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Dnr VÄN 58/2011 (19.7)

Yttrande över motion om minskad köttkonsumtion
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå
motionen.
2. Vård och äldrenämnden ställer sig dock positiv till kravmärkt och närproducerad mat.
Nämnden hänvisar gällande mål för kosten och kostens kvalitet för brukargruppen
äldre till av vård- och äldrenämnden fastställd nutritionspolicy 2008-02-05.
3. Vård och äldrenämnden föreslår att tillträdande kostchef kan se över
frågeställningarna i den aktuella motionen.
_____
Ärendebeskrivning
Till Sollefteå kommunfullmäktige har från Lo Högberg (MP) och
Tonny Molander (MP) inlämnats motion med följande förslag:
• Att Sollefteå kommun minst 1 dag i veckan serverar vegetarisk, vällagad,
näringsriktig och helst närproducerad mat i kommunens skolor, dagis samt
äldreomsorg.
• Att kravmärkt-ekologisk och helst närproducerad mat serveras minst 1 dag i veckan,
helst alla dagar.
• Att restauranglinjen i samarbete med Österåsens hälsohem erbjuder profilering mot
vegetarisk mat.
Vård och äldrenämnden fastställde den 5 februari 2008 en nutritionspolicy samt riktlinjer
för nutritionsarbetet inom nämndens område. Policyn fastslog som mål en god,
omväxlande och näringsrik kost. Brukarens kostvanor ska beaktas och hänsyn ska tas till
matkultur och tradition. Nämnden har även som mål att erbjuda två valbara alternativ vid
måltider. Valbara alternativ bör anpassas till brukarens önskemål oavsett om det är
vegetarisk kost eller inte. Vård och äldreförvaltningen ställer sig positiv till
närproducerad och kravmärkt mat när så är möjligt.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård och äldrenämnden ställer sig positiv till kravmärkt och närproducerad mat.
Nämnden hänvisar gällande mål för kosten och kostens kvalitet för brukargruppen
äldre till av vård- och äldrenämnden fastställd nutritionspolicy 2008-02-05.
2. Vård och äldrenämnden föreslår att tillträdande kostchef kan se över
frågeställningarna i den aktuella motionen.
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§ 50, forts
Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S) föreslår nämnden att rekommendera avslag på motionen. I övrigt föreslås
besluta enligt arbetsutskottets förslag, med ordet ”dock” inskjutet i den andra
punktsatsen. Nämnden ställer sig gemensamt bakom detta förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 35.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Yttrande över motion om minskad köttkonsumtion, 2011-05-20.
_____
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Dnr VÄN 91/2011 (4.8)

Ansökan om statliga stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg
om äldre personer
Beslut
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel 2011 med beloppet
590 200 kronor för området socialt innehåll.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppdragit till Socialstyrelsen att under 2011 besluta om och fördela
282 500 000 kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla
vården och omsorgen om äldre personer. Målet är att höja kvaliteten inom sex
prioriterade områden på ett varaktigt sätt. Anslaget för 2011 för Sollefteå kommun
uppgår till 590 200 kronor och får nyttjas till den 31 december 2012. Ansökan ska göras
till Socialstyrelsen senast den 15 augusti 2011.
Sollefteå kommun har för åren 2007-2009 ansökt om och beviljats stimulansmedel till
områdena förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt
socialt innehåll. För 2010 ansöktes och erhölls medel till demensvård och socialt
innehåll. Av de totalt beviljade medlen kommer medel finnas för att kunna nyttjas under
2012. Villkor för att få fortsatta medel till demensvårdsområdet är att kommunen och
landstinget ska ha utarbetat ett gemensamt program, riktlinjer eller motsvarande
dokument för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Ett arbete med att
utforma en samverkansstruktur och lägga fast denna i ett sådant dokument har pågått
under 2010 men har inte kunnat färdigställas. Bedömningen är att samverkansprogram/dokument inte kommer att kunna vara klart för att bifogas en ansökan om
stimulansmedel. För området socialt innehåll har tidigare inför ansökan 2010 fastställts
riktlinjer för utveckling av detta område. Riktlinjerna bedöms uppfylla villkoren för
ansökan 2011. Det belopp som Sollefteå kommun kan söka för 2011 är betydligt lägre än
tidigare år varför förvaltningen bedömer att ansökan endast bör omfatta området socialt
innehåll.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel 2011 med beloppet
590 200 kronor för området socialt innehåll.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 36.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ansökan om statliga stimulansmedel för insatser inom vård och
omsorg om äldre personer, 2011-05-23.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 52

Sida

7(14)

2011-06-16

Dnr VÄN 92/2011 (4.8)

Ansökan om statliga stimulansmedel för stärkt kompetens inom
äldreomsorgen – Omvårdnadslyftet
Beslut
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel för genomförande av
utbildningssatsningar inom ramen av Omvårdnadslyftet.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har fattat beslut om en ny kompetensreform för personal inom
äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. Satsningen syftar till att stärka den
grundläggande kompetensen för vårdbiträden och undersköterskor samt den kompetens
som behövs för specialiserade uppgifter. Anslaget för 2011 är 143,7 miljoner kronor,
varav beloppet för Sollefteå kommun uppgår till 455 800 kronor. Medlen kan sökas och
användas till specifika kurser inom ramen av den utbildning som utgår från kurserna i det
nya vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan. Ansökan ska göras till
Socialstyrelsen senast den 1 juli 2011.
I vård- och äldrenämndens mål för 2012 ingår bland annat att öka andelen
omsorgspersonal med undersköterskeutbildning eller motsvarande. Möjligheten att få
stimulansmedel för ökad kompetens inom äldreomsorgen bedöms vara ett stöd för att
uppnå målet, varför ansökan bör lämnas. Statsbidraget utgår för betygssatta kunskaper.
Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kronor per uppnådd och redovisad gymnasiepoäng.
I Socialstyrelsens informationsblad framkommer att medlen får användas för
utbildningar från och med hösten 2011 och ska slutredovisas till Socialstyrelsens senast
den 30 april 2012.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden ansöker om statliga stimulansmedel för genomförande av
utbildningssatsningar inom ramen av Omvårdnadslyftet.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 37.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ansökan om statliga stimulansmedel för stärkt kompetens inom
äldreomsorgen – Omvårdnadslyftet, 2011-05-23.
_____
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Dnr VÄN 62/2011 (4.6)

Yttrande över revisionsrapport ”Medborgar-/brukarperspektivet”
Beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar till revisionen upprättat yttrande som sitt svar på
revisionsrapport ”Medborgar-/brukarperspektivet”.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldrenämnden inkom den 4 april 2011 från revisorerna i Sollefteå
kommun, revisionsrapport ”Medborgar-/brukarperspektivet”. Rapporten avser
granskning av styrning och uppföljning av kommunens målsättningar inom medborgar/brukarperspektivet, och syftet har varit att bedöma om kommunens system för styrning
och uppföljning av detta perspektiv är ändamålsenligt. Revisionen hemställer att
nämnden senast den 5 augusti 2011 lämnar svar på de delar i rapporten som nämnden
berörs av.
I rapporten påpekas att flertalet mål avseende 2010 inte är tillräckligt tydliga, att flera
målsättningar finns i ett och samma mål och att otydligheten medför svårigheter i
uppföljningen av målen. Revisionen rekommenderar att nämndens målsättningar
tydliggörs framöver, att styrningen mot målen förstärks genom handlingsplaner eller
liknande, samt att både styrningen och uppföljningen måste utvecklas så att
måluppfyllelsen kan återrapporteras på ett objektivt sätt.
En process med utveckling av målarbetet har påbörjats i vilket även ingår inriktning för
arbetet med att nå målen. Vid utarbetande av målen för 2011 har dessa utformats med en
något ökad tydlighet, och i målarbetet för 2012 har beaktats de av revisionen tidigare
framförda synpunkterna. Det är dock väsentligt att den kommunövergripande strukturen
för målarbetet är tydlig, liksom vilka mål som gäller för nämnderna. En definition av vad
som avses med framgångsfaktorer, indikatorer eller andra begrepp inom målstyrningen,
underlättar en likartad inriktning av nämndernas målarbete. Uppföljningen av
måluppfyllelse kan även rapporteras bättre med en tydlig övergripande struktur för detta.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar till revisionen upprättat yttrande som sitt svar på
revisionsrapport ”Medborgar-/brukarperspektivet”.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 38.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Yttrande över revisionsrapport ”Medborgar-/brukarperspektivet”,
2011-05-24.
Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 13/2011 (2.2)
hänvisning dnr VÄN 147/2010 (19.7)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden flyttar planerad redovisning av ärendet Åtgärder med anledning
av internkontroll 2010, från sammanträdet den 27 oktober till sammanträdet den 30
november.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Aina Olofsson presenterar en uppföljning av projektet sammanhållen
demensvård i ordinärt boende. Projektet består av Aspens korttidsboende för personer
med demenssjukdom, dagverksamheterna Backsippan och Träffen, samt hemtjänstteam i
Sollefteå. De olika delverksamheterna samordnar sitt arbete för att skapa ett
sammanhållet stöd för individen. Målsättningarna är att förbättra stödet till anhöriga och
fördröja behov av flytt till särskilt boende. Kunskap, kontinuitet, tid och teamarbete är
viktiga framgångsfaktorer. I det fortsatta arbetet finns det bland annat behov av att
förstärka hemtjänstteamet och dagverksamheterna.
Införandet av Mobipensystemet pågår och väntas fungera fullt ut under hösten. Till
hösten påbörjas också införandet av planeringssystemet Laps Care.
Ekonom Ulf Jonasson informerar om det ekonomiska läget. För perioden januari – maj
redovisar vård- och äldrenämnden ett underskott om 2 748 tkr, jämfört med budget.
Personalkostnader svarar för huvuddelen av underskottet. Kostnadssänkande åtgärder är
nödvändiga både på kortare och längre sikt.
Ulf Jonasson informerar om att planerad redovisning av ärendet Åtgärder med anledning
av internkontroll 2010, bör flyttas från sammanträdet den 27 oktober till sammanträdet
den 30 november. På det sättet kan ärendet samordnas med rapporteringen av årets
internkontroll och fastställande av internkontrollplan för 2012.
Jan Erik Ågren (KD) informerar om genomfört besök på Aspen av en av nämndens
kontaktgrupper.
_____
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Dnr VÄN 21/2011 (1.3)

Delegeringsordning för vård- och äldreförvaltningen – ändring
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar om ändringar i delegeringsordningen enligt
förvaltningens förslag. Ändringarna gäller från den 1 juli 2011, efter genomförd MBLförhandling.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldreförvaltningen föreslår med anledning av nämndens ekonomiska läge att
göra vissa förändringar i delegeringsordningen avseende beslutsrätten i
anställningsärenden. Med ändringarna flyttas rätten att besluta om visstidsanställningar
längre än 14 dagar från enhetschefsnivå till verksamhets- och förvaltningschefsnivå.
Rätten att besluta om tillsvidareanställningar flyttas från verksamhetschef till
förvaltningschef.
Förändringarna påverkar inte beslutsrätten för intraprenadchef Graningebyn.
Följande förändring av delegeringsordningen föreslås:
Delegat:

Åtgärd:
•

Beslut om anställning
- visstidsanställningar <15 dagar

Enhetschef, motsv.
Intraprenadchef
Verksamhetschef
Intraprenadchef
Förvaltningschef
Intraprenadchef
Förvaltningschef
Intraprenadchef

- visstidsanställningar 15 dagar – 90 dagar
- visstidsanställningar >90 dagar
- tillsvidareanställningar

•

Beslut att inrätta tidsbegränsad
anställning

Förvaltningschef
Intraprenadchef

Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S) föreslår, med bifall av Gudrun Svensson (S), Elisabet Tängdén (C) och
Jan Erik Ågren (KD), att besluta om ändringar i delegeringsordning enligt förvaltningens
förslag. Ändringarna ska gälla från den 1 juli 2011, efter genomförd MBL-förhandling.
_____
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Dnr VÄN 112/2011 (19.7)
hänvisning VÄN 124/2009 (19.7)

Ansökan om stimulansbidrag för att underlätta införandet av LOV
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden beslutar att ansöka om 500 000 kronor i stimulansbidrag för
att underlätta införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem)
2. Arbetet i utredningen ska främst inriktas mot hemtjänstverksamhet.
_____
Ärendebeskrivning
Under 2008 – 2010 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att förbereda
och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Under 2011 ska Socialstyrelsen fördela 21 500 tkr till de 78
kommuner som inte tidigare beviljats medel för detta ändamål. Sollefteå kommun har
inte tidigare ansökt om medel. Ansökan ska göras senast den 15 augusti 2011.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att bifalla en motion om att utreda
förutsättningar för att tillämpa LOV och uppdrog till berörda fackförvaltningar att göra
detta i samverkan.
Vård- och äldreförvaltningen bedömer att en utredning av möjligheter att införa LOV
inom äldreomsorgen i första hand bör fokusera på hemtjänstverksamheten. Inom
hemtjänsten bedöms LOV kunna bidra till att lokala mindre, främst kvinnodominerade,
företag kan bildas. Hemtjänstens verksamhet kan ses lämplig för nyföretagande beroende
på att det i förhållande till särskilt boende krävs ett relativt lågt startkapital.
Ett arbete med utredning av införande av LOV kommer även att ge positiva erfarenheter
för förvaltningen avseende budgetering och kostnadsfördelning inom hemtjänst, samt för
eventuella intraprenader.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden beslutar att ansöka om 500 000 kronor i stimulansbidrag för
att underlätta införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem)
2. Arbetet i utredningen ska främst inriktas mot hemtjänstverksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ansökan om stimulansbidrag för att underlätta införandet av LOV,
2011-06-09.
_____
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Dnr VÄN 85/2011 (19.7)

Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning med anledning av anmälan.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldreförvaltningen har inkommit en anmälan enligt Lex Sarah under maj
2011. Anmälan gäller misstanke om stöld av pengar vid två tillfällen i en brukares
lägenhet. Brukaren har lägenhet i särskilt boende.
Enligt anmälan har brukaren berättat att en utpekad person vid ett antal tillfällen har
besökt brukaren i dennes lägenhet. Den utpekade personen är sjuksköterska och har
tidigare haft patientansvar för brukaren. Brukaren uppger att det i samband med två av
besöken har försvunnit kontanter, totalt 600 kronor. Den utpekade sjuksköterskan säger
sig inte ha något med stölderna att göra. Besöken har enligt henne gjorts av sociala skäl,
för att minska brukarens isolering. Brukaren har sedan flera år en psykisk sjukdomsbild
med inslag av oro och nedstämdhet.
Genom att personer i särskilt boende har ett eget boende, kan besök göras av vem som
helst och påtalade stölder kan inte med automatik sättas i samband med utförande av
vård- och omsorgsinsatser, eller med personer som tidigare utfört insatser. Brukarens
hälsotillstånd bedöms kunna påverka dennes upplevelse av händelser och situationer på
ett sätt som inte alltid överensstämmer med avsikten. Uppgifter i utredningen pekar på att
sjuksköterskan haft god avsikt med besöken hos brukaren och att denne på grund av sitt
hälsotillstånd upplevt det på annat sätt.
Brukaren vill inte göra en polisanmälan av stölderna och det kan inte heller anses befogat
att nämnden gör en sådan anmälan.
Oavsett de olika uppfattningarna om besök och händelser bedömer förvaltningen att en
påtalad stöld från brukare faller inom ramen av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.
2 § socialtjänstlagen och innebär ett allvarligt missförhållande.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning med anledning av anmälan.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, 2011-06-14.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 58

Sida

13(14)

2011-06-16

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:
Rapportering av synpunkter och klagomål till vård- och äldrenämnden, 2011-06-13.
Kommunstyrelsen § 114/2011: Taxa för resor till och från daglig sysselsättning.
Kommunstyrelsens budgetberedning § 1/2011: Verksamhetsplan med budget 2012-2014.
Ungdomsdelegationens protokoll 2011-01-27.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 59

Dnr VÄN 11/2011 (1.3)

Sida

14(14)

2011-06-16

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:
9/2011:

Yttrande över besvär angående beslut om bistånd i form av särskilt boende.

Vikarierande verksamhetsutvecklare Birgitta Nyström:
Utredning av anmälan enligt Lex Sarah, 14 kap. 2 § SoL, dnr VÄN 70/2011 (19.6).
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – maj 2011.
Särskilt boende – maj 2011.
Korttidsboende – maj 2011.
Trygghetslarm – maj 2011.
Färdtjänst – maj 2011.
Riksfärdtjänst – maj 2011.
Avgifter – maj 2011.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

