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Internkontrollplan 2014
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer internkontrollplan 2014 enligt förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Intern kontroll av verksamheten är nämndens ansvar enligt Sollefteå kommuns
internkontrollreglemente. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag om åtta prioriterade
processer med kontrollmoment och förslag på kontrollansvariga.
Följande kontrollmoment föreslås:
1. Nämndsbeslut, uppföljning
2. Tekniska hjälpmedel
3. Journalanteckningar enligt socialtjänstlagen
4. Nyckelhantering hemtjänst
5. Förvaring av handlingar i individärenden
6. Delegeringsordning och –beslut, att den efterlevs och att de anmäls till nämnd
7. Anvisningar in- och utflyttning särskilt boende, efterlevnad och rutiner
8. Hantering av sekretessuppgifter
Därutöver har det beslutats att åtgärda tre moment utan ytterligare kontroll:
 Om upphandlingsreglementet är känt i verksamheten. Detta bedöms inte vara
fallet varför en utbildningsinsats bör genomföras under året.
 Läkemedelshantering. Bör särskilt uppmärksammas med anledning av
övertagandet av hemsjukvården.
 Arbetstidsplanering/LapsCare. Utbildningsinsats kommer att genomföras under
året och förhandlingar pågår i syfte att ta fram ett nytt lokalt avtal.
Redovisning av internkontrollen är planerad att genomföras i december 2014 alternativt
januari 2015.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer internkontrollplan 2014 enligt förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 1.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-02-08.
_____
Justeringspersonernas signatur
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Ansökan omvårdnadslyftet
Beslut:
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel för genomförande av
utbildningssatsningar inom ramen för Omvårdnadslyftet.
_____
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har uppdraget att förbereda, administrera och följa upp satsningen
Omvårdnadslyftet under åren 2011-2014. År 2014 är 422 275 kr fördelade till Sollefteå
kommun att ansöka om. Satsningen kan omfatta både grundläggande kompetens och den
kompentens som behövs för specialiserade uppgifter.
Vård- och äldrenämnden ansökte och fick år 2011 medel för att stärka grundläggande
kunskaper hos redan anställd personal, samt för visstidsanställda och timvikarier. Det
startades två grundutbildningar via gymnasieskolan i Sollefteå. Dessa avser
distansstudier på halvfart som ska ge undersköterskekompentens. För närvarande har 12
elever slutfört sina studier och 7 elever beräknas vara klara i slutet av februari 2014.
Eftersom studierna har bedrivits på halvfart finns behov av att söka medel även för år
2014, för att de kvarvarande eleverna ska kunna fullfölja utbildningen till
undersköterskenivå. Det finns även utrymme och möjlighet att genomföra utbildningar
för personal som arbetar med specialiserade uppgifter.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel för genomförande av
utbildningssatsningar inom ramen för Omvårdnadslyftet.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 17.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-01-31, § 1.
Vård- och äldrenämnden 2013-02-13, § 11.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 2.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande 2014-02-04.
_____
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Dnr VÄN 28/2014 (1.6)

Beslutsattestanter socialförvaltningen, äldreomsorg och Graningebyn
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer förteckning över beslutsattestanter 2014 inom vårdoch äldrenämndens ansvarsområde. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta bort
begreppet ”seniorboende” ur förteckningen.
_____
Ärendebeskrivning
Förteckning över beslutsattestanter ska årligen fastställas av nämnden enligt kommunens
författningssamling ”Tillämpningsanvisningar för attestreglemente”. Nämnd kan uppdra
till förvaltningschef att under året fatta kompletteringsbeslut för tillkommande
beslutsattestanter.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer förteckning över beslutsattestanter 2014 inom vårdoch äldrenämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Olov Gradin (M) föreslår att begreppet ”seniorboende” tas bort ur förteckningen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 3.
Beslutsunderlag
Förteckning över beslutsattestanter socialförvaltningen, äldreomsorg och Graningebyn
från och med 2014-01-01.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 17/2014 (2)

Remiss – Visionsprogram för Hallstaberget
Beslut:
Vård- och äldrenämnden antar upprättat yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillsatte 2012-10-09 en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag till
program för utveckling av Hallstaområdet. Det förslag som nu presenteras har tagits fram
av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kultur-,
utbildnings- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har begärt in
synpunkter på visionsprogrammet från verksamhetsnämnderna.
Vård- och äldrenämnden har inga synpunkter på detaljerna i förslaget till visionsprogram.
Nämnden ser positivt på åtgärder som kan öka turism och besöksnäring. Det förslag till
program som lagts fram bör göra Hallstaområdet mer attraktivt för turister och
kommunens invånare vilket är positivt både ur arbetsmarknadssynpunkt samt
trivselaspekt.
I programmet är omnämnt att när projektet är slutfört ska området alltigenom vara
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Hur detta ska åstadkommas preciseras
dock inte i förslaget. Därför finns det en risk att anpassningen av området faller i
glömska när programmet ska omsättas i handling.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden antar upprättat yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 4.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-01-21.
_____
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Årsredovisning 2013
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner årsredovisning 2013.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt styrdokument för Sollefteå kommun ska underlag till årsredovisning lämnas av
nämnd.
Det ekonomiska utfallet visar ett negativt resultat om minus 3 108 tkr jämfört med
budget. År 2013 inleddes med en mycket stram budget och under våren beslutades om
åtgärder som inte uppnått resultat på grund av att omställningen från beslut till resultat i
de flesta fall är minst 12 månader. Inom köksverksamheten har intäkterna varit 1 515 tkr
lägre än budget beroende på minskade volymer av portioner, detta har dock till viss del
kompenserats av sänkta kostnader hos KökEtt. Vidare har inte hyresintäkter för särskilt
boende nått upp till budget på grund av många korttidsplaceringar under första halvåret,
dessa ger inga hyresintäkter. Omsättningen av leasingbilar har medfört en obudgeterad
kostnad om 400 tkr för övermil och reparationer.
Stimulansmedel har erhållits för värdegrundsarbete samt implementering av
värdighetsgarantier. Värdegrundsledare utbildades under hösten 2013 för en fortsättning
med värdegrundsarbetet i respektive arbetslag. För att förbättra bemanningen både ur ett
personal- och bemanningsperspektiv har ett arbete påbörjats tillsammans med de fackliga
organisationerna, för att finna lösningar på bättre planering av arbetstiden med ett tydligt
fokus på brukarna. Under våren 2014 kommer ett arbete med utveckling av
sammanhållen demensvård att påbörjas.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden godkänner årsredovisning 2013.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 5.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-02-09.
_____
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Budget 2014
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer redovisat förslag till budget. Förvaltningschefen
delegeras att disponera nämndens reserv för att finansiera tillkommande verksamhet samt
göra erforderliga omdisponeringar i budget.
_____
Ärendebeskrivning
Vid vård- och äldrenämndens sammanträde 2013-11-06 § 69, beslutar nämnden att
förvaltningen ska arbeta vidare med budgeten. Detta arbete är nu slutfört och visar ett
mycket ansträngt läge under år 2014.
Budgeten för år 2014 är lagd i balans. Förvaltningen bedömer att ett antal områden
innehåller ett risktagande. Ett av dessa områden är att budgetera hemsjukvården, då det
saknas erfarenhet av denna verksamhet och då volymuppgifter inte erhållits från
landstinget.
Övriga områden som det råder osäkerhet kring är:
 Färdtjänst - på grund av ökande volymer
 Kostverksamhet - med anledning av att portionsbeställningarna varierat mycket
under åren
 Personalkostnader – är lagda på en miniminivå och medger inga volymökningar,
större utbildningssatsningar eller högre sjukfrånvaro
 Kompetensutveckling/omvärldsanalys – budget är minimerad
I budgeten finns en reserv avsatt om 1 450 tkr. Av denna reserv är 954 tkr avdelade till
rivning av Gudlav Bilder-skolan enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-16 § 183.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer redovisat förslag till budget. Förvaltningschefen
delegeras att disponera nämndens reserv för att finansiera tillkommande verksamhet samt
göra erforderliga omdisponeringar i budget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 6.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-02-10.
_____
Justeringspersonernas signatur
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Nulägeanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tackar för informationen.
_____
Ärendebeskrivning
En fullständig ekonomisk rapport för årets två första månader kommer att presenteras av
förvaltningen på nästkommande arbetsutskott. Förvaltningsekonomen vill dock redan nu
understryka att årsprognosen pekar mot ett underskott på cirka 10 000 tkr, om inga
kostnadssänkande åtgärder vidtas.
Äldreomsorgschefen informerar om att Jane Lindell, från Hattstugan på Gotland,
kommer att föreläsa på Hullsta gård den 10:e mars klockan 09.00-16.00. Det finns platser
för de ledamöter i vård- och äldrenämnden som önskar delta.
Ordföranden informerar om en inbjudan till ett möte med Vårdförbundet. Avsikten är att
nämndens presidium ska närvara. Ordföranden återkommer med fastställt datum för
mötet.
_____
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Åtgärdsplan februari 2014
Beslut:



Vård- och äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning av
kostnadssänkande åtgärder samt uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet
med att söka nya möjligheter till kostnadssänkande åtgärder.
Vård- och äldrenämnden hemställer till kommunstyrelsen om att gemensamt
utreda möjligheter till en effektivare kostproduktion och kostorganisation med
minst bibehållen kvalitet.

_____
Ärendebeskrivning
Enligt styrdokument för Sollefteå kommun ska åtgärdsplan redovisas av nämnd när ett
negativt resultat i förhållande till budget redovisas. Förvaltningen bedömer att resultatet
vid 2014 års första redovisning per sista februari kommer att visa en negativ avvikelse.
Förvaltningen bedömer också att 2014 års resultat kan komma att uppgå till minus
9 000-11 000 tkr.
Med anledning av detta har förvaltningen inlett ett arbete med att identifiera möjliga
neddragningar:
Av förvaltningen identifierade möjliga nedskärningar som kräver politiskt beslut
efter utredning
 Översyn av en gemensam kostorganisation inom vård- och äldrenämndens
ansvarsområde, Graningebyns intraprenad undantagen
 Översyn av centraliserad kostproduktion inom vård- och äldrenämndens
ansvarsområde, Graningebyns intraprenad undantagen. Tidigare utredning från
2008 visade att en centraliserad kostproduktion då skulle sänka kostnaderna
med 4 000 tkr
 Utred hur det går att lösa avvecklingen av Nipgården snarast genom att erbjuda
kvarvarande boende annat boende
 Utred rekrytering av vikarier
 Utred alternativa utförare matdistribution, inköp mm.
 Utred matsituationen på Skärvstagården, därefter alla boenden
 Utred översyn avgiftssystemet
 Utred principer för bemanning
Av förvaltningen identifierade möjliga nedskärningar som kan beslutas på delegation
efter utredning
 Översyn av möjligheten till samordning nattbemanning samt nattarbetstid
 Översyn träffpunkter
Justeringspersonernas signatur
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§ 18 forts
Av förvaltningen identifierade möjliga nedskärningar som beslutats
 Fortsatt och intensifierat arbete med vardagsrationaliseringar
 Endast genomföra absolut nödvändig kompetensutveckling
 Vakantsätt ½ årsarbetare vid föräldraledighet handläggare
 Genomför utbildning i schemaläggning
 Vakantsätt äldrepedagog under tjänstledighet ½ årsarbetare

250 tkr
125 tkr

Pågående uppdrag
 Översyn delade turer
 Nytt arbetstidsavtal
 Översyn arbetsbeskrivningar/uppdrag
 Trygg hemtjänst
 Översyn Laps Care
 Översyn Mobipen
 Sammanhållen demensvård
Förvaltningen bedömer att de boendeplatser som finns i dagsläget behövs. Med den
förväntade ökningen av äldre inom några år, bedöms det inte heller lämpligt att avveckla
något boende för att sedan starta upp något nytt om 5-10 år. Förvaltningen måste därför
arbeta aktivt med att anpassa bemanningen utifrån eventuella vakanser. Med anledning
av det bedöms en utbildning av chefer i schemaläggning vara väl investerade pengar.
Förvaltningen bedömer vidare att det är svårt att skära ned ytterligare på bemanning och
på det sättet uppnå de ekonomiska effekter som krävs. Det är tid att påbörja en analys av
hur rationaliseringar ska kunna genomföras på 5-20 års sikt, till exempel genom att
strukturera om de särskilda boendena. En fråga som bör ställas är om det finns
förutsättningar att skapa ytterligare ett större boende så att man på det sättet kan sänka
kostnaderna
Arbetsutskottets förslag till beslut
 Vård- och äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning av
kostnadssänkande åtgärder samt uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet
med att söka nya möjligheter till nedskärningar.
 Vård – och äldrenämnden hemställer till kommunstyrelsen om att gemensamt
utreda möjligheter till en effektivare kostproduktion och kostorganisation med
minst bibehållen kvalitet. Vård- och äldrenämnden tar initiativ till en presidieträff
med kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande John Åberg (S) föreslår att initiativet till en presidieträff med
kommunstyrelsen återkommer vid ett senare tillfälle.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 8.
Justeringspersonernas signatur
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§ 18 forts
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-01-27.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

13(20)

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 19

Sida

14(20)

2014-03-05

Dnr VÄN 27/2014 (11.3)

Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet med digital teknik
Beslut:
Vård- och äldrenämnden ger uppdrag till förvaltningen att fortsätta processen med att
utveckla digital teknik för samtliga trygghetstjänster till äldre. Förvaltningen ska utarbeta
en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.
_____
Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten inom socialtjänsten har regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort årliga överenskommelser om ”Stöd
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”. Syftet med dessa
överenskommelser har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare
genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av
ny teknik. En betydande del av överenskommelserna rör kommunernas arbete med
eHälsa, som syftar till att uppnå målen i regeringens strategi ”IT i människans tjänst – en
digital agenda för Sverige”. År 2014 finns det möjlighet för länen/regionerna att via
SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet.
Kommunerna i Västernorrlands län kan söka stimulansmedel till en summa av
1 400 tkr för verksamhetsutveckling genom gemensamma projekt, länssamordnare kan
söka upp till 364 tkr. Varje kommun i länet har möjlighet att få finansiering för lokala
projekt som uppfyller målen, via en enkel ansökan till Kommunförbundet.
Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Modern informationsoch kommunikationsteknik samt medicintekniska framsteg kommer successivt göra det
än enklare och tryggare att bo kvar hemma för de som så önskar. Parallellt med denna
utveckling sker en snabb övergång från analog till digital telefoni, i Sollefteå kommun är
exempelvis samtliga trygghetslarm digitala sedan år 2008.
Ett av grundkraven för att få del av stimulansmedlen år 2014 är att relevant nämnd har
tagit ett inriktningsbeslut om att påbörja processen ”Trygghet, service och delaktighet i
hemmet” samt att övergå till digital teknik för trygghetslarmen. Det ingår även att införa
mobil dokumentation i socialtjänsten, vilket innebär att personal ska kunna dokumentera
och ha tillgång till relevant information på plats hemma hos brukarna via exempelvis
surfplattor. De övriga två grundkraven är att länet presenterar en konkret projektplan
samt en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren.
Varje kommun ska därutöver ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och
samverkan inom eHälso-området, för att öka användningen av e-tjänster inom
socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt effektivisera
verksamheten.
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§ 19 forts
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Vård- och äldrenämnden ger uppdrag till förvaltningen att fortsätta processen med att
utveckla digital teknik för samtliga trygghetstjänster till äldre. Förvaltningen ska utarbeta
en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 9.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-02-06.
_____
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Upphandling särskilt boende
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer förfrågningsunderlaget enligt Åsa Nilssons (S)
yrkande med den redaktionella ändring som föreslås under sammanträdet och beslutar att
gå vidare med upphandlingen. Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att
förlänga avtalet med Rådomsgården AB, dock längst till 2015-07-31.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden uppdrar 2013-04-10 § 32, till socialförvaltningen att förbereda
en upphandling av 15-30 boendeplatser och ta fram förfrågningsunderlag för
upphandling av en driftentreprenad för beslut i nämnden. Förfrågningsunderlaget är
begränsat till att avse endast särskilt boende, då bedömningen är att det skapar
förutsebara förutsättningar för en anbudsgivare. Underlaget är inriktat mot mest
ekonomiskt fördelaktiga anbud och inte lägsta pris, vilket innebär att kvalitetsaspekterna
särskilt beaktats. Då entreprenören själv ska hålla med lokaler bör avtalstiden utsträckas
till 10 år för att investeringskostnaderna ska kunna fördelas över en rimlig tidsperiod.
Upphandlingen avser ett boende i Helgum, Långsele eller Sollefteå församling.
Upphandlingen kan avbrytas om nämndens ekonomiska ramar inte medger att den
genomförs.
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar i partigrupperna klockan 15.00.
Sammanträdet återupptas klockan 15.10.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer redovisat förfrågningsunderlag och beslutar att gå
vidare med upphandlingen. Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att
förlänga avtalet med Rådomsgården AB, dock längst till 2015-07-31.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) yrkar på att upphandlingen ska avse 15-20 platser.
Sven Olov Gradin (M) tillstyrker Åsa Nilssons (S) yrkande.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 39.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 47.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-11-21, § 59.
Vård- och äldrenämnden 2012-12-05, § 84.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-12-12, § 64.
Vård- och äldrenämnden 2013-01-16, § 6.
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§ 20 forts
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-03-19, § 18.
Vård- och äldrenämnden 2013-04-10, § 32.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-06-25, § 24.
Vård- och äldrenämnden 2013-08-13, § 50.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-11-21, § 40.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-12-19, § 50.
Vård- och äldrenämnden 2014-01-08, § 6.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 10.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag 2014-03-05.
Förvaltningsyttrande 2014-02-10.
_____
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Information om inkomna domar och beslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkomna beslut.
_____
Följande beslut har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från Inspektionen för vård och omsorg
Dnr:
Saken:
Avgörande:

VÄN 206/2012 (7)
Anmälan enligt Lex Maria
Ärendet avslutas.

Från Kammarrätten i Sundsvall
Dnr:
Saken:
Avgörande:

VÄN 14/2013 (19.5)
Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

_____
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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:
KF § 173/2013: Helgumsgården, hemställan från vård- och äldrenämnden om lösen av
kvarvarande bokfört värde.
KF § 175/2013: Intraprenaden Graningebyn, överskott 2012 och indexreglering 2013.
KF § 176/2013: Avgift för förskrivna hjälpmedel.
KF § 177/2013: Avgift för hemsjukvård.
KF § 183/2013: Omfördelning av budget 2014.
Kommunala pensionärsrådet: Protokoll 2013-12-02.
Kommunala handikapprådet: Protokoll 2013-12-04.
KF § 182/2013: Mångfaldspolicy.
KS § 2/2014: Visionsprogram för Hallstaområdet.
KS § 7/2014: Extern förhyrning av lokaler på Edselegården, vård- och äldrenämnden.
Arbetsmiljöverket IRN 2013/21487: Information om avslutat ärende.
Landstinget Västernorrland: Verksamhetsberättelse 2013 för Patient- och etiska
nämnden.
Handikappföreningarna i Sollefteå: Angående dofter i taxibilar, dnr VÄN 26/2014.
Kommunala pensionärsrådet: Protokoll 2014-02-03.
Förtroenderådet Solgården: Protokoll 2014-02-26.
_____
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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:
Socialt ansvarig samordnare Pirjo Öster:
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, dnr VÄN 4/2014 (19.6).
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – december 2013, januari 2014
Särskilt boende – december 2013, januari 2014
Korttidsboende – december 2013, januari 2014
Växelboende – december 2013, januari 2014
Dagverksamhet – december 2013, januari 2014
Trygghetslarm – december 2013, januari 2014
Färdtjänst – december 2013, januari, februari 2014
Riksfärdtjänst – december 2013, januari, februari 2014
Avgifter – december 2013, januari 2014
_____
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