behandling inom missbruk på grund av att kommunen har för få platser. Hedegården kan vara
ett alternativ för denna typ av vård, behandling och boende. Detta skulle kunna medföra att
nuvarande lokalerna på Malmgården inne i Avesta kan renoveras till LSS-boende.
Vid kommunfullmäktiges möte 2019-04-29 beslutades att motionen skulle återremitteras för
att undersöka möjligheterna för vård och behandling missbruk.
Utredning
Avesta kommun bedriver idag Malmgården som ligger central i Avesta och är ett stödboende
med 6 platser. Under hösten 2019 kommer det att utökas till 12 platser, av dessa är 2 platser
vikta till kvinnor. Det kommer att finnas tillgång till två kök. Ett Stödboende är ett boende där
personer med stöd ska ha möjlighet att tränas i sin dagliga livsföring med god tillgänglighet
till samhällsservice. På stödboendet köper och tillreder b la den boende maten själva.
Stödboendet får enlig lag inte bedriva behandling utan de personer som bor på stödboendet
har behandlingsinsatsen beviljad på kommunens öppenvård eller i sluten vård på annan plats
inom Regionen.
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Budgeten för Malmgården med 12 platser 2019: 5 150 000 kr
Utöver det så har öppenvården utökats med en alkohol- och drogterapeut.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende beskriver de krav
som finns för att bedriva en HVB verksamhet, dessa är mer omfattande än för att bedriva ett
stödboende. Förvaltningen har upphandlat HVB (hem för vård eller boende) för
missbruksplaceringar genom SKL Kommentus. Dessa har olika inriktningar för att matcha de
olika behoven av vård och behandling som efterfrågas för att tillgodose klientens behov.
Inriktning som arbetsmetod, kön, ålder, typ av missbruk, samsjuklighet, kriminalitet och
möjlighet till LARO- behandling (läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende) är
några specificerade inriktningar. Arbetsmetoder som används är de som socialstyrelsen
nationella riktlinjer för vård och behandling vid missbruk och beroende rekommenderar som
tex tolvstegsmetoden och KBT. Insatsen ska utföras av personal med relevant
grundutbildning i de metoder som används. Personal ska finnas på plats dygnet runt när
klienter är i huset. I upphandlingen finns även utredningshem att tillgå. Dessa har även krav
på att ha tillgång till, läkare med psykiatrisk kompetens, psykolog och funktionsbedömningar
kan göras av personal med relevant adekvat utbildning exempelvis, fysioterapeut och
arbetsterapeut. Föreståndaren ska ha relevant utbildning som tex socionom. Ett HVB innebär
även att det finns personal som står för matlagningen med ett tillagningskök som är utformat
enligt kraven.
Kostnaden för att bedriva HVB ,10 platser, för vuxna missbrukare är totalt 9 731 00 kr.
Kostnaden är beräknad utifrån det HVB för ensamkommande barn och unga som bedrevs på
Hedegården med ett tillägg för alkohol- och drogterapeut. 12.0 behandlingsassistenter krävs
då klienterna inte har någon sysselsättning att åka till på dagarna och kravet är att det alltid
ska finnas personal tillgänglig. Tidigare verksamhet riktade sig mot ungdomar som gick i
skolan.
Personalkostnader: 7 850 000 kr (12.0 behandlingsassistenter, 1. 0 föreståndare och
1.0 alkohol- och drogterapeut)
Lokalkostnader: 908 000 kr
Övriga kostnader: 550 000 kr
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Genomsnittskostnaden för en externplacering på HVB är 2200 kr/dygnet. I beräkning av
antalet belagda vårdplatser på Malmgården finns 15–20 % ej belagda vårddygn, detta för
att möjliggöra akuta lösningar men också för omställning till nya klienter. Något som är
samma förutsättning vid ett eget HVB.
Den årliga kostnaden för 10 externa placeringar med 85 % beläggning är 6 800 000 kr.
Förvaltningen har ett beslut om att utöka missbruksvården och Malmgårdens utbyggnation
startar upp under maj månad. I enlighet med socialtjänstlagen där vi ska främja människors
möjlighet till jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället blir
tillgänglighetsperspektivet direkt avgörande för våra klienters återanpassning till
samhällslivet. Malmgården är beläget centralt i Avesta, Hedegården ligger lokaliserat på
landsbygden där kommunikationerna inte finns i samma utsträckning vilket inte möjliggör
den självständighet som ett centralt stödboende gör. Möjligheten till att träna sin dagliga
livsföring på ett HVB är begränsad då klienterna själva inte tillagar maten. Kraven på att
bedriva ett behandlingshem är högre ställda än för ett stödboende.
Ett HVB måste ha en tydlig inriktning vilket begränsar möjlighet till att behandla olika
målgrupper. Kostnaden för att bedriva ett HVB i egen regi för 10 platser överstiger den
genomsnittliga kostnaden som vi har idag för samma antal placeringar. Ett stödboende är mer
kostnadseffektivt då behandlingen bedrivs extern och är anpassad efter klienten.
Beredning
- Förvaltningens skrivelse 3 januari 2019.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2019.
- Omsorgsstyrelsen 19 februari 2019.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 mars 2019.
- Kommunstyrelsen 8 april 2019.
- Kommunfullmäktige 29 april 2019.
Vid omsorgsstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Berger (S) att den återremitterade
motionen avstyrks.
Maarit Hessling (M) yrkar att den återremitterade motionen tillstyrks och att möjligheten att
använda Hedegården utreds vidare.
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§ 73 (forts)
Efter fastställd propositionsordning att motionen ska avstyrkas eller tillstyrkas och att
möjligheten att använda Hedegården utreds vidare meddelar ordförande att omsorgsstyrelsen
beslutar att föreslå att den återremitterade motionen avstyrks.
Förslag till Kommunfullmäktige
- Den återremitterade motionen avstyrks.

Reservationer
- Maarit Hessling (M), Kerstin Kalin (C), Christina Kaloinen (M) och Kjell Nyman (L)
reserverar sig till förmån för Maarit Hesslings (M) förslag.
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§ 74

Karlfeldtsgården – Serveringstillstånd

OS 2019-000031 702
XX har hos Omsorgsförvaltningen ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § första stycket
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker
vid Karlfeldtsgården, Brunnbäcksvägen 50, 775 96 Krylbo. Ansökan omfattar även tillstånd att
bedriva catering i Avesta kommun. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 01.00.
Beredning
- Förvaltningens utredning 29 april 2019.
Beslut
- Bevilja ansökan enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för XX att stadigvarande till allmänheten få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Karlfeldtsgårdens
undervåning i huvudbyggnaden alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 samt på
innegårdens uteservering söndag-torsdag mellan klockan 11.00 – 22.00 och fredag-lördag
mellan klockan 11.00-24.00.
- Bevilja ansökan enligt 8 kap. 3 § alkohollagen om att stadigvarande få bedriva
cateringverksamhet till slutna sällskap för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00 – 01.00 under förutsättning att den lokal där
servering ska ske, vid varje tillfälle anmäls till kommunen. Det är kommunen som
godkänner att lokalen är lämplig för alkoholservering.
- Avslå ansökan enligt 8 kap. 17 § alkohollagen om serveringstid på uteserveringen söndagtorsdag mellan klockan 22.00 – 01.00 samt fredag-lördag mellan klockan 24.00 – 01.00.
- Meddela villkor om att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22.30 söndagtorsdag och klockan 00.30 fredag-lördag.
Besvärshänvisning
___
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§ 75
Sekretessparagraf
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§ 76

Anmälan om delegationsbeslut

- Arbetsutskottets protokoll 2019-05-07
- Individutskottets protokoll 2019-04-29, 2019-05-06 och 2019-05-07
- Delegationsbeslut socialtjänsten april 2019
-Delegationsbeslut vård och omsorg april 2019
-Ordförandebeslut - Delegationsbeslut individärende 2019:2, 2019:3, 2019:4
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