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Dnr VÄN 147/2010 (19.7)
Hänvisning VÄN 10/2010 (19.7)

Åtgärder med anledning av internkontroll 2010
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden godkänner delredovisning av åtgärder med anledning av
internkontroll 2010.
2. Ny redovisning av vidtagna åtgärder ska göras vid nämndsammanträdet den
27 oktober. Då ska också en tidsplan redovisas för åtgärder som eventuellt ännu inte
har genomförts.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade den 1 december 2010, § 87, att godkänna
förvaltningens redovisning av internkontrollen 2010, samt att vidta föreslagna åtgärder
med anledning av internkontrollen. Det beslutades att en första delredovisning av
åtgärder skulle göras till nämnden under mars 2011.
Vård- och äldreförvaltningen har tagit fram en plan för åtgärder med anledning av
internkontroll 2010, med ansvariga och tidsplanering. Åtgärder genomförs under 2011.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden godkänner delredovisning av åtgärder med anledning av
internkontroll 2010.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag till beslut att en ny
redovisning av vidtagna åtgärder ska göras vid nämndsammanträdet den 27 oktober. Då
ska också en tidsplan redovisas för åtgärder som eventuellt ännu inte har genomförts.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-02-16, § 11.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Delredovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
internkontroll 2010, 2011-03-01.
_____
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Dnr VÄN 17/2011 (19.6)

Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldreförvaltningen har från enhetschefen vid ett äldreboende inkommit
anmälan om allvarligt missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt
socialtjänstlagen 14 kap. 2 §, i form av handling/försummelse som har inneburit ett
allvarligt hot mot enskilds personliga säkerhet och fysiska hälsa.
Den händelse som inträffat är att en rullstolsbunden brukare har ramlat ur stolen i
samband med personlig omsorg. Brukaren sitter i en så kallad HD-stol, avsedd för
personer som är helt beroende av rullstol. Fallet inträffar då ett vårdbiträde lutar stolen
framåt i samband med avklädning. Brukaren får ett sår vid skulderbladet vid fallet.
Vid utredning framkommer att arbetsterapeutens utprovning av rullstolen och
information till personal om handhavandet av den har skett på ett tillfredsställande sätt.
Händelsen förefaller bero på ett felaktigt handhavande av rullstolen. Vård- och
äldreförvaltningen bedömer att händelsen ska ses som ett allvarligt missförhållande i
enlighet med lex Sarah-bestämmelsen och kunde ha fått betydligt svårare konsekvenser
än vad som blev fallet. Särskilt allvarligt är att det vårdbiträde som närvarade vid
händelsen uppges ha hanterat stolen på liknande sätt vid flera tillfällen. Förvaltningen
bedömer samtidigt att enhetens rutiner behöver förbättras så att personalens ansvar att ta
del av information och instruktioner om hjälpmedel förtydligas.
Efter händelsen har samtal genomförts med vårdbiträdet ifråga om handhavandet av
rullstolen och hur man ska tänka i en omsorgssituation. Även rehabteamet är inkopplat
för ytterligare handledning till vårdbiträdet och övrig personal. Fortsatt handledning
kommer att ges kring omsorgsarbete, förhållningssätt och bemötande.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-02-16, § 12.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, 2011-02-07.
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Dnr VÄN 38/2011 (2.7)

Uppdrag att återuppta diskussionerna med landstinget om att föra över
ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att:
1. ställa sig positiv till ett förändrat huvudmannaskap avseende hemsjukvården,
2. tillstyrka att återuppta arbetet för ett övertagande av hemsjukvård från
landstingets primärvård till kommunen,
3. uppdra till vård- och äldreförvaltningen att tillsammans med kommunförbundet
Västernorrland utveckla det påbörjade arbetet med syfte att få en sammanhållen
hemvård i kommunerna i länet, samt,
4. uppdra till vård- och äldreförvaltningen att samverka med individ- och
omsorgsförvaltningen i arbetet.
_____
Ärendebeskrivning
Slutbetänkandet av äldrevårdsutredningen ”Sammanhållen hemvård” (SOU 2004:68),
initierade en dialog mellan kommunernas socialförvaltningar/vård- och
omsorgsförvaltningar och landstinget Västernorrland om ett ändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården. Propositionen ”Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre”
(2005/06:115) gav ytterligare underlag till diskussionerna. Ett av förslagen i
propositionen var att ansvaret för hemsjukvård skulle överföras från landstingen till
kommunerna. Propositionen är för närvarande lagd åt sidan, kommuner och landsting ges
emellertid möjlighet att gemensamt komma överens om en förändrad ansvarsfördelning
för hemsjukvård. Under 2010 tillsatte regeringen en nationell samordnare som ska stödja
kommuner och landsting i processen mot en sammanhållen hemsjukvård.
Syftet med att ändra ansvarsfördelningen för hemsjukvården är att utveckla och förbättra
kvaliteten inom vård och omsorg. Med en huvudman för hemsjukvården kan
resursutnyttjandet bli mer effektivt och det underlättar att, med den enskilde i fokus,
fördela och samordna resurserna utifrån ett helhetsperspektiv. Med ett samlat
huvudmannaskap ökar förutsättningarna för att de medicinska och sociala insatserna kan
integreras till en helhet.
Kommunförbundet Västernorrland har haft i uppdrag att tillsammans med landstinget
Västernorrland förbereda för ett eventuellt förändrat huvudmannaskap. Landstingets
styrelse beslutade 2008 att avvakta med ett eventuellt beslut om övergång till
kommunerna till dess att besked i regionfrågan lämnats från regeringen. Processen om
övertagandet av hemsjukvården till kommunerna har därefter inte fortsatt. Under 2011
kommer diskussionerna mellan landstinget och länets kommuner att återupptas.
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§ 22, forts
Vård- och äldreförvaltningen bedömer att sammanhållen hemvård i kommunal regi kan
utveckla kvalitet och effektivitet. För att skapa goda förutsättningar för att utforma
underlaget för ett huvudmannaskapsövertagande från landstinget bör arbetet ske
tillsammans med övriga kommuner i länet med stöd av kommunförbundet.
I Sollefteå kommun berör en huvudmannaskapsförändring även handikappomsorg och
socialpsykiatri, varför vård- och äldreförvaltningens arbete bör ske i samverkan med
individ- och omsorgsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att:
1. ställa sig positiv till ett förändrat huvudmannaskap avseende hemsjukvården,
2. tillstyrka att återuppta arbetet för ett övertagande av hemsjukvård från
landstingets primärvård till kommunen,
3. uppdra till vård- och äldreförvaltningen att tillsammans med kommunförbundet
Västernorrland utveckla det påbörjade arbetet med syfte att få en sammanhållen
hemvård i kommunerna i länet, samt,
4. uppdra till vård- och äldreförvaltningen att samverka med individ- och
omsorgsförvaltningen i arbetet.
Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S), Åsa Nilsson (S), Elisabet Tängdén (C) och Folke Lindgren (M) föreslår
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Jan Erik Ågren (KD) uttrycker bifall till
förslaget som ej tjänstgörande ersättare.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-02-16, § 14.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Uppdrag att återuppta diskussionerna med landstinget om att föra
över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna, 2011-02-07.
_____
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Dnr VÄN 13/2011 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Intraprenadchef Rose-Marie Eliasson informerar. Intraprenadens verksamhet startade den
1 juli 2010. Personalstyrkan består för tillfället av totalt 22 personer. En hög andel av
omsorgspersonalen är undersköterskor. Personalen har gemensamt valt en ledningsgrupp
på fem personer. Den nya verksamhetsformen innebär att personalen tar ett större ansvar
för ekonomi och ledning än tidigare. Man tillämpar arbetsrotation mellan olika
arbetsuppgifter och har ingen organisatorisk uppdelning mellan särskilt boende och
hemtjänst. Dagverksamheter hålls 3-5 dagar i veckan och sköts av ordinarie personal.
Man har också brukaraktiviteter i samarbete med föreningslivet. Uteaktiviteter
genomförs regelbundet. Köket erbjuder två maträtter dagligen till brukare i hemtjänst och
särskilt boende. Köket serverar också mat till besökare och har catering vid olika
evenemang. 12 lägenheter finns i särskilt boende, med god beläggning. Möjlighet till
parboende finns i flera lägenheter. Sjuksköterska delas med Lindens äldreboende i
Sollefteå.
Graningebyns tidigare skollokaler står idag oanvända och en utredning pågår i
kommunen om att bygga om lokalerna till äldreboende.
Vikarierande förvaltningschef Margaretha Dahlberg informerar om det ekonomiska
nuläget. För perioden januari – februari 2011 redovisas ett underskott på 1 494 tkr
jämfört med budget. Avvikelsen gäller i första hand personalkostnader och kan delvis
förklaras av ökade kostnader på grund av utbrott av vinterkräksjuka. Som en
budgetåtgärd i ett kortare perspektiv kommer vissa vakanta tjänster tillsvidare inte att
återbesättas, andra kommer att tillsättas med visstidsanställningar. Förvaltningen arbetar
också med en översyn av stöd- och ledningsorganisationen i syfte att uppnå en mer
effektiv organisation.
_____
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Dnr VÄN 47/2011 (19.6)

Minskad verksamhet på Syrenen sommaren 2011
Beslut:
Under perioden från vecka 25 till och med 32 sommaren 2011 ska antalet platser på
Syrenens korttidsboende minskas till 12, med möjlighet att öppna ytterligare ett fåtal
platser vid behov.
_____
Ärendebeskrivning
Korttidsboendet Syrenen är lokaliserat till våning sju på Sollefteå sjukhus och har
maximalt 24 platser. Boendet tar emot brukare med behov av korttidsvård eller
växelvård. Vård- och äldreförvaltningen föreslår att som en besparingsåtgärd tillfälligt
minska antalet platser på boendet under sommaren 2011. 12 platser föreslås vara öppna
under perioden vecka 25 till och med vecka 32. Besparingen uppnås genom minskad
dagbemanning under denna tid. Bemanningen ska dock planeras så att det vid behov är
möjligt att öka kapaciteten med ett fåtal platser. Nattbemanningen är oförändrad.
Åtgärden bedöms vara möjlig att genomföra med bibehållande av tillräcklig tillgång till
korttids- och växelvårdsplatser. Pågående växelvårdsinsatser kommer inte att påverkas.
Antalet korttidsplatser i bruk under sommaren kommer att vara större än vid den
stängning av korttidsplatser som gjordes sommaren 2009, då brist på platser uppstod.
Inga negativa konsekvenser väntas ur ett personalperspektiv. Nettobesparingen av
åtgärden beräknas till 250 – 300 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Under perioden från vecka 25 till och med 32 sommaren 2011 ska antalet platser på
Syrenens korttidsboende minskas till 12, med möjlighet att öppna ytterligare ett fåtal
platser vid behov.
_____
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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:
Reglemente för vård- och äldreförvaltningen 2011-2014.
Information från kommunens chefsekonom angående mål som ska vara styrande för
nämnders arbete med verksamhetsplan 2012-2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2011 – kommunfullmäktiges mål.
Kommunstyrelsen § 28/2011 – kommunfullmäktiges mål.
Information om nyhetsbrev för öppna jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård,
Socialstyrelsen, inkommen 2011-02-22.
Landstinget Västernorrland, Verksamhetsberättelse 2010 för patientnämnden-etiska
nämnden, inkommen 2011-02-22.
Strategidokument för samverkan i Ådalen 2011-2014, inkommet 2011-02-24.
Minnesanteckningar från Junsele förtroenderåd 2011-01-18.
Pensionärsrådets protokoll 2011-02-07.
Handikapprådets protokoll 2011-02-09.
_____
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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:
Verksamhetschef myndighetsutövning Lena Andersson:
3/2011

Angående rapportering av ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2010

Verksamhetschef särskilt boende Jerry Mähler:
1/2011
2/2011

Ändring av befattning
Ändring av befattning

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

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

