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Dnr VÄN 21/2011 (1.3)
Hänvisning dnr VÄN 143/2010 (1.3)

Delegeringsordning för vård- och äldreförvaltningen samt intraprenad
Graningebyn
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer upprättat förslag till delegeringsordning för vård- och
äldreförvaltningen samt intraprenad Graningebyn.
_____
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2011 har ansvaret för intraprenad Graningebyn överförts från
kommunstyrelsen till vård- och äldrenämnden. Med anledning av detta samt ny
mandatperiod för nämnden, har en översyn av delegeringsordningen gjorts. Förslag till
delegeringsordning för vård- och äldreförvaltningen samt intraprenad Graningebyn har
därefter upprättats.
För att intraprenaden ska ha mandat att fatta beslut på nämndens vägnar föreslås att
nämnden delegerar beslutsbefogenheter till intraprenadchefen motsvarande den
delegation som idag ges till förvaltningschef, verksamhetschef eller enhetschef.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer upprättat förslag till delegeringsordning för vård- och
äldreförvaltningen samt intraprenad Graningebyn.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 1.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Delegeringsordning för vård- och äldreförvaltningen samt
intraprenad Graningebyn, 2011-01-11.
Delegeringsordning för vård- och äldreförvaltningen och intraprenad Graningebyn,
2011-01-19.
_____

Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 22/2011 (1.6)

Verksamhetsberättelse 2010
Beslut:
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat förslag till verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden redovisar årligen i en verksamhetsberättelse sitt bidrag till
kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål. Dessutom redovisas verksamhetens
ekonomifakta och en framtidsbedömning. Verksamhetsberättelsen fastställs av
kommunfullmäktige och ingår i kommunens samlade årsredovisning.
Verksamhetsberättelsen ska lämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den
14 februari.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att överlämna upprättat förslag till verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 2.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsberättelse för vård- och äldrenämnden 2010.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 23/2011 (4.2)
Hänvisning dnr VÄN 11/2010 (2.2) och
VÄN 53/2010 (4.11)

Budget 2011
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer reviderad budget för 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden fastställde den 28 oktober 2010 verksamhetsplan med budget
2011-2013. Vid ärendets beredning var lokalkostnader utlyfta från nämndernas budgetar
för hantering centralt. Senare blev det klart att lokalkostnaderna skulle återföras till
nämnderna från 2011. Vård- och äldrenämndens arbetsutskott beslöt den 2 december
2010 uppdra till vård- och äldreförvaltningen att till arbetsutskottet den 19 januari 2011
ta fram förslag till reviderad budget för 2011, där lokalkostnader och andra kända
förändringar sedan oktober 2010 inarbetats.
Vid nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2011 redovisade förvaltningen
verksamheternas inlagda budget samt lokalkostnader, vilket visar att i förhållande till
tilldelad budgetram på 306 567 tkr är det en differens på - 2 600 tkr. Detta avser hyra för
Syrenen våning 7 Sollefteå sjukhus, 1 100 tkr, samt hyresökning för demenscentrum
Skärvstagården, 1 500 tkr. Förändringar som ytterligare inarbetats är ökade kostnader för
köp av mat från KökEtt, köp av hygiensjukskötersketjänst från landstinget samt viss
personalförstärkning vid Ängen, Ramsele pga. av nämndens tidigare beslut om övergång
till särskilt boende. Därutöver har skett uppräkning av matintäkter med 1 % genom höjda
matpriser med anledning av indexuppräkning.
Arbetsutskottet beslöt att uppdra till förvaltningen att fortsätta budgetarbetet i syfte att
uppnå en budget i balans, med inriktningen att minska kostnaderna för timvikarier.
Förvaltningen har därefter arbetat fram en budget i balans med ytterligare minskad
budget för vikarier inom verksamheterna hemtjänst och särskilt boende.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer reviderad budget för 2011.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 3.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Budget 2011, 2011-02-03.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2011-02-09

Dnr VÄN 24/2011 (1.6)

Attestanter 2011
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer attestantförteckning och bestämmelser för attestering
2011, för vård- och äldreförvaltningen och intraprenad Graningebyn.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutar årligen om reviderad förteckning över besluts- och
behörighetsattestanter. Nämnden fastställer också årligen bestämmelser för attestering
inom vård- och äldreförvaltningen.
Separat attestantförteckning med bestämmelser för attestering har upprättats för
Graningebyns verksamhet, avseende de delar som sorterar under vård- och äldrenämnden
från den 1 januari 2011.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer attestantförteckning och bestämmelser för attestering
2011, för vård- och äldreförvaltningen och intraprenad Graningebyn.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 4.
Beslutsunderlag
Attestantförteckning och bestämmelser för attestering 2011.
Attestantförteckning och bestämmelser för attestering 2011, Graningebyn.
Förvaltningsyttrande Beslutsattestantförteckning för vård- och äldreförvaltningen,
2011-01-10.
Förvaltningsyttrande Beslutsattestantförteckning för intraprenad Graningebyn,
2011-01-10.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-02-09

Dnr VÄN 134/2010 (19.5)

Svar på fråga från handikapprådet gällande ledsagning
Beslut:
Ledsagning ingår i hemtjänstbegreppet inom vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldreförvaltningen har inkommit protokoll från handikapprådets
sammanträde den 6 oktober 2010. Av protokollet framgår att handikapprådet kräver att
ledsagning ska skiljas från hemtjänst och hanteras separat.
Vård- och äldreförvaltningens biståndshandläggare hanterar enligt gällande
delegeringsordning ansökningar om bistånd i form av hemtjänst och avgiftshandläggare
beräknar och beslutar om avgifter för hemtjänst. I regeringens proposition 2009/10:57
”Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen”, görs en
definition av begreppet hemtjänst. Där framgår att ledsagning ingår i hemtjänstbegreppet.
I 4 kap. 1 § socialtjänstlagen beskrivs de förutsättningar som gäller för rätten till bistånd.
Där anges att den enskilde ska ha ett behov av bistånd som han eller hon inte själv kan
tillgodose samt att biståndsbehovet inte heller kan tillgodoses på något annat sätt t.ex.
genom någon annan än socialtjänsten. Av vård- och äldrenämndens riktlinjer för bistånd
framgår därför gällande ledsagning att det vid biståndsprövning också ska prövas om
behovet kan tillgodoses via den enskildes eget nätverk eller via frivilligorganisationer.
Finns inte förutsättningar för detta och den enskilde har behov av ledsagning för att
uppnå en skälig levnadsnivå beviljas ledsagning som bistånd. Ledsagningen ingår då i
hemtjänstbegreppet och beläggs med avgift enligt gällande regelverk.
Ledsagning kan under vissa förutsättningar även beviljas enligt lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade, LSS, samt under färdtjänstresa.
Vård- och äldreförvaltningen finner inte skäl att särskilja och separat hantera ledsagning
enligt SoL utan anser att ledsagning även fortsättningsvis ska ingå i hemtjänstbegreppet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Ledsagning ingår i hemtjänstbegreppet inom vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 5.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Angående fråga från handikapprådet gällande ledsagning,
2010-12-27.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 13/2011 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Vikarierande förvaltningschef Margaretha Dahlberg och vik. verksamhetsutvecklare
Birgitta Nyström informerar om jämförelsematerial mellan kommuner från
Socialstyrelsens Äldreguiden samt det regionala jämförelsenätverket Måttbandet.
Verksamhetschef Catrin Holm informerar om sjuksköterskeverksamheten.
Organisationsstrukturen presenteras. Sjukskötersketäthet i förhållande till andra
jämförbara kommuner redovisas.
Catrin Holm informerar om den nya patientsäkerhetslagen som gäller från den 1 januari
2011. Lagen syftar till att uppnå en säkrare hälso- och sjukvård och stärka patientens
ställning. Med lagen får vårdgivare ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
Säkerhetsarbetet ska dokumenteras. Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda
händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. Ansvaret för att pröva
klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till
Socialstyrelsen, som får utökade möjligheter att rikta kritik och vidta åtgärder mot såväl
vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna för personal som
begått fel förändras. Socialstyrelsen ska utreda anmälda händelser och situationer i dess
helhet, inte enbart enskilda personers ansvar.
Margaretha Dahlberg informerar om att ombyggnationen av Skärvstagården avslutas
under april, då också Linden flyttar till Skärvstagården.
Hemtjänsten i nedre Sollefteå har inlett samverkan med primärvården där primärvården
deltar med arbetsterapeut vid planering av insatser för brukare.
Under inledningen av året ligger trycket på platser i särskilt boende på ett normalläge.
Kostnader för utskrivningsklara ligger just nu på en låg nivå.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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Dnr VÄN 25/2011 (1.6)

Parlamentarisk grupp inom vård- och äldrenämnden
Beslut:
Inom vård- och äldrenämnden utses en parlamentarisk grupp bestående av följande
personer:
John Åberg (S)
Åsa Nilsson (S)
Kjell-Åke Sjöström (V)
Folke Lindgren (M)
Lars Jonasson (VISKB)
Elisabet Tängdén (C)
Emma Linder (MP)
Gun-Mari Pallin (FP)
Jan Erik Ågren (KD)
_____
Ärendebeskrivning
Under föregående mandatperiod har vård- och äldrenämnden haft en särskild
parlamentarisk grupp med representation från alla i nämnden representerade partier,
inklusive ersättarplatser. Gruppen har vid behov berett större utvecklingsfrågor, bland
annat planering av äldreboenden.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden utser en parlamentarisk grupp bestående av nämndsordförande
samt en företrädare för varje parti representerat i nämnden.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-01-19, § 9.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

11(15)

2011-02-09

Dnr VÄN 28/2011 (1.6)

Kontaktgrupper för vård- och äldrenämnden
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden fastställer kontaktgrupper och riktlinjer för dessa enligt
förslag.
2. Arbetsordning för kontaktgrupperna beslutad av vård- och äldrenämnden
2007-05-08, § 57, upphör att gälla.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden har sedan 2007 haft geografiskt indelade kontaktgrupper för sin
verksamhet. Syftet med grupperna är att skapa möjlighet för informationsutbyte och
dialog mellan personal, boende, anhöriga och nämnden. En förhoppning är också att
dialogen ska öka förståelsen för de beslut nämnden fattar.
Med anledning av ny mandatperiod och organisatoriska förändringar i vård- och
äldreförvaltningen behöver kontaktgrupperna förnyas. Gruppindelningen bör vara fortsatt
geografisk och täcka samtliga enheter inom särskilt boende, korttidsvård, hemtjänst och
dagverksamhet. Målsättningen är att grupperna ska göra minst två verksamhetsbesök per
år. Tid för besök överenskoms med enhetschef. Grupperna ska återrapportera sina besök
till vård- och äldrenämnden två gånger per år, i juni och november/december.
För besöken har nämndens ledamöter vardera 8 arvoderade timmar per år, samt möjlighet
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och bilersättning.
Information om kontaktgrupperna ska ges till verksamheterna och finnas på kommunens
webbplats.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden fastställer kontaktgrupper och riktlinjer för dessa enligt
förslag.
2. Arbetsordning för kontaktgrupperna beslutad av vård- och äldrenämnden
2007-05-08, § 57, upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Kontaktgrupper vård- och äldrenämnden, 2011-01-28.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 16, forts
Vård- och äldrenämndens kontaktgrupper
Område

Enheter som ingår

Sollefteå 1

Skärvstagården och
Syrenen.

Sollefteå 2

Solgården särskilt boende
och hemtjänst, Vallänge,
hemtjänst Tuvan 3 och
Boteå.
Hemtjänst Tuvan 1,
hemtjänst Hågesta,
nattpatrull, sammanhållen
demensvård Sollefteå,
dagverksamhet Tuvan.

Sollefteå 3

Kontaktgrupp för
respektive område
Sven Olov Gradin
Charlotta Forsberg
Michael Eriksson
Elisabet Tängdén
Gudrun Svensson
Stig-Göran Lindberg
Gun-Mari Pallin
Emma Linder
Jan Erik Ågren

Långsele/Helgum/Graninge

Ärebo och Rådomsgården, Åsa Nilsson
hemtjänstgrupper Långsele Ann-Sofi Nyman
och Helgum, dagverksamhet
i Långsele. Intraprenad
Graningebyn.

Näsåker/Resele

Lissgården, hemtjänstgrupp
Näsåker/Resele.

Folke Lindgren
Lars Jonasson

Junsele

Gunillagården,
hemtjänstgrupper
Dallas/Bikupan, nattpatrull,
dagverksamhet Bikupan.
Nipgården, Nipudden,
hemtjänstgrupper
Ramsele/Edsele, nattpatrull.

Rolf Granquist
Carina Eriksson

Ramsele/Edsele

Kjell Åke Sjöström
Helena Lidén

Understruket namn = sammankallande för gruppen
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 9/2011 (2.2)

§ 17

Information om inkomna beslut och domar
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkomna beslut och domar.
_____
Följande beslut har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från Socialstyrelsen:
Dnr:
Ärende:

VÄN 138/2010 (19.6)
Tillsyn enligt socialtjänstlagen SoL och lagen om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område gällande slutenvård, primärvård och
kommunalt korttidsboende

Beslut:

Socialnämnden i Sollefteå ska säkerställa att biståndsbeslut är rättssäkra
och tydliga.
Sollefteå sjukhus ska i samverkan med övriga berörda verksamheter
säkerställa att vårdplan upprättas efter vårdplanering inför utskrivning av
patienter till öppenvård och socialtjänst.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen
senast 2011-04-29.

_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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2011-02-09

Dnr VÄN 10/2011 (2.2)

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:
Kommunfullmäktige § 168/2010: Nya arvodesbestämmelser.
Projekt – nytt äldreboende i Sollefteå kommun, förslagsskrivelse från tre medarbetare,
inkommen 2011-01-04.
Minnesanteckningar från möte med Ramsele förtroenderåd 2010-11-22.
Avgifter för äldre och funktionshindrade år 2011 Sollefteå kommun, 2011-01-18.
Rapportering av synpunkter och klagomål till vård- och äldrenämnden, 2011-02-08.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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Sammanträdesdatum

§ 19

Dnr VÄN 11/2011 (1.3)

2011-02-09

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Verksamhetschef hemtjänst Aina Olofsson:
1/2011:

Ändring av befattning.

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – december 2010.
Särskilt boende – december 2010.
Korttidsboende – december 2010.
Trygghetslarm – december 2010.
Färdtjänst – januari 2011.
Riksfärdtjänst – januari 2011.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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