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Verksamhetsplan 2014-2016
Beslut:
1.
2.

Vård- och äldrenämndens mål 1-14 lyfts ur verksamhetsplanen för att
hanteras separat.
Därefter fastställer vård- och äldrenämnden verksamhetsplan 2014-2016 och
uppdrar till förvaltningen att fortsätta planeringsarbetet med verksamhetsplan
med budget.

_____
Ärendebeskrivning
Enligt det styrdokument som är antaget av kommunstyrelsen 2012-12-04, § 203, ska
nämnderna utarbeta och besluta om underlag till verksamhetsplanen. Underlagen ska
sedan användas i budgetberedningens dialog med presidierna. Detta arbete pågår under
maj månad och budgetberedningen utarbetar därefter förslag till kommunövergripande
verksamhetsplan med budget som antas av kommunfullmäktige i juni månad. Under
hösten arbetar nämnder och styrelser fram en verksamhetsplan med detaljbudget för den
egna nämnden. Budgeten ska ha en nettokostnad som stämmer med kommunfullmäktiges
junibeslut. Den ska beslutas senast i oktober månad för att delges kommunfullmäktige i
november.
Vård- och äldrenämnden står inför stora ekonomi- och verksamhetsutmaningar de
kommande åren. Nämnden har fastställt nya nyckeltal och statistik för att tydligare kunna
följa verksamheten. Dessa är inarbetade i verksamhetsplanen och är samma uppgifter
som redovisas till Socialstyrelsen varje månad. I verksamhetsplan 2014-2016 har de mål
som nämnden tidigare har fastställt, lagts in. Kostnadsbilden för sammanhållen
hemsjukvård är i nuläget osäker varför det lämnats helt utanför planen.
Förvaltningens bedömning är att tilldelad budgetram, som är beslutad av
kommunstyrelsen 2012-12-04 § 198, kommer kunna hållas om nämnden tillförs
kompensation för de utökade kostnader som tillkommer på grund av övertagande av
hemsjukvården. Bedömningen beror på att beslut som fattats tidigare har börjat
verkställas. Det gäller främst flyttningen av Aspen samt avveckling av Nipgården. Vidare
bedömer förvaltningen att den kostnadsuppräkning, enligt kommunstyrelsens beslut
2012-04-04 § 218 p 3, om 2,5 % ökning av personalkostnader och 1,6 % uppräkning av
övriga kostnader är tillräcklig.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer övergripande verksamhetsplan 2014-2016 och
uppdrar till förvaltningen att fortsätta planeringsarbetet med verksamhetsplan med
budget.
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§ 40 forts
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att vård- och äldrenämndens mål 1-14 lyfts ur för att hanteras
separat och att verksamhetsplan 2014-2016 därefter fastställs enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-02-28, § 13.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-03-19, § 19.
Vård- och äldrenämnden 2013-04-10, § 33.
Beslutsunderlag
Förslag Verksamhetsplan samt förvaltningsyttrande 2013-04-16.
_____
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Hyreskontrakt Edselegården
Beslut:
1. Hyreskontraktet för Edselegården sägs upp för avflyttning 2014-09-30.
2. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att kvarstående
kapitalkostnad löses.
______
Ärendebeskrivning
När Edselegården byggdes 1984 var ändamålet särskilt boende enligt då gällande
lagstiftning. Numera är Edselegårdens lägenheter ordinära hyreslägenheter på den
reguljära hyresmarknaden. Eftersom byggnaden uppfördes med de specifika krav som
ställdes på särskilt boende har vård- och äldrenämnden, efter att lägenheterna övergått till
Solatum, fortsatt betala lokalkostnader för den del som verksamhetsanpassades.
Hyreskontraktet för Edselegården löper ut 2014-09-30 och är möjligt att säga upp före
årsskiftet. Vård- och äldrenämnden har ett kontrakt för den verksamhetsanpassning som
gjordes när byggnaden uppfördes. Det finns en kvarvarande kapitalkostnad för lokaldelen
på 4 174 tkr som måste lösas om kontraktet sägs upp. Investeringsbehovet uppgår till
2 675 tkr varav 2 000 tkr på lokaldelen. Om investeringen genomförs kommer hyran att
stiga från 654,2 tkr till 976,2 tkr per år. Vid en förlängning av kontraktet under 10 år
kvarstår en kapitalkostnad på 3 609 tkr.
Eftersom vård- och äldrenämnden inte har behov av annat än eventuellt en
hemtjänstlokal inom området, anser förvaltningen det inte vara försvarbart att hyra
lokalerna till en årskostnad av 976,2 tkr. Vidare anser förvaltningen att det inte är rimligt
att investera 2 675 tkr i en byggnad där det i nuläget redan finns vakanser och som är
beläget i ett område där prognosen visar en minskande befolkningsmängd.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar säga upp hyreskontraktet för Edselegården för
avflyttning 2014-09-30. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
kvarstående kapitalkostnad löses.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag med motiveringen
att de medel som nu används till hyra för Edselegården, istället behöver användas till
vård- och äldrenämndens verksamhet.
Folke Lindgren (M) tillstyrker Åsa Nilssons (S) förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-03-25.
Justeringspersonernas signatur
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Hyreskontrakt Helgumsgården
Beslut:
1. Hyreskontraktet för Helgumsgården sägs upp för avflyttning 2014-09-30.
2. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att kvarstående
kapitalkostnad löses.
_____
Ärendebeskrivning
När Helgumsgården byggdes 1983 var ändamålet särskilt boende enligt då gällande
lagstiftning. Numera är Helgumsgårdens lägenheter ordinära hyreslägenheter på den
reguljära hyresmarknaden. Eftersom byggnaden uppfördes med de specifika krav som
ställdes på särskilt boende har vård- och äldrenämnden, efter att lägenheterna övergått till
Solatum, fortsatt betala lokalkostnader för den del som verksamhetsanpassades.
Hyreskontraktet för Helgumsgården löper ut 2014-09-30 och är möjligt att säga upp före
årsskiftet. Vård- och äldrenämnden har ett kontrakt för den verksamhetsanpassning som
gjordes när byggnaden uppfördes. Det finns en kvarvarande kapitalkostnad för lokaldelen
på 3 901 tkr som måste lösas om kontraktet sägs upp. Investeringsbehovet uppgår till
2 000 tkr varav 1 500 tkr på lokaldelen. Om investeringen genomförs kommer hyran att
stiga från 760,9 tkr till 939,9 tkr per år. Vid en förlängning av kontraktet under 10 år
kvarstår en kapitalkostnad på 3 113 tkr.
Eftersom vård- och äldrenämnden inte har behov av annat än eventuellt en
hemtjänstlokal inom området, anser förvaltningen det inte vara försvarbart att hyra
lokalerna till en årskostnad av 939,9 tkr. Vidare anser förvaltningen att det inte är rimligt
att investera 2 000 tkr i en byggnad där det i nuläget redan finns vakanser och som är
beläget i ett område där prognosen visar en minskande befolkningsmängd.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar säga upp hyreskontraktet för Helgumsgården för
avflyttning 2014-09-30. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
kvarstående kapitalkostnad löses.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag med motiveringen
att de medel som nu används till hyra för Helgumsgården, istället behöver användas till
vård- och äldrenämndens verksamhet.
Folke Lindgren (M) tillstyrker Åsa Nilssons (S) förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-03-25.
Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 57/2013 (4)
Hänvisning dnr VÄN 36/2013 (2.4)

Intraprenad Graningebyn, remissvar
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå Graningebyns hemställan
om extra anslag för merkostnader under 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Graningebyn har hemställt hos kommunstyrelsen om extra anslag för merkostnader under
2012. Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat underlag till vård- och äldrenämnden
för remissbehandling.
De extra kostnader som Graningebyn har redovisat handlar bland annat om ökad
vårdtyngd, personalutbildning på grund av nyinrättat demensboende, dubbla
boendekostnader på grund av nytt beslut inom äldreomsorgen, motorvärmarkostnader
som tidigare belastat annan förvaltning, utökning av trygghetslarm med mera.
Socialförvaltningens bedömning är att hemställan skulle ha ställts till vård- och
äldrenämnden eftersom Graningebyn tillhör den nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen anser att förändringar i vårdtyngd är normalt inom hela nämndens
verksamhet och har inte föranlett någon ombudgetering tidigare. Nämnden har beslutat
om inrättande av demensboende på Skärvstagården och medel för normal
kompetensutveckling finns i intraprenadens anslag och enligt överenskommelsen har inte
intraprenaden rätt att göra egna verksamhetsförändringar. Dubbla boendekostnader hade,
enligt ekonom Ulf Jonasson, kunnat förhindras om hyreskontrakten sagts upp i tid.
Motorvärmarkostnader ligger normalt på en enhet och städmaterial är
förbrukningsmaterial och ingår i driften. Förändringar avseende trygghetslarm är normal
anpassning utifrån verksamhetens behov.
Socialförvaltningens bedömning är att ingen kompensation för merkostnader ska utgå
eftersom det handlar om normala verksamhetsvarianter som inte kompenseras i övrig
verksamhet.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå Graningebyns hemställan
om extra anslag för merkostnader under 2012.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) tillstyrker socialförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-04-12.
Justeringspersonernas signatur
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Fördjupad uppföljning 2013-04-30
Beslut:
Vård- och äldrenämnden uppdrar till socialförvaltningen att omedelbart vidta åtgärder
som sänker kostnaderna samt ta fram åtgärder som sänker kostnaderna med ytterligare
3 000 tkr utifrån budgetram. Det ska redovisas för nämndens arbetsutskott i juni och för
nämnden i augusti 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonom Ulf Jonasson redovisar fördjupad uppföljning per 2013-04-30.
Verksamhet
Beslut är nu fattat om övertagande av sammanhållen hemsjukvård som träder ikraft från
2014-02-01. Projekt Trygg hemtjänst har startat i april och ska pågå till september för att
därefter utvärderas. Projektet, som är ett samarbete mellan Sollefteå sjukhus,
primärvården i Sollefteå samt Sollefteå och Kramfors kommuner , syftar till att öka
samverkan med landstinget och minska återinläggningar på sjukhus. Aspens korttids/växelvårdsboende har flyttats till Skärvstagården. Vård- och äldrenämnden har beslutat
om lokala värdighetsgarantier som gäller från 2013-01-01. De ersätter de tidigare
omsorgsgarantierna.
Medarbetare
Antal tillsvidare anställd personal har minskat med 10 personer jämfört med 2012.
Förhandlingar avseende personal från Aspen och Nipgården är avslutade och 31 anställda
har fått nya placeringar. Semesterplanering pågår och rekrytering av vikarier har fungerat
bra.
Ekonomi
Ca 3 000 tkr mer är förbrukat 2013-01-01—2013-04-30 jämfört med samma period
under 2012 men då var inte köken i Västraområdet medräknade. Personalkostnaderna har
varit relativt höga på grund av stort behov av vikarier under årets två första månader, då
sjukfrånvaron var hög. KökEtt har aviserat att budgeten för vård- och äldrenämnden kan
komma att överskridas beroende på minskade volymer av antal portioner samt kostnader
för renovering av kökslokalerna. Förvaltningen får statliga stimulansmedel för
värdegrundsarbete och implementering av värdighetsgarantier. Graningebyns överdrag
av personalkostnader beror på ökad vårdtyngd, vilket gäller för hela vård- och
äldrenämndens verksamhet. Arbete pågår med att ta fram en åtgärdsplan för att sänka
kostnaderna.
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§ 44 forts
Framtid
Från 2014-01-01 inför Socialstyrelsen nya föreskrifter när det gäller ansvar för personer
med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende. Det innebär att högre krav
kommer att ställas på bemanning och myndighetsutövning med tätare bedömning och
mer preciserade biståndsbeslut för personer med demenssjukdom. Vidare ställs krav på
ett mer aktivt arbete med genomförandeplaner och uppföljningar.
Förvaltningen ska utreda om det är möjligt att erbjuda stöd av demensteam i hela
kommunen. Planeringsmöten med ett rehabiliterande och individstödjande
förhållningssätt i hemmiljö i samband med hemgång från sjukhus, ska vara en hjälp för
att öka tryggheten för brukaren i hemmet. Genom att arbetsterapeut medverkar tidigt är
bedömningen att brukarens egna förmågar kan stärkas. Vidare ska behov av
anhörigstöd/aktiviteter analyseras i syfte att utveckla verksamheten så att möjligheten att
bo kvar i sin hemmiljö stimuleras och stärks.
Nyckeltal och volymer är i uppföljningen formulerade på samma sätt som den
redovisning som lämnas till Socialstyrelsen.
Med utgångspunkt i vård- och äldrenämndens helårsbudget för 2013 visar uppföljningen
per 2013-04-30 att kostnaderna har ökat och det gäller särskilt personalkostnaderna. Om
överdragen fortsätter i samma takt blir budgetavvikelsen för 2013 ca 2 500 tkr.
Beslutsunderlag
Vård- och äldrenämnden, fördjupad uppföljning 2013-04-30.
_____
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Uppföljning av korttids- och växelvårdsboende för personer med
demenssjukdom vid Skärvstagården
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tackar för informationen och betraktar nu uppföljningen som
avslutad.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade, 2013-01-16 § 4, om verksamhetsplan 2013-2015. En
del i beslutet var att flytta korttids- och växelvårdsboendet Aspen till Skärvstagården
under första kvartalet 2013. Samtidigt beslutades om kontinuerlig uppföljning av hur
boendet fungerar och hur boendeplatserna hålls samman.
Äldreomsorgschef Jerry Mähler har därefter informerat vid nämndens sammanträden, i
samband med nulägesanalys, hur flyttningen av Aspen har fortlöpt.
Vid dagens sammanträde informerar Jerry Mähler om att det för närvarande är 8
boendeplatser som används för korttids- och växelvårdsboende. 6 av dessa är på samma
enhet medan 2 boendeplatser är på annan enhet. Så snart det blir lediga boendeplatser
kommer de att hållas ihop på en och samma enhet.
Inga synpunkter eller rapportering om avvikelser gällade korttids- och
växelvårdsboendeplatserna har kommit varför Jerry Mähler uppfattar det som att flytten
av Aspen har gått bra.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämnden 2013-01-16, § 4.
_____
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Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Sammanhållen hemsjukvård
Information och förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 19
och 11 har genomförts gällande organisation för sammanhållen hemsjukvård.
Förhandling enligt MBL § 14 kommer att äga rum på Vårdförbundets begäran 2013-0517. Det innebär att en förhandling genomförs på central nivå och att ombudsman för
Vårdförbundet deltar.
Sammanhållen hemsjukvård kommer att organiseras i 4 områden;
 Skärvsta
 Västraområdet bestående av Ramsele, Junsele, Näsåker
 Långsele, Helgum och Graninge
 Sollefteå och Boteå
Hemsjukvården organiseras under en chef, Carina Bjuhr och verksamhetschef hälso- och
sjukvård (HSL) blir äldreomsorgschef Jerry Mähler. Totalt är det 12,25 årsarbetare som
går över till kommunen från landstinget. Intresseförfrågan kommer att gå ut till samtliga
sjuksköterskor inom äldreomsorgen eftersom deras uppdrag kommer att förändras i och
med hemsjukvårdens övertagande.
Sammanställning av fel och brister
Pirjo Öster, SAS (socialt ansvarig samordnare), informerar om sammanställning av fel
och brister som är en del i kvalitetsledningssystemet och som ska redovisas för nämnden
en gång per år. Fel och brister i verksamheten kan leda till att brukarnas behov inte
tillgodoses och det är främsta syftet med att systematiskt arbeta med dessa frågor. All
personal är skyldig att påtala brister som man ser i verksamheten. Rapporterade brister
handlar bland annat om att en boende saknar egen nyckel till sin lägenhet, larm har inte
kvitterats, det saknas pengar hos boende och det är felaktiga eller utebliven verkställighet
av beslut i verksamhetssystemet Procapita. Samtliga rapporterade brister har lett till
reflektioner och åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med bristerna.
Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Marina Jones, MAS, informerar om uppföljning av hälso- och sjukvårdsjournaler inom
särskilt boende, där var tredje journal har granskats utifrån läkaravtal. Granskningen har
gjorts utifrån vissa kriterier som till exempel blodprovstagning och om patienten har rätt
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§ 46 forts
läkemedel utifrån diagnos. Uppföljningen visar att Sollefteå kommun har det bästa
resultatet i länet. Marina Jones säger att det handlar mycket om kontinuitet där tillgång
till mobil läkare har stor betydelse.
Information från äldreomsorgschef Jerry Mähler
Med anledning av artikel i tidningen Ångermanland redovisar äldreomsorgschef Jerry
Mähler hur arbetsmiljöproblem hanteras enligt FAS 05 som är ett centralt avtal som
slutits mellan Sveriges Kommuner och Lansting och fackliga organisationer inom den
kommunala sektorn. Avtalet innebär att arbetsmiljöproblem i första hand diskuteras vid
arbetsplatsträffar. Kan de inte lösas där lyfts problemet till samverkansgrupp. Enligt
avtalet kan vissa frågor övergå till projekt. Alla chefer inom äldreomsorgen har
genomgått arbetsmiljöutbildning tillsammans med fackliga representanter och där har
vägen för arbetsmiljöfrågor diskuterats.
Skydds- och fackombud har överlämnat 14 begäran, från sina respektive arbetsgrupper,
om arbetsmiljöåtgärd till förvaltningen. Alla framställningarna har varit formulerade på
samma sätt. När arbetsgivaren begärt förtydligande och komplettering av vad det är som
brister i arbetsmiljön har det inte kommit några svar på det. Skydds- och fackombuden
har istället svarat att de inte accepterar arbetsgivarens svar och gått vidare till
Arbetsmiljöverket.
Hantering av arbetsmiljöproblem har tagits upp vid samverkansmöte. Eftersom det inte
har rapporterats några arbetsskador eller tillbud och sjukskrivningarna inte har ökat utan
snarare minskat anser äldreomsorgschefen att det är viktigt att undersöka vad som brister
när det kommer sådana här signaler. Därför har Länshälsan respektive företaget
Mittkompetens fått uppdrag att analysera arbetsmiljön vid var sin arbetsgrupp på
Solgården.
Förvaltningschef Gert Persson säger att arbete är påbörjat med att förbättra
arbetsplatsträffarna så att innehållet ska bli mer proaktivt.
Lars Jonassson (VISKB) anser att det är märkligt att arbetsmiljöproblemen inte går ”den
rätta vägen” och att det kan tyda på att det saknas förtroende för hur samverkan fungerar.
Åsa Nilsson (S) påpekar att arbetstagarna inte är skyldiga att hantera arbetsmiljöproblem
via arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Det är inte alltid lätt att ta upp sådana
frågor med sin chef, då man är i beroendeställning. Det finns flera sätt att hantera och
bemöta arbetsmiljöproblem.
_____
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Information om inkomna domar och beslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkommit beslut.
_____
Följande beslut har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från Kammarrätten i Sundsvall:
Dnr:
VÄN 37/2013 (19.7)
Saken:
Rätt att ta del av allmän handling
Kammarrättens
avgörande:
Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet
till vård- och äldrenämnden i Sollefteå kommun för ny
sekretessprövning i enlighet med vad som framgår under skälen för
kammarrättens avgörande.
_____
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Information om inkomna protokoll och skrivelser
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkomna protokoll och skrivelser
_____
Vård- och äldrenämnden informeras om följande protokoll och skrivelser:
KS § 78/2013: Personal- och kompetensförsörjningsrapport.
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13/13 Vårpropositionen för år 2013.
Sollefteå PRO-förening ordförande Anny Backlund med flera: Synpunkter på
verksamheten vid Solgården, 2013-04-15.
Arbetsgruppen för äldrevård i Ramsele Edsele Åke Wikström: Stödpersoner för
äldreboende, 2013-04-26.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Informationsblad april 2013.
Socialförvaltningen SAS Pirjo Öster: Sammanställning rapporterade fel och brister 2012.
_____
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Förvaltningschef Gert Persson:
3/2013

Beslut i fråga om omprövning att utlämna allmän handling.

4/2013

Begäran om utlämnande av handling.

_____
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – april 2013
Särskilt boende – april 2013
Korttidsboende – april 2013
Växelboende – april 2013
Dagverksamhet – april 2013
Trygghetslarm – april 2013
Färdtjänst – april 2013
Riksfärdtjänst – april 2013
Avgifter – april 2013.
_____
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