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Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
Närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Margaretha Dahlberg, verksamhetsutvecklare
Catrin Holm, verksamhetschef, § 64
Jerry Mähler, verksamhetschef, § 62 – 63
Lena Andersson, verksamhetschef, § 66
Gurli Edlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 64
Richard Crole-Rees, sekreterare
Representanter för allmänhet, personal och media deltar i
öppen frågestund kl. 09-10

Justerare

John Åberg, Åsa Nilsson

Plats och tid för
justering

Vård- och äldrekontoret 2011-09-26, kl. 13.00

Underskrifter

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

§§ 60 – 71

Ordförande ...................................................
John Åberg
Justerare
...................................................
Åsa Nilsson

ANSLAG/BEVIS OM JUSTERING
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens
anslagstavla, entréplanet i kommunhuset, Sollefteå
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Richard Crole-Rees
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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

Folke Lindgren (M)

X

Lars Jonasson (VISKB)

X

Elisabeth Tängdén (C)

X

Tjänstgör ej § 63
Tjänstgör ej § 63

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

X

Helena Lidén (S)

X

Stig-Göran Lindberg (V)

X

X

Tjänstgör § 63

X

Tjänstgör § 63

Carina Eriksson (M)
Emma Linder (MP)

X

Gun-Mari Pallin (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)
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Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1. Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen

60

4

2. Yttrande över remiss gällande handlingsplan för
samarbete mellan Sollefteå kommun och Polisen

61

5

3. Trygghetsbostäder

62

6

4. Trygghetsboende Nipgården

63

8

5. Nulägesanalys

64

10

6. Delårsrapport

65

11

7. Ansökan om statliga stimulansmedel för införande
av lokala värdighetsgarantier

66

12

8. Tillsättning av medicinskt ansvarig sjuksköterska

67

13

9. Remiss förvaltningsövergripande inriktningsmål

68

14

10. Information om inkomna beslut och domar

69

15

11. Information om inkomna protokoll och skrivelser

70

16

12. Redovisning av delegeringsbeslut

71

17
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Dnr VÄN 105/2011 (19.6)

Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL),
samt genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldreförvaltningen har från enhetschefen vid ett äldreboende inkommit en
anmälan gällande allvarligt missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade
enligt socialtjänstlagen 14 kap. 2 § (Lex Sarah), i form av bristande bemötande.
Vid ett äldreboende i kommunen har en undersköterska enligt uppgift använt ett
olämpligt språkbruk mot en brukare. Händelsen bevittnades av anhörig till en annan
brukare på boendet. Undersköterskan ska i samband med att en dement brukare uppträtt
våldsamt ha sagt ”jag tror jag måste döda dig” till brukaren. Undersköterskan minns
istället sin egen formulering som ”jag tror du kommer döda mig”. Undersköterskan
ångrar att ordet ”döda” användes i sammanhanget. Bedömningen från enhetschef och
sjuksköterska vid boendet är att händelsen inte har medfört några konsekvenser för
brukaren.
Enhetschefen har efter händelsen fört samtal med undersköterskan om språkbruk och
professionellt bemötande i kontakten med brukare.
Oavsett de skilda uppfattningar som finns om vad som sagts, bedömer vård- och
äldreförvaltningen att händelsen avviker från grundläggande krav på en vård- och omsorg
som genomsyras av respekt, trygghet och värdighet och att händelsen faller inom den
anmälningsskyldighet som gäller enligt socialtjänstlagen 14 kap. 2 §.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL),
samt genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 42.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande 2011-07-06.
_____
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Dnr VÄN 114/2011 (2.7)

Yttrande över remiss gällande handlingsplan för samarbete mellan
Sollefteå kommun och Polisen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden lämnar till kommunstyrelsen upprättat yttrande i ärendet.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldrenämnden har på remiss från kommunstyrelseförvaltningen inkommit
förslag till handlingsplan för samverkan mellan Sollefteå kommun och Polisen.
Vård- och äldrenämnden ser positivt på att handlingsplan för samverkan mellan
kommunen och polisen upprättas. En miljö med ökad trygghet är väsentlig inte minst för
äldre och funktionshindrade medborgare. Åtgärden att förbättra belysning är en viktig
faktor för att uppnå ökad trygghet och förebygga brott. Likaså åtgärden för att förhindra
olovlig cykling på trottoarer och gågator är en viktig del för att förbättra för de äldre.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden lämnar till kommunstyrelsen upprättat yttrande i ärendet.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 43.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-08-05.
_____
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Dnr VÄN 148/2010 (19.7)
Hänvisning dnr VÄN 54/2009 (19.7)
Hänvisning dnr VÄN 61/2010 (19.7)

Trygghetsbostäder
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att fastställa grunder för
trygghetsboende i Sollefteå kommun enligt upprättat förslag.
2. Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus&Hem AB att fastställa
nedanstående lokaler till trygghetsboende
•
Djupövägen 30, 32, 34
•
Dallas Gunillagården
•
Helgumsgården
•
Edselegården
•
Graningebyn, 12 lgh
3. Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus&Hem AB att utreda
möjligheten att inrätta ytterligare trygghetsboenden för att utöka volymen av bostäder
anpassade för äldre.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2010, § 47, att bifalla en motion om
trygghetsboende för äldre. I motionen föreslås att Sollefteå kommun påbörjar planering
för byggande av ett eller flera trygghetsboenden inte bara i tätorten, och att kommunen
ansöker om investeringsstöd för detta. I motionen framhålls som bakgrund bland annat
att äldreboendedelegationen tagit fram ett förslag om trygghetsbostäder och att statligt
stöd ska kunna lämnas för skapande av trygghetsboende. I dagens samhälle finns ett
ökande antal äldre personer som är så friska att de inte behöver vård- och
omsorgsboende, men där så kallat trygghetsboende med viss gemensam service kan vara
en attraktiv boendeform. Det är därför en fördel om kommunen kan erbjuda sådant
boende. Med anledning av att definition saknas i kommunen och att det finns ett antal
byggnader som är lämpliga att omvandla till trygghetsboende så är detta ett första steg
mot införande av trygghetsbostäder.
Vård- och äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till grunder för trygghetsboende i
kommunen, där boendeformen definieras.
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§ 62, forts
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att fastställa grunder för
trygghetsboende i Sollefteå kommun enligt bilaga 1.
2. Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus&Hem AB att fastställa
nedanstående lokaler till trygghetsboende
•
Djupövägen 30, 32, 34
•
Dallas Gunillagården
•
Helgumsgården
•
Edselegården
•
Graningebyn, 12 lgh
3. Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus&Hem AB att utreda
möjligheten att inrätta ytterligare trygghetsboenden för att utöka volymen av bostäder
anpassade för äldre.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-12-02, § 70.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-05-04, § 29.
Vård- och äldrenämnden 2011-05-25, § 42.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 39.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 44.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-08-17.
Bilaga till förvaltningsyttrande, Grunder för trygghetsboende i Sollefteå kommun,
2011-08-17.
_____
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Dnr VÄN 127/2009 (19.6)

Trygghetsboende Nipgården
Beslut:
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 12 oktober för att utreda alternativet att
endast avveckla avdelningen Ängen som särskilt boende, med de ekonomiska
konsekvenserna av detta alternativ.
_____
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.
Samtidigt beslutades att de 11 lägenheterna på avdelning Ängen, belägna i samma
byggnad som Nipgården, skulle omvandlas från ordinära hyresrätter till särskilt boende.
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. Efter delredovisning av utredningen den 25 maj 2011 beslutade nämnden
uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda konsekvenserna av en avveckling av
Nipgården som särskilt boende.
I förvaltningens fortsatta utredning har beaktats befolkningsprognos för Sollefteå
kommun samt nuvarande tillgång till särskilda boendeplatser dels i västra kommundelen,
dels i närhet till Sollefteå tätort. En konsekvensanalys har gjorts 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.
På grund av jäv deltog inte Kjell-Åke Sjöström (V) och Michael Eriksson (S) i
handläggningen av detta ärende.
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§ 63, forts
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att hyresavtalet för
Nipgården får sägas upp för att möta de ekonomiska förutsättningar som ligger i
framtida prognoser.
2. Vård- och äldrenämnden beslutar att Nipgården avvecklas som särskilt boende
successivt under perioden 2012-01-01 till och med 2014-12-31, under förutsättning
att kommunstyrelsen medger uppsägning av hyresavtalet.
3. Vård- och äldrenämnden beslutar att inflyttningsstopp införs på Nipgården.
4. Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus&Hem AB att fastställa
Nipgårdens lokaler som trygghetsboende i takt med att lägenheter blir lediga.
Förslag till beslut under sammanträdet
Elisabeth Tängdén (C) föreslår att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 12 oktober
för att utreda alternativet att endast avveckla avdelningen Ängen som särskilt boende,
med de ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ. Förslaget stöds av Sven Olov
Gradin (M), Åsa Nilsson (S) och Rolf Granquist (S).
Stig-Göran Lindberg (V) föreslår att besluta om återremittering enligt Elisabeth
Tängdéns förslag, med tillägg dels att utreda hur en avveckling av Nipgården skulle
påverka demensvården i kommunen, dels att nämnden hemställer till Solatum Hus&Hem
att göra en bedömning av kundunderlag och hyresnivåer för eventuella trygghetsbostäder
på Nipgården.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt
Elisabeth Tängdéns förslag.
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.
Vård- och äldrenämnden 2011-05-25, § 43.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 40.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 45.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-08-17.
_____
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Dnr VÄN 13/2011 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Catrin Holm informerar om sjuksköterskeverksamheten. Under sommaren har
vikariebemanning delvis skett genom ett bemanningsföretag, på grund av svårigheter att
rekrytera vikarier. Inom verksamheten har arbetet med kvalitetsregistren Senior Alert och
Palliativa registret kommit igång. Senior Alert syftar till att förebygga fallskador,
trycksår och undernäring. Över 60 % av brukare inom särskilt boende har nu fått
riskbedömningar inlagda i systemet. Arbetet med systemet fortsätter att utvecklas.
Palliativa registret samlar statistik om vårdsituationen i livets slutskede, uppgifter om
brukare förs in i registret efter dödsfall.
Gurli Edlund, nytillträdd medicinskt ansvarig sjuksköterska, redovisar statistik över
avvikelser inom hälso- och sjukvård under perioden januari – augusti 2011.
Japans ambassadör besökte demenscentrum Skärvstagården den 1 september, som en del
av ett längre besök i länet. Ambassadören bjöds på en visning av demensvårdens lokaler
och verksamhet. Arrangemanget var väl genomfört och uppskattat av ambassadören, som
har lång erfarenhet av socialpolitiska frågor.
Catrin Holm informerar om en stöld av narkotikaklassade läkemedel på ett äldreboende.
Stölden är polisanmäld.
_____
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Dnr VÄN 74/2011 (4.3)

Delårsrapport
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner delårsrapport 2011-08-31, samt uppdrar till vårdoch äldreförvaltningen att skyndsamt vidta kostnadssänkande åtgärder för att uppnå en
budget i balans.
_____
Ärendebeskrivning
För perioden januari – augusti 2011 redovisar vård- och äldrenämnden ett underskott på
3 784 tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är att nämnden kommer att
överskrida sin ram med 5 675 tkr.
I delårsrapporten beskrivs ekonomifakta och nyckeltal för verksamheten, samt nämndens
bidrag till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål utifrån perspektiven
medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att godkänna delårsrapport 2011-08-31, samt uppdra till vårdoch äldreförvaltningen att skyndsamt vidta kostnadssänkande åtgärder för att uppnå en
budget i balans.
Beslutsunderlag
Delårsrapport vård- och äldrenämnden 2011-08-31.
_____
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Dnr VÄN 89/2011 (4.8)

Ansökan om statliga stimulansmedel för införande av lokala
värdighetsgarantier
Beslut:
Vård- och äldrenämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att vid mötet den 12 oktober fatta
beslut om ansökan om medel. Före arbetsutskottets möte bereds ärendet i nämndens
parlamentariska grupp.
_____
Ärendebeskrivning
För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier med utgångspunkt i
socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund i äldreomsorgen, har
regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala statliga
stimulansmedel till de kommuner som förbereder och utvecklar lokala
värdighetsgarantier. Vid ett första ansökningstillfälle i juni 2011 kunde kommunerna
ansöka om ett fast bidrag på 100 000 kr, och vid ett andra tillfälle den 15 oktober 2011
ett bidrag fördelat efter befolkning 75 år och äldre. För Sollefteå kommun uppgår detta
bidrag till 225 000 kr. Sollefteå kommun har sökt och beviljats det första bidraget på
100 000 kronor. För att ta del av bidrag i den andra omgången ska kommunen till
Socialstyrelsen redovisa en plan för hur arbetet med lokala värdighetsgarantier ska göras.
I kvalitetsplan 2011-2013 har vård- och äldrenämnden lagt fast att tjänste- och
servicegarantier ska tas fram. Detta bedöms kunna ingå som en del i arbetet med lokala
värdighetsgarantier.
Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S) föreslår att ge arbetsutskottet i uppdrag att vid mötet den 12 oktober fatta
beslut om ansökan om medel, med beredning av ärendet i nämndens parlamentariska
grupp före arbetsutskottets möte.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-16, § 34.
Underlag
Förslag till ansökan om statsbidrag.
Förslag till aktivitets- och tidsplan.
_____
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Dnr VÄN 141/2011 (10.1)

Tillsättning av medicinskt ansvarig sjuksköterska
Beslut:
1. Gurli Edlund tillsvidareanställs som medicinskt ansvarig sjuksköterska från den
22 augusti 2011.
2. Beslutet meddelas Socialstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 24 ska det i kommunal hälso- och
sjukvårdsverksamhet finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för rutiner
och patientsäkerhet, samt anmälan enligt lex Maria. I Sollefteå kommuns särskilda
boenden bedrivs hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.
Gurli Edlund har tidigare arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Härjedalens
kommun. Närmast kommer hon från Östersund där hon arbetat som distriktssköterska
hos en privat vårdgivare.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Gurli Edlund tillsvidareanställs som medicinskt ansvarig sjuksköterska från den
22 augusti 2011.
2. Beslutet meddelas Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-09-13.
_____
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Dnr VÄN 138/2011 (4.11)

Remiss förvaltningsövergripande inriktningsmål
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att utforma och besluta om en
verksamhetsplaneringsmetod där delprocesserna är definierade och metoden i sin
helhet är förankrad i styrelser och nämnder.
2. I övrigt föreslår nämnden att kommunstyrelsen beaktar redovisade synpunkter på de
föreslagna inriktningsmålen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren arbetat med att ta fram nya
förvaltningsövergripande inriktningsmål. Kommunstyrelsen beslutade den 6 september
att skicka ut förslaget på remiss till nämnder, råd och delegationer för yttrande. Sedan
yttranden inkommit behandlas ärendet av budgetberedningen den 6 oktober.
Vård- och äldrenämnden anser att det är viktigt att ta fram en metod för
verksamhetsplanering och framtagande av mål, med tydligt definierade delprocesser.
Metoden ska förankras i styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen ska besluta om den
övergripande verksamhetsplaneringen. Nämndernas ansvar bör vara att utforma
aktiviteter, d.v.s. besluta vad som ska göras för att uppnå målen.
I yttrande ges synpunkter på de föreslagna inriktningsmålen.
Förslag till beslut under sammanträdet
John Åberg (S) föreslår nämnden att besluta om svar på remiss enligt eget yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande 2011-09-13.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 9/2011 (2.2)

§ 69

Information om inkomna beslut och domar
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkomna beslut och domar.
_____
Följande beslut och domar har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från Socialstyrelsen:
Dnr:
VÄN 129/2011 (4.8)
Ärende: Medel till Omvårdnadslyftet
Beslut: Sollefteå kommun tilldelas 455 800 kronor för utbildningar inom
Omvårdnadslyftet.
Dnr:
VÄN 89/2011 (4.8)
Ärende: Medel till införande av lokala värdighetsgarantier.
Beslut: Sollefteå kommun tilldelas 100 000 kronor för att förbereda införande av lokala
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.
Från Förvaltningsrätten i Härnösand:
Dnr:
57/2011 (2.10)
Ärende: Överklagan beslut om bistånd i form av särskilt boende.
Dom:

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr:
117/2011 (19.8)
Ärende: Överklagan beslut om färdtjänst
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 70

2011-09-14

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, 2011-09-13.
Samhällsbyggnadsnämnden miljö och hälsoskydd: Föreläggande om underhåll av
Nipgårdens kök, 2011-08-25.
Vård- och äldreförvaltningen: Beslutsavsikt trygghetsboende Hågesta, 2011-06-10.
Individ- och omsorgsnämnden § 117/2011: Sammanhållen hemsjukvård,
projektorganisation.
Kommunstyrelsen § 133/2011: Uppföljning av avtal med Rådomsgården.
Kommunstyrelsen § 139/2011: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2010.
Kommunstyrelsen § 159/2011: Uppföljning av förfallna leverantörsfakturor.
Kommunfullmäktige § 101/2011: Övergripande verksamhetsplan med budget
2012-2014.
Sveriges kommuner och landsting: Beslut om överenskommelse med staten om
samordning av insatser för de mest sjuka äldre.
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 11:29: Ansvarsfördelning mellan
bosättningskommun och vistelsekommun.
Kostnämnden protokoll §§ 9-14.
Minnesanteckningar förtroenderåd Ramsele, 2011-05-17.
Minnesanteckningar förtroenderåd Näsåker/Resele, 2011-05-24.
Minnesanteckningar förtroenderåd Sollefteå 1, 2011-06-08.
Minnesanteckningar förtroenderåd Sollefteå 2, 2011-09-06.
Sollefteå kommuns revisorer: Uppföljning av granskningar gjorda 2009.
Pensionärsrådet protokoll 2011-08-22.
Handikapprådet protokoll 2011-08-24.
Länsstyrelsen rapport 2011:16: Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i
Västernorrlands län 2011-2012.
_____
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2011-09-14

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:
3/2011

Anmälan till Polisen gällande misstanke om stöld.

Verksamhetschef myndighetsutövning:
8/2011:
10/2011:
11/2011:
12/2011:
13/2011:
14/2011:
15/2011:
16/2011
17/2011:

Angående rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2011.
Yttrande över besvär angående beslut om färdtjänst.
Yttrande över besvär angående beslut om hemtjänst.
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2011, till Socialstyrelsen.
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2011, till
kommunfullmäktige.
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2011, till kommunens
revisorer.
Yttrande över besvär angående beslut om ledsagare vid färdtjänstresa.
Omprövning av avslagsbeslut gällande färdtjänst.
Omprövning av avslagsbeslut gällande ledsagare vid färdtjänstresa.

Verksamhetsutvecklare:
14/2011: Beslut gällande begäran om reducering av hemtjänstavgift.
Verksamhetschef särskilt boende:
3/2011:
4/2011:
5/2011:

Vakantsättning av befattningar.
Vakantsättning av befattning.
Vakantsättning av befattning.

Verksamhetschef hemtjänst:
2/2011:

Vakantsättning av befattningar.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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§ 71, forts
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – juni, juli, augusti 2011.
Särskilt boende – juni, juli, augusti 2011.
Korttidsboende – juni, juli, augusti 2011.
Trygghetslarm – juni, juli, augusti 2011.
Färdtjänst – juni, juli, augusti 2011.
Riksfärdtjänst – juni, juli, augusti 2011.
Avgifter – juni, juli, augusti 2011.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(18)

