Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-25

Datum

2011-05-25

Tid

14.30 – 15.00

Plats

Skärvstagården, Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
Närvarande

Margaretha Dahlberg, vik. förvaltningschef
Ulf Jonasson, ekonom
Jerry Mähler, verksamhetschef särskilt boende
Richard Crole-Rees, sekreterare

Justerare

John Åberg, Sven Olov Gradin

Plats och tid för
justering

Skärvstagården 2011-05-25, kl. 17.00

Underskrifter

Sekreterare ...................................................
Richard Crole-Rees

§ 38

Ordförande ...................................................
John Åberg
Justerare
...................................................
Sven Olov Gradin
ANSLAG/BEVIS OM JUSTERING
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens
anslagstavla, entréplanet i kommunhuset, Sollefteå
Myndighet

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-25

Anslaget
- sätts upp

2011-05-25

tas ner

Protokollets
förvaringsplats

Vård- och äldrekontoret

Underskrift

....................................................
Richard Crole-Rees

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

2011-06-16

Sida
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2011-05-25

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)

X

Gudrun Svensson (S)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Sven Olov Gradin (M)

X

Folke Lindgren (M)
Lars Jonasson (VISKB)

X

Elisabeth Tängdén (C)

X

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

X

Helena Lidén (S)

X

Stig-Göran Lindberg (V)

X

Carina Eriksson (M)

X

X

Emma Linder (MP)
Gun-Mari Pallin (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)

X

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja

Nej
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Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2011-05-25

Datum

2011-05-25

Tid

09.00 – 12.00, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.40

Plats

Skärvstagården, Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
Närvarande

Margaretha Dahlberg, vik. förvaltningschef
Ulf Jonasson, ekonom
Jerry Mähler, verksamhetschef särskilt boende §§ 39-43, 45
Gert Persson, tillträdande förvaltningschef, § 45
Lena Andersson, chef myndighetsutövning, § 45
Elizabeth Åhsberg, Socialstyrelsen, § 45
Richard Crole-Rees, sekreterare

Justerare

John Åberg, Sven Olov Gradin

Plats och tid för
justering

Vård- och äldrekontoret 2011-06-01, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare ...................................................
Richard Crole-Rees

§§ 39 – 49

Ordförande ...................................................
John Åberg
Justerare
...................................................
Sven Olov Gradin
ANSLAG/BEVIS OM JUSTERING
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens
anslagstavla, entréplanet i kommunhuset, Sollefteå
Myndighet

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-25

Anslaget
- sätts upp

2011-06-01

tas ner

Protokollets
förvaringsplats

Vård- och äldrekontoret

Underskrift

....................................................
Richard Crole-Rees

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

2011-06-23

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2011-05-25

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Nej

Ja

Nej

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)

X

Gudrun Svensson (S)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Sven Olov Gradin (M)

X

Tjänstgör ej § 43

Tjänstgör §§ 39-42

Folke Lindgren (M)
Lars Jonasson (VISKB)

X

Elisabeth Tängdén (C)

X

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

X

Helena Lidén (S)

X

Stig-Göran Lindberg (V)

X

X

Carina Eriksson (M)

X

X

Tjänstgör § 43

X

Deltar §§ 39-42

Tjänstgör §§ 43-49

Emma Linder (MP)
Gun-Mari Pallin (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)

X

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2011-05-25

Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1. Inriktning för korttidsboendet Syrenens
fortsatta verksamhet

38

6

2. Yttrande över medborgarförslag om
aktivitetslokal i Junsele

39

8

3. Verksamhetsuppföljning 2010

40

10

4. Fördjupad uppföljning den 30 april 2011

41

11

5. Trygghetsbostäder – lägesredovisning

42

12

6. Trygghetsboende Nipgården

43

13

7. Utvärdering av korttidsboendet Syrenens verksamhet
på våning sju, Sollefteå sjukhus

44

15

8. Nulägesanalys

45

17

9. Sammanhållen hemsjukvård

46

18

10. Information om inkomna beslut och domar

47

19

11. Information om inkomna protokoll och skrivelser

48

20

12. Redovisning av delegeringsbeslut

49

21

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 38

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 76/2011 (19.6)
Hänvisning dnr VÄN 154/2009 (19.7)

Inriktning för korttidsboendet Syrenens fortsatta verksamhet
Beslut:
Vård- och äldrenämnden säger upp hyresavtalet för våning 7, med målsättningen att
lämna lokalerna så snart som möjligt.
Vård- och äldrenämnden beslutar i övrigt enligt förvaltningens alternativ B.
____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade den 10 mars 2010 att, under kommunstyrelsens
godkännande, flytta korttidsplatserna vid Syrenen från Skärvstagården till lokaler vid
våning sju, Sollefteå sjukhus. Nämnden beslutade vidare att en uppföljning och
utvärdering av verksamheten skulle ske efter 12 månader och därefter tas nytt beslut för
inriktning av var korttids- och växelvården ska bedrivas. Orsaken till åtgärderna var att
tillgodose det dramatiskt ökade behovet av korttidsplatser och särskilt boende.
Hyresavtal tecknades av Sollefteå kommun den 1 april 2010 att gälla till och med den
31 mars 2012 med nio månaders uppsägningstid. Syrenens verksamhet överflyttades
under april 2010 och antalet platser utökades från 17 till 24.
Vård- och äldreförvaltningen har tagit fram tre alternativa förslag till inriktning för
Syrenens fortsatta verksamhet. I förslagen har beaktats nämndens beslut den 11 april
2011 om att tillstyrka en ombyggnad av Graningebyns före detta skollokaler till
äldreboende, samt att en tom flygel för närvarande finns på Skärvstagårdens plan 2.
-

Alternativ A innebär att Syrenen stannar kvar i nuvarande lokaler på sjukhuset.
Alternativ B innebär att Syrenens platser omlokaliseras till Skärvstagården och till
Graningebyn. Ett antal korttidsplatser växlas till permanenta platser och några
avvecklas. Tomma flygeln tas i drift.
Alternativ C innebär att Syrenen övertar Aspens lokaler samtidigt som Aspen flyttar
till Skärvstagården. Ett mindre antal korttidsplatser flyttas till Graningebyn. Ett antal
korttidsplatser växlas till permanenta platser. Antalet korttidsplatser minskas
eventuellt något. Tomma flygeln tas i drift.

Kostnadsberäkningar och konsekvensbedömningar har gjorts för de tre alternativen. I det
fall nämnden vill lämna lokalerna på Sollefteå sjukhus måste uppsägning av hyresavtalet
ske under maj månad, för att inte avtalet ska förlängas.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum
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§ 38, forts
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden säger upp hyresavtalet för våning 7, med målsättningen att
lämna lokalerna så snart som möjligt.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen förordar alternativ B med hänsyn till bedömd risk för försämrad kvalitet
och svårighet att uppnå syfte med projekt sammanhållen demensvård i ordinärt boende i
alternativ C, samt att alternativ B även förväntas ge högre ekonomisk effekt på längre
sikt.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 32.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Inriktning för Syrenens verksamhet, 2011-05-18.
PARAGRAFEN JUSTERAS OMEDELBART.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 39

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 54/2011 (19.3)

Yttrande över medborgarförslag om aktivitetslokal i Junsele
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
2. I övrigt uppdrar vård- och äldrenämnden till vård- och äldreförvaltningen att
undersöka möjligheterna att komplettera träffpunkten Bikupans lokaler enligt
intentionerna i medborgarförslaget.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldrenämnden har från kommunstyrelsen inkommit begäran om
remissyttrande över ett medborgarförslag om aktivitetslokal för äldre i Junsele.
I medborgarförslaget anser Yngve Isaksson att en aktivitetslokal skulle kunna ställas till
förfogande i Junsele, där särskilt äldre men också yngre skulle kunna finna stimulans. I
lokalen skulle kanske kunna finnas en vävstol, snickarbänk eller annat som kan tänkas
stimulera medborgare i glesbygd.
Träffpunkt Bikupan ligger på Björns Väg i Junsele. Träffpunkten finns i lokaler som ägs
av Solatum och förhyrs av vård- och äldrenämnden. Lokalerna består av ett litet kök, ett
större rum som används bland annat som matsal samt ett mindre rum med soffa, bord,
TV, CD-spelare etc. Vård- och äldreförvaltningen har verksamhet vid träffpunkten
måndag – torsdag del av dagen och en aktivitetsledare anställd på 50 % är placerad vid
träffpunkten. Verksamheten som bedrivs är främst riktad mot äldre men även andra
intresserade är välkomna. Vid träffpunkten serveras lunch, som hämtas från
Gunillagårdens kök, alla dagar i veckan. Möjligheten att köpa mat, som äts gemensamt
vid träffpunkten, riktas främst mot pensionärer.
Det finns möjlighet att låna lokalerna, utöver den tid som aktivitetsledaren är där, det
gäller även för kvällar och helger. Hemtjänsten har grupplokal i samma fastighet och har
möjlighet att vara behjälplig med nycklar till lokalerna.
Bedömningen från vård- och äldreförvaltningen är att det finns stor möjlighet för de som
är intresserade, att nyttja lokalerna vid Björns Väg i Junsele. Det kan vara positivt för
träffpunkten Bikupan att flera människor engagerar sig och utbudet av aktiviteter skulle
kunna utökas.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum
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2011-05-25

§ 39, forts
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
2. I övrigt uppdrar vård- och äldrenämnden till vård- och äldreförvaltningen att
undersöka möjligheterna att komplettera träffpunkten Bikupans lokaler enligt
intentionerna i medborgarförslaget.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 26.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Yttrande över medborgarförslag om aktivitetslokal i Junsele,
2011-04-20.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 40

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 73/2011 (4.11)

Verksamhetsuppföljning 2010
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av verksamhetsuppföljning 2010.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit mål som ska vara styrande för kommunens
verksamheter. De övergripande målen är ”en framtidskommun att bo och leva i”
(medborgarperspektiv), ”attraktiv arbetsgivare” (medarbetarperspektiv), ”utveckling och
förnyelse” samt ”ekonomi i balans”. Vård- och äldrenämnden har utifrån dessa beslutat
om nämndspecifika mål. Vård- och äldreförvaltningen följer årligen upp och redovisar
för nämnden hur verksamheten levt upp till målen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 27.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning 2010, 2011-04-26.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 41

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 74/2011 (4.3)

Fördjupad uppföljning den 30 april 2011
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av fördjupad uppföljning per den 30 april 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Fördjupad uppföljning beskriver vård- och äldrenämndens bidrag till måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål utifrån perspektiven
medborgare/brukare, medarbetare, utveckling/förnyelse och ekonomi.
Ombyggnationen vid Skärvstagården omfattande ett våningsplan med inriktning för
personer med demenssjukdom, har färdigställts och verksamheten vid Lindens
äldreboende har överflyttats till denna. Aktivitetslokaler för hela Skärvstagården är
färdigställda och verksamhet för brukarna har startats upp.
Från årsskiftet har nämnden övertagit ansvaret för verksamheten vid intraprenad
Graningebyn. Nämnden har fattat beslut om att förhyra särskilt boende vid Graningebyn i
de tomma skollokalerna, och att nuvarande äldreboende samtidigt omstruktureras till
trygghetsboende.
Budgeten för timvikarier har minskats för att täcka ökade hyreskostnader våning 7 och
ombyggda Skärvstagården. Behovet av antalet timanställda har dock ökat bland annat på
grund av ökat antal sjukskrivningar. Kostnaderna för utskrivningsklara har minskat i
jämförelse med samma period 2010. Åtgärder har vidtagits genom bland annat minskat
antal platser vid korttidsboendet Syrenen under åtta veckor sommaren 2011,
vakantsättning av befattningar, restriktivitet med utbildningar.
Prognos över befolkningsutvecklingen visar på ett ökat behov av platser i särskilt
boende, med förskjutning mot Sollefteåområdet. För att minska behovet är det angeläget
att möjlighet till trygghetsbostäder finns på bostadsmarknaden i kommunens olika
områden.
Nämnden redovisar ett beräknat underskott för helåret om ca 7 500 tkr jämfört med
budget.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 28.
Beslutsunderlag
Vård- och äldrenämnden fördjupad uppföljning 2011-04-30.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 42
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2011-05-25

Dnr VÄN 148/2010 (19.7)
Hänvisning dnr VÄN 54/2009 (19.7)
Hänvisning dnr VÄN 61/2010 (19.7)

Trygghetsbostäder – lägesredovisning
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden informeras om att ett möte gällande inriktning för
trygghetsbostäder i kommunen, har hållits den 20 maj. Deltog gjorde kommunstyrelsens
presidium, Solatum Hus & Hem, samt representanter för vård- och äldrenämnden med
förvaltning.
Solatum arbetar med att ta fram ett förslag till koncept för trygghetsbostäder i
kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-12-02, § 70.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 29.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 43
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2011-05-25

Dnr VÄN 127/2009 (19.6)

Trygghetsboende Nipgården
Beslut:
Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta utreda konsekvenserna av
en avveckling av Nipgården som särskilt boende.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden uppdrog den 29 oktober 2009 till vård- och äldreförvaltningen
att utreda möjligheten att koncentrera de särskilda boendeplatserna i Ramsele till
Nipudden, samt utreda om Nipgården på sikt kan omvandlas till trygghetsboende. Vidare
beslutade nämnden den 28 oktober 2010 att avvakta med verkställighet av tidigare fattat
beslut om etablering av två demensavdelningar på Nipgården, och att nytt beslut i det
ärendet ska tas efter att nämnden tagit del av utredningen om trygghetsplatser i Ramsele.
Vård- och äldreförvaltningen har utarbetat en delredovisning i utredningen om
trygghetsboende på Nipgården. I utredningen har beaktats befolkningsprognos för
Sollefteå kommun samt nuvarande tillgång till särskilda boendeplatser dels i västra
kommundelen, dels i närhet till Sollefteå tätort. I utredningen beaktas också pågående
arbete med att ta fram en övergripande inriktning för trygghetsbostäder i kommunen.
I delredovisningen har förvaltningen gjort en konsekvensanalys ur perspektiven
medborgare/brukare, medarbetare, utveckling/förnyelse och ekonomi.
Vård- och äldreförvaltningen bedömer att en omvandling av Nipgården till
trygghetsboende är möjlig att genomföra successivt under perioden 2012 – 2014. Vid ett
eventuellt beslut om omvandling bör anställningsstopp och inflyttningsstopp beslutas
under 2011. Innan beslut fattas i ärendet behöver diskussion och överenskommelse ske
gemensamt mellan fastighetsägaren Solatum och hyresgästen kommunen, beträffande
konsekvenser för hyresavtalet för Nipgården.
På grund av jäv deltog inte Kjell-Åke Sjöström (V) och Michael Eriksson (S) i
handläggningen av detta ärende.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av delredovisning beträffande omvandling av Nipgården
till trygghetsboende.
Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S) föreslår att uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda konsekvenserna
av en avveckling av Nipgården som särskilt boende.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-25

§ 43, forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2009-10-14, § 45
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2009-10-28, § 53
Vård- och äldrenämnden 2009-10-29, § 82.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 30.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Trygghetsboende Nipgården, 2011-04-27.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 44

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 75/2011 (19.6)
Hänvisning dnr VÄN 154/2009 (19.7)

Utvärdering av korttidsboendet Syrenens verksamhet på våning sju,
Sollefteå sjukhus
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av utförd utvärdering.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade den 10 mars 2010 att, under kommunstyrelsens
godkännande, flytta korttidsplatserna vid Syrenen från Skärvstagården till lokaler vid
våning sju, Sollefteå sjukhus. Nämnden beslutade vidare att en uppföljning och
utvärdering av verksamheten skulle ske efter 12 månader och därefter tas nytt beslut för
inriktning av var korttids- och växelvården ska bedrivas. Orsaken till åtgärderna var att
tillgodose det dramatiskt ökade behovet av korttidsplatser och särskilt boende.
Hyresavtal tecknades av Sollefteå kommun den 1 april 2010 att gälla till och med den
31 mars 2012 med nio månaders uppsägningstid. Syrenens verksamhet överflyttades
under april 2010 och antalet platser utökades från 17 till 24.
Vård- och äldreförvaltningen har i en utvärdering sammanfattat erfarenheterna från
Syrenens verksamhet på sjukhuset. Förvaltningen konstaterar att våning sju har varit
nödvändig under perioden för att lösa bristen på platser, detta till en relativt låg
lokalkostnad. Beläggningen har varit hög. Flytten har också underlättat ombyggnaden av
Skärvstagården. Verksamheten har fungerat bra med flexibla lokaler och närhet till
apotek, rehabteam, sjukhus och vårdcentral. Inledande farhågor från bland annat anhöriga
om lämpligheten i att använda flerbäddsrum har med tiden övergått i mångas
uppskattning av en bra omsorg om de boende.
Syrenen har haft flera svårt sjuka boende och ett stort antal med palliativ vård, samt ett
relativt stort flöde av brukare direkt från sjukhuset. Verksamhetens uppfattning är att
personer med svåra sjukdomstillstånd som tidigare inte vistats vid korttidsboenden, har
ökat. Antalet multisjuka, boende med multiresistent smitta, samt boende i behov av
dialys, med mera, har medfört att all personal på nuvarande Syrenen har fått ökad
kompetens inom dessa områden.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av utförd utvärdering.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 31.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-25

§ 44, forts
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Utvärdering av Syrenens verksamhet, 2011-04-27.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 45

Sida

17(21)

2011-05-25

Dnr VÄN 13/2011 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Tillträdande förvaltningschef Gert Persson presenterar sig. Gert Persson har ett femårigt
förordnande som chef för individ- och omsorgsförvaltningen, samt ett sex månader långt
förordnande som chef för vård- och äldreförvaltningen. Gert Persson har av
kommunchefen fått ett uppdrag att utreda en eventuell sammanslagning av de båda
förvaltningarna. Utredningen ska vara genomförd i december 2011.
Elizabeth Åhsberg, utredare på Socialstyrelsen, informerar om ett nationellt
utvecklingsprojekt för biståndsbedömningar, i vilket vård- och äldreförvaltningens
handläggarenhet kommer att medverka. Socialstyrelsen ska utveckla ett nationellt
instrument för biståndsbedömningar, i form av ett frågeformulär som ska vara ett stöd i
bedömningen av individens hjälpbehov. Syften med att ta fram instrumentet är bland
annat att göra biståndsbedömningar mer likartade nationellt, förbättra statistiken samt
öka individens inflytande. Instrumentet, som beräknas vara klart under 2013, kommer att
vara frivilligt för kommunerna att använda. Sollefteå kommer som en av fyra
fallstudiekommuner att delta i den vetenskapliga utprovningen av instrumentet under
hösten 2011.
Verksamhetschef Jerry Mähler informerar om nuläget i särskilt boende. Ombyggnaden
av Skärvstagården är avslutad. För tillfället pågår inredning och möblering av
demensboendet på plan 2.
Åsa Nilsson (S) berömmer all berörd personal för att man klarat av verksamheten på ett
bra sätt under byggtiden.
Jerry Mähler har den 25 maj framträtt under pensionärernas dag på Hullsta gård, och där
berättat om bland annat förändringarna på Skärvstagården samt om satsningen på
sammanhållen demensvård inom hemtjänsten i centrala Sollefteå.
På grund av den kommande förändringen av Syrenens verksamhet, samt en eventuellt
förändrad inriktning av verksamheten på Nipgården, finns en förståelig oro bland
personalen på dessa arbetsplatser.
Förvaltningen redovisar en översikt över lägenheter inom särskilt boende som är
lämpliga för parboende.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 46

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 38/2011 (2.7)

Sammanhållen hemsjukvård
Beslut:
Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom föreslagen projektorganisation för att
förbereda en överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunerna i länet, samt
bidrar med hälften av den kostnad som faller på Sollefteå kommun, 41 778 kronor.
_____
Ärendebeskrivning
I Västernorrlands län pågår ett förberedande arbete i samverkan mellan kommuner och
landsting för en överföring av hemsjukvård från landstingets primärvård till
kommunerna. Vård- och äldrenämnden beslutade den 9 mars 2011 att ställa sig positiv
till en sådan förändring. Målsättningen med ett förändrat huvudmannaskap är att hitta en
lösning som, med utgångspunkt från människors behov av hemsjukvård, ger bästa
möjliga tjänst och värde till lägsta möjliga kostnad.
Samverkansforumet SocialKOLA har i maj 2011 godkänt projektdirektiv för överföring
av hemsjukvården. Projektet ska definiera det hemsjukvårdsuppdrag som ska överföras
till kommunerna och beräkna hur stor skatteväxling och vilka personella resurser som till
följd av förslaget ska överföras till kommunerna. Projektet ska också utarbeta en plan för
överföringen från landstinget till respektive kommun.
En projektorganisation har tagits fram. I den finns en gemensam projektledare samt en
person från vartdera landstinget och kommunerna. Kostnaden för denna organisation
finansieras främst med medel från landstinget och kommunförbundet Västernorrland,
men varje kommun får en kostnad som är fördelat utifrån befolkningsunderlaget. För
Sollefteå kommun är kostnaden 83.557 kr vilken bör fördelas mellan vård- och
äldrenämnden och individ- och omsorgsnämnden och kommer därmed uppgå till 41.778
kr för vård- och äldrenämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom föreslagen projektorganisation för att
förbereda en överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunerna i länet, samt
bidrar med hälften av den kostnad som faller på Sollefteå kommun, 41 778 kronor.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-02-16, § 14.
Vård- och äldrenämnden 2011-03-09, § 22.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Sammanhållen hemsjukvård, 2011-05-17.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2011-05-25

Dnr VÄN 9/2011 (2.2)

§ 47

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

VÄN 91/2010 (19.5)
Avgift enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr:
Ärende:
Domslut:

VÄN 43/2011 (2.10)
Bistånd i form av särskilt boende.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Från regeringen/Socialstyrelsen:
Dnr:
Ärende:

VÄN 82/2011 (19.7)
Stimulansmedel för utveckling av vård och omsorg om äldre personer.

Beslut:

Regeringen avsätter 285 000 tkr 2011 för att stödja kommuner och
landsting i arbetet med att utveckla vård och omsorg om äldre. Sollefteå
kommun kan söka 590 tkr. För att få bidraget ställs vissa prestationskrav på
kommunerna.

_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 48

Sida
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2011-05-25

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:
Synpunkter från anhörig på Sollefteå kommuns projekt sammanhållen demensvård i
ordinärt boende (dnr VÄN 67/2011 19.7).
Synpunkter från Kommunal gällande ärendet inriktning för korttidsboendet Syrenens
fortsatta verksamhet, 2011-05-20.
Kommunfullmäktige § 58/2011: Över- och underskott bokslut 2010.
Kommunfullmäktige § 59/2011: Ombudgetering av investeringsmedel från 2010 till
2011.
Individ- och omsorgsnämnden § 94/2011: Ändring av serveringstillstånd Graningebyns
restaurang.
Individ- och omsorgsförvaltningen, utredning rörande ändring av serveringstillstånd för
Graningebyns restaurang, 2011-04-05.
Minnesanteckningar från Långsele/Helgum förtroenderåd, 2011-04-05.
Minnesanteckningar från förtroenderåd Sollefteå 2, 2011-03-17.
Minnesanteckningar från Ramsele förtroenderåd, 2011-03-15.
Pensionärsrådets protokoll 2011-04-14.
Handikapprådets protokoll 2011-04-13.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 49

Dnr VÄN 11/2011 (1.3)

Sida
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2011-05-25

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Nämndsordförande John Åberg:
2/2011:

Svar med redovisning av vidtagna åtgärder efter Socialstyrelsens tillsyn
avseende korttidsboendet Syrenen.

Vikarierande verksamhetsutvecklare Birgitta Nyström:
Utredning av anmälan enligt Lex Sarah, 14 kap. 2 § SoL, dnr VÄN 53/2011 (19.6).
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – mars och april 2011.
Särskilt boende – mars och april 2011.
Korttidsboende – mars och april 2011.
Trygghetslarm – mars och april 2011.
Färdtjänst – april 2011.
Riksfärdtjänst – april 2011.
Avgifter – mars och april 2011.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

