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Dnr SN2020-032 739

Införande av sjuksköterska i beredskap
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte upphandla sjuksköterska i
beredskap med anledning av risken för försämringar inom
patientsäkerhet, patienttrygghet, personalens förutsättningar och
arbetsmiljö. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utarbeta
nya arbetssätt inom sjuksköterskegruppen för att minska kostnader
utan att försämra kvaliteten.
Förslag till socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphandla om
sjukskötersketjänst i beredskap. Måndag till söndag klockan 17:00 till
klockan 07:00 ska bedömning, handledning till omvårdnadspersonal
och utryckning av sjuksköterska utföras av annan utförare än
kommunens sjuksköterska.
Sammanfattning av ärendet
Under vårterminen 2021 genomfördes ”piloten sjuksköterska i
beredskap”. Piloten genomfördes under en 8 veckors period mellan
perioden 22 februari till 18 april. Syftet med piloten var att undersöka
om Bjurholms kommun kan minska verksamhetens beroende av
uthyrningsföretag och minska kostnaderna inom verksamheten.
Detta utan att försämra service och kvalitet på HSL insatserna för
vårdtagarna inom äldreomsorgen.
Pilotprojektet utfördes via företaget ”Eduredo”. Det innebär kortfattat
att sjuksköterska fanns digitalt/via mobil på kvällar och nätter under
veckodagar och helger från kl 17:00-07:00. Sjuksköterska har åkt ut
till vårdtagarna vid behov och vid planerade insatser som måste
utföras av sjuksköterska. Det kan exempelvis varit vid palliativ vård,
smärtlindring och situationer där insatser inte kan/får utföras av
undersköterska eller vårdbiträde. Företaget har använt sig av
sjuksköterskor som haft god kännedom om verksamheter och
patienter. Projektet har under genomförandet flutit på utan större
incidenter eller större förändringar av rutiner eller överenskommelser.
Konsekvenser efter genomförandet har varit att timvikarierande
sjuksköterskor har valt att istället ställa sina tjänster till förfogande till
hyrföretaget.
Risk – och konsekvensanalyser
Införandet kommer innebära en omorganisation för verksamheten.
Sjuksköterskgruppens tjänster ska minska, vilket i sin tur innebär att
vi måste säga upp sjuksköterskor.
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Ytterligare kommer det att innebära:
- Mindre helger, vilket i sin tur leder till lägre inkomst på grund av
att det blir mindre timmar med OB ersättning.
- Svårare att rekrytera för att vi inte kan erbjuda tjänster på andra
tider än dagtid.
- Sämre flexibilitet vid frånvaro. Det vill säga kan inte flytta om i
samma utsträckning från natt eller kväll till dag.
- När kommunen inte äger arbetskraften kan inte kommunen styra
personal eller insatser i samma utsträckning. Vi kan inte styra
vem de rekryterar eller att insatser inte blir gjorda, insatser skjuts
över till dagtid och ordinarie personal med motiveringen att
insatsen inte var akut.
Enligt beräkningar kommer införandet av sjuksköterska i beredskap
ge en viss besparing, ca 800 600 kr. Inför upphandling bör ett tak tas
fram över vad det upphandlade företaget får kosta den upphandlade
perioden. Det är svårt att säga att åtgärden kommer minska
användandet av bemanningssjuksköterskor då det redan nu är brist
på sjuksköterskor på arbetsmarknaden. I så fall bör det beräknas en
kostnad på ca 500 000 kr i verksamheten per år för att klara
bemanning vid frånvaro och semesterperiod.
Omvårdnadspersonalens kompetens är oerhört viktig för att
verksamheten ska leverera god kvalité och är patientsäker på både
omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsinsatser. På dagens
arbetsmarknad finns inte tillräcklig arbetskraft med adekvat
utbildning. Även den språkliga kompetensen är viktig för att
vårdtagarna ska få god och säker vård. Dessa utmaningar har funnits
med i verksamheten en längre tid. Om sjuksköterska i beredskap
genomförs permanent kommer tillgången till utbildad personal vara
ännu mer viktig. Det krävs en långsiktig plan från arbetsgivaren
gällande kompetens inom vård och det svenska språket. När
verksamheten har sjuksköterska på plats i verksamheten kan
sjuksköterska snabbt vara på plats och göra bedömningar. Det gör
att verksamheten inte är lika känslig för kompetensbrister bland
omvårdnadspersonalen.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-08-25.
Utvärdering av Piloten: Sjuksköterska i beredskap 2021-08-25.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas yttrande 2021-06-01.
Tidigare riskbedömning 2020-09-02.
Beslutet ska skickas till
Socialchef, Enhetschef, Diariet
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Taxa hjälpmedel
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta taxa för hjälpmedel.
Taxan ska gälla från och med 2021-12-01.
Sammanfattning av ärendet
Jämförelse är gjord mellan kranskommunernas kostnader för
hjälpmedel. Kommunen bör följa samma kostnader som kransens
kommuner.
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-08-24.
Förslag till taxa för hjälpmedel.
Taxa hjälpmedel, beslut KF § 8, 2014-04-28.
Kostnader inköp/ hyra från regionen.
Jämförelser med Umeå och Vindelns kommun.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef
Enhetschef
Diariet
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Införande av Fixarservice
Socialnämndens beslut
Socialnämnden inför tjänsten Fixarservice från och med
2021-12-01. Arbetskläder ska ingå och arbetsskor där det krävs för
arbetets utförande. Beslutas av arbetsledare.
Sammanfattning av ärendet
Många kommuner erbjuder idag fixarservice till sina äldre invånare.
Syftet är att göra hemmen tryggare och minska risken för olyckor och
fallskador i hemmet. Tjänsten fixarservice hjälper till med små sysslor
som kan innebära en risk såsom att bland annat byta glödlampor på
svåråtkomliga ställen, byta gardiner, ta fram påsk- och julpynt och
hänga upp belysning. Tjänsten syftar till att fylla en funktion som inte
idag kan tillhandahållas genom andra funktioner. Det saknas även
idag privata alternativ att utföra liknande sysslor.
Förslaget innebär att tjänsten erbjuds till invånare som är över 75 år
och är boende inom Bjurholms tätort, samt att tjänsten tillhandahålls
och servicen utförs av personer inom Knytpunkten som är en del av
kommunens verksamhet för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Ansvarig person för servicen föreslås vara
boendestödjare.
Risk- och konsekvensanalyser
Införande av tjänsten skulle öka möjligheten för källsortering för de
medborgare som på grund av ålder/funktionsnedsättning saknar
denna möjlighet i dagsläget, vilket skulle innebära en positiv
miljöeffekt.
En särskild barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i
ärendet.
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser utifrån att tjänsten
utförs i dagverksamhetens regi.
Beslutsunderlag
Socialsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-08-23.
Broschyr Fixarservice.
Beslutet ska skickas till
Socialchef
Socialsekreterare
Diariet
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Revidering och tillägg av Taxor och avgifter inom
socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta revidering och
tillägg av Taxor och avgifter inom socialnämnden. Taxor och avgifter
börjar gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån att andra avgifter och taxor inom vård och omsorg har
reviderats har det funnits anledning att även se över kostnader för
korttidsboende och särskilt boende. Taxan för kost och
förbrukningsartiklar sågs senast över år 2014 och avgifter för
korttidsboende år 2005. Genom en översyn i andra kommuner har
det uppmärksammats att vi gentemot andra kommuner tagit ut
relativt låga avgifter både på korttidsboende och på särskilt boende.
De nya avgifterna baseras delvis på faktiska kostnader för maten
från Castorköket, samt på inköp av övrig mat och förbrukningsvaror.
Risk- och konsekvensanalyser
En särskild barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i
ärendet.
Det är i dagsläget svårt att avgöra vilka ekonomiska effekter beslutet
skulle medföra utifrån de boendes betalningsförmåga.
Beslutsunderlag
Socialsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-08-23.
Revidering och tillägg av Taxor och avgifter inom socialnämnden
2021-08-24.
Införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden,
beslut KF § 20 2014-06-16, Dnr KS14-140 706.
Höjning av avgift för kost på särskilda boenden, beslut KF § 21
2014-06-16, Dnr KS14-163 739.
Avgift vid korttidsboende och städinsatser inom äldreomsorgen,
beslut KF § 7 2005-04-25, Dnr KS04-323 706.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef
Socialsekreterare
Diariet
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Ansökan från Bris om verksamhetsbidrag för 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Bris Nords ansökan gällande
verksamhetsbidrag om 6 000 kronor för 2021.
Sammanfattning av ärendet
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga.
Kampen för barnets rätt är lika aktuell idag.
Ett viktigt uppdrag för BRIS är att mobilisera samhället, sprida
kunskap och få fler att ta ställning för barnets rättigheter. Viljan att
engagera sig är stor och medlems- och volontärsantal växer i
samtliga Bris regioner.
Kommunens bidrag till Bris är viktigt och möjliggör fortsatt arbete
med att stärka barnets rättigheter och att stötta alla barn och unga
som kontaktar Bris varje dag året runt.
Beslutsunderlag
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-08-10.
Bris Nord Ansökningsbrev verksamhetsbidrag 2021.
Beslutet ska skickas till
Socialchef
Bris Nord
Diariet
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Avtal om läkarmedverkan inom kommunal hälso- och
sjukvård i Västerbotten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Avtal om läkarmedverkan inom kommunal
hälso- och sjukvård i Västerbotten.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en
god hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat
att den ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose
patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och
behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten.
Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en
region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska
kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i hemmet, i
korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i
dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälsooch sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region sluta avtal
med kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna
för läkarmedverkan.
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni
2021 att rekommendera Region Västerbotten och de 15
kommunerna i Västerbotten besluta:
- att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas
hälso- och sjukvård i Västerbotten.
Beslutsunderlag
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-07-29.
Rekommendation till beslut om avtal om läkarmedverkan.
Ramavtal om läkarmedverkan.
Beslutet ska skickas till
Socialchef
Region Västerbotten
Diariet
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Kravspecifikation Vård- och omsorgsboende och
övriga verksamheter för äldre i Bjurholms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslag till Kravspecifikation Vård- och
omsorgsboende och övriga verksamheter för äldre i Bjurholms
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Efter en genomförd förstudie beslutade kommunfullmäktige
2019-04-15 bland annat att ge kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett underlag inför beslut om byggande av ett nytt vårdoch omsorgsboende kombinerat med förskola, kök och
skolmatsal m.m. Arbetet med underlaget har bedrivits inom
berörda förvaltningar och med hjälp av en särskild utsedd
projekt- och styrgrupp.
Ett Lokal- och funktionsprogram för projektet har upprättats
som kommunstyrelsen godkände 2019-11-26.
Programmet innehåller en behovsbedömning, förslag till
lokalisering och krav och förutsättningar inför byggandet m m.
En viktig del i detta program är ”Rumsfunktionsprogram
Diamanten/Äldrecenter i Bjurholms kommun” (SN 17-161 739) som
socialnämnden godkände 2017. Den är en vägledning vid planering
av boende för äldre och utgör ett underlag för att skapa en
fungerande miljö för så väl brukare som medarbetare.
I och med att arbetet med projektet fortskridit har nya fakta
och förutsättningar tillkommit vilket föranlett att Lokaloch funktionsprogrammet nu reviderats när det gäller
antal boendeplatser från tidigare 66 platser till att idag gälla 60
platser.
Beslutsunderlag
Socialchefens tjänsteskrivelse 2021-07-29.
Kravspecifikation - Vård- och omsorgsboende och
övriga verksamheter för äldre i Bjurholms kommun.
Beslutet ska skickas till
Socialchef
Diariet
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§ 36

Information
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens
verksamhetsområde.
Ekonomichef: information om delårsrapport. Ett preliminärt
delårsbokslut redovisas för socialnämndens resultat för perioden
januari – augusti 2021.
Enhetscheferna: information från verksamheterna, ekonomi och
arbetsmiljö.
Socialsekreterare: information om rutiner, vägledningar och
bedömningsstöd.
Personalkonsulent: information kring KIA/sjukfrånvaro samt nuläge
kring Bjurholm satsar friskt.
Socialchef: information om det pågående budgetarbetet inför
verksamhetsår 2022.
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§ 37

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande,
tjänstemän och arbetsutskott enligt socialnämndens antagna
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden.
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt
att återkalla lämnad delegering.
Socialsekreterare
Bilaga vid sammanträde.
Socialchef
Bilaga vid sammanträde.
Socialnämndens arbetsutskott
Bilaga vid sammanträde.
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§ 38

Redovisning av meddelanden
Kommunfullmäktige
Förklaring med anledning av kommunrevisionens anmärkning mot
socialnämnden, beslut KF § 29 2021-06-14, Dnr SN 21-045 042.
Årsredovisning 2020, beslut KF § 30 2021-06-14, Dnr SN21-075 042.
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna, beslut
KF § 31 2021-06-14, Dnr SN21-046 007.
Justering av budgetramar 2021, beslut KF § 32 2021-06-14,
Dnr SN20-033 041.
Årsplan, mål och budget 2022, beslut KF § 33 2021-06-14,
Dnr SN21-010 041.
Alkohol- och drogpolicy, beslut KF § 36, 2021-06-14,
Dnr SN21-011 003.
Utvärdering av pilotinförande av önskad tjänstgöringsgrad för
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, heltidsresan, beslut KF
§ 37 2021-06-14, Dnr SN20-108 739.
Heltidstjänster vid nyanställning av omvårdnadspersonal inom Vård
och omsorg, beslut KF § 38 2021-06-14, Dnr SN20-108-739.
Uppförandekod för förtroendevalda, beslut KF § 40 2021-06-14,
Dnr SN21-043 003.
Systemledning och framtidsbild – Nära vård i Västerbotten, beslut
KF § 41 2021-06-14, Dnr SN21-044 701.
Riktlinjer för handläggning av sociala kontrakt, beslut KF § 42
2021-06-14, Dnr SN21-042 730.
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL)
inom äldreomsorgen, beslut KF § 43 2021-06-14, Dnr SN21-039 730.
Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst, beslut KF
§ 44 2021-06-14, Dnr SN21-038 730.
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om särskilt stöd
och service (LSS) till vissa funktionshindrade, beslut KF § 45
2021-06-14, Dnr SN21-041 730.
Riktlinjer för handläggning av anhörigbidrag, beslut KF § 46
2021-06-14, Dnr SN21-040 730.
Kommunstyrelsen
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Bjurholms kommun, beslut KS § 53
2021-05-25, Dnr SN21-062-167.
Miljö- och byggnämnden
Kontrollrapport, Älvgården, Pensionären 6, MBN 2021-05-17,
Dnr SN21-050 739.
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