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Dnr VÄN 157/2011 (19.7)

Riktlinjer för rapportering av missförhållanden och risker för
missförhållanden inom socialtjänsten, enligt Lex Sarah
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer riktlinjer vid rapportering om missförhållanden eller
risker för missförhållanden enligt 7 kap. 6 § första stycket och 14 kap. 2-7 §§
socialtjänstlagen.
_____
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen, Sol, och i
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Samtidigt trädde
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah i kraft. Med
anledning av de nya bestämmelserna har vård- och äldreförvaltningen tagit fram förslag
till nya riktlinjer enligt lex Sarah för vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
Enligt bestämmelserna i SoL och LSS ska anställda med flera genast rapportera
missförhållanden eller risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.
Den som tagit emot rapporten ska utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller
undanröja missförhållandet eller risken för ett missförhållande. Den som bedriver
verksamheten ska, om missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarligt,
snarast anmäla det till Socialstyrelsen. I förslag till nya riktlinjer föreslås
verksamhetsutvecklare få delegation av vård- och äldrenämnden att besluta om anmälan
till Socialstyrelsen av allvarliga missförhållanden eller risker för allvarliga
missförhållanden.
Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden rättas
till. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att den
enskilde skyddas från missförhållanden.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer riktlinjer vid rapportering om missförhållanden eller
risker för missförhållanden enligt 7 kap. 6 § första stycket och 14 kap. 2-7 §§
socialtjänstlagen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 48.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-04.
Riktlinjer för rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-10-27

Dnr VÄN 158/2011 (1.6)

§ 73

Sammanträdesplan för vård- och äldrenämnden 2012
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
under 2012 enligt följande:
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Vård- och äldrenämnd
Onsdag 11/1
Onsdag 8/2
Onsdag 7/3
Onsdag 11/4
Onsdag 9/5
Onsdag 13/6

Arbetsutskott
Onsdag 18/1
Onsdag 15/2
Onsdag 21/3
Onsdag 18/4
Onsdag 16/5 förmiddag

Onsdag 15/8
Onsdag 12/9
Onsdag 24/10

Onsdag 10/10

Onsdag 5/12

Onsdag 21/11
Onsdag 12/12

2. Förvaltningen uppdras att se över i vilken mån sammanträdena kan anpassas till
övriga nämnders mötesdagar.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar och tider 2012
för vård- och äldrenämnden och vård- och äldrenämndens arbetsutskott. Planeringen har
gjorts med utgångspunkt i kommunens övergripande ekonomiprocess och 2012 års
sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämndens och arbetsutskottets möten har i den föreslagna sammanträdesplanen förlagts
till andra datum än kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.
Mötesdagarna har också förlagts på andra dagar än då individ- och omsorgsnämnden och
dess arbetsutskott sammanträder. Vård- och äldrenämnden sammanträder heldagar från
kl. 09:00, arbetsutskottet sammanträder eftermiddagar från kl. 13:00.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
under 2012 enligt förslag.

Justeringspersonernas signatur
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§ 73, forts
Förslag till beslut under sammanträdet
Kjell-Åke Sjöström (V) föreslår nämnden att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag, med tillägg att förvaltningen uppdras att se över i vilken mån sammanträdena
kan anpassas till övriga nämnders mötesdagar.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 49.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-04.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 139/2011 (19.6)

Yttrande över förslag till policy om rätt till parboende inom
äldreomsorg, då endast ena parten har ett omsorgsbehov
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avvakta med beslut om policy för
parboende i Sollefteå kommun och invänta regeringens beslut om eventuell lagändring i
socialtjänstlagen gällande makars och sammanboendes rätt att bo tillsammans i särskilt
boende för äldre om båda önskar det.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att tillstyrka en motion om att äldre par
ska ha rätt att bo tillsammans i särskilda boenden, även om endast den ena parten har ett
behov av särskilt boende. Kommunstyrelseförvaltningen gavs uppdrag att utforma en
policy för rätt till parboende och har tillsammans med vård- och äldreförvaltningen tagit
fram ett förslag till policy. Vård- och äldrenämnden har av kommunstyrelseförvaltningen
ombetts yttra sig över föreslagen policy om rätt till parboende.
Att äldre par ges möjlighet att fortsätta leva tillsammans i särskilt boende, även om bara
den ena parten har ett stort och omfattande omsorgsbehov, är ett sätt att leva upp till den
nationella värdegrunden som infördes i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.
Bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser ska inriktas på att äldre personer får
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Socialdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag till lagändring som ska
göra det möjligt för äldre att fortsätta bo tillsammans i särskilt boende om båda har ett
sådant önskemål. Äldreministerns mål är att en lagändring ska kunna träda i kraft den
1 juli 2012. Skivelsen har skickats på remiss från Socialdepartementet och Sollefteå
kommun är en av remissinstanserna. Av departementsskrivelsen framgår intentioner som
inte till fullo överensstämmer med den föreslagna policyn vilket tillsammans med det
faktum att regeringen eventuellt under 2012 kommer att föreslå en ändring i
socialtjänstlagen rörande makars och sammanboendes rätt att få bo tillsammans i särskilt
boende för äldre, gör att förvaltningen bedömer att beslut om att fastställa en lokal policy
för rätt till parboende bör avvaktas.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avvakta med beslut om policy för
parboende i Sollefteå kommun och invänta regeringens beslut om eventuell lagändring i
socialtjänstlagen gällande makars och sammanboendes rätt att bo tillsammans i särskilt
boende för äldre om båda önskar det.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-27

§ 74, forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 51.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-18.
_____

Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 159/2011 (19.7)
Hänvisning dnr VÄN 16/2010 (19.7)

Kvalitetsplan 2012 – 2014
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad kvalitetsplan för perioden
2012 – 2014.
2. Vård- och äldrenämnden uppdrar till vård- och äldreförvaltningen att under 2012
revidera ledningssystem för kvalitet samt upprätta tillhörande kvalitetsplan med
utgångspunkt i de nya föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som träder i kraft 1 januari 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade den 28 oktober 2010 om ledningssystem för kvalitet i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS:2006:11 och SOSFS 2005:12.
Ledningssystemet ska integreras med övriga system för budget och
verksamhetsplanering. Nämnden beslutade också att en kvalitetsplan som konkret
beskriver hur kvalitetsarbetet ska genomföras ska upprättas årligen, med samma
tidsintervall som vård- och äldrenämndens verksamhetsplan.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS:2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM
och LSS upphör att gälla den 1 januari 2012 då ny föreskrift (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete träder i kraft.
Vård- och äldreförvaltningen bedömer att det påbörjade, planerade och strukturerade
kvalitetsarbetet bör fortsätta som planerat även under 2012. Dock bör de nya
föreskrifterna leda till en revidering av nuvarande ledningssystem för kvalitet och
tillhörande kvalitetsplan. Ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med
tillhörande kvalitetsplan beräknas kunna gälla från den 1 januari 2013.
Vid behandling i arbetsutskottet den 12 oktober återremitterades ärendet till
förvaltningen för justering av målformuleringar i kvalitetsplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad kvalitetsplan för perioden
2012 – 2014.
2. Vård- och äldrenämnden uppdrar till vård- och äldreförvaltningen att under 2012
revidera ledningssystem för kvalitet samt upprätta tillhörande kvalitetsplan med
utgångspunkt i de nya föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som träder i kraft 1 januari 2012.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2011-10-27

§ 75, forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 52.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-03.
Förslag kvalitetsplan 2012-2014.
_____

Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 160/2011 (1.6)
Hänvisning VÄN 53/2010 (4.11)
Hänvisning VÄN 85/2010 (4.2)

Lednings- och stödorganisation inom vård- och äldreförvaltningen
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden fastställer införande av en ny lednings- och
stödorganisation vid vård- och äldreförvaltningen enligt föreslagen principiell
modell.
2. Organisationen för sjuksköterskor, myndighetsutövning och den centrala
administrationen vid vård- och äldrekontoret undantas i nuvarande översyn.
3. Ny lednings- och stödorganisation träder i kraft senast 2012-04-01.
4. Förvaltningschef uppdras att utforma detaljorganisationen.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden har i verksamhetsplan 2011-2013 beslutat om en översyn av
vård- och äldreförvaltningens lednings- och stödorganisation. Förslag har utarbetats att
övergå från en verksamhetsindelad till en geografisk organisation omfattande hemtjänst
och särskilt boende, och som leds av en äldreomsorgschef. Respektive geografiskt
område föreslås bli lett av en områdeschef som tillsammans med enhetschefer leder
hemtjänst och särskilt boende inom området. Ett visst administrativt stöd bör finnas ute i
verksamheten, samt ett centralt placerat stöd. Den nya organisationen bedöms kunna
börja gälla senast den 1 april 2012.
Med anledning av påbörjat arbete med sammanhållen kommunal hemsjukvård i länet,
samt en utredning i kommunen av en sammanslagning av vård- och äldreförvaltningen
och individ- och omsorgsförvaltningen, bör organisationen för sjuksköterskor,
myndighetsutövning och den centrala administrationen vid vård- och äldrekontoret
undantas i nuvarande översyn.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden fastställer införande av en ny lednings- och stödorganisation
vid vård- och äldreförvaltningen enligt föreslagen principiell modell.
2. Organisationen för sjuksköterskor, myndighetsutövning och den centrala
administrationen vid vård- och äldrekontoret undantas i nuvarande översyn.
3. Ny lednings- och stödorganisation träder i kraft senast 2012-04-01.
4. Förvaltningschef uppdras att utforma detaljorganisationen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 53.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-03.
Justeringspersonernas signatur
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Dnr VÄN 127/2009 (19.6)

Trygghetsboende Nipgården
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.
5. Vård- och äldrenämnden beslutar att inrätta dagverksamhet på Nipgården för
personer med demenssjukdom.
6. Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att inrätta
särskilda boendeplatser på Nipudden anpassade för personer med demenssjukdom.
_____
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. Efter beslut av vård- och
äldrenämnden den 14 september 2011 har förvaltningen kompletterat beslutsunderlaget
med en konsekvensanalys av alternativet att endast avveckla Nipgårdens avdelning
Ängen som särskilt boende.
På grund av jäv deltog inte Kjell-Åke Sjöström (V) i handläggningen av detta ärende.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77, 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.
5. Vård- och äldrenämnden beslutar att inrätta dagverksamhet på Nipgården för
personer med demenssjukdom.
6. Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att inrätta
särskilda boendeplatser på Nipudden anpassade för personer med demenssjukdom.
Förslag till beslut under sammanträdet
• Åsa Nilsson (S) föreslår nämnden att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
•

Sven Olov Gradin (M) föreslår nämnden att besluta enligt följande:
-

•

Vård- och äldrenämnden hemställer till kommunstyrelsen att säga upp
35-timmarsavtalet.
Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att göra en heltäckande
utredning av behov och tillgång på platser i särskilt boende och demensboende i
hela kommunen, för att få en plan för hur behovet av platser ser ut i olika
kommundelar och hur detta behov ska tillgodoses.

Stig-Göran Lindberg (V) föreslår nämnden besluta att endast de 11 lägenheterna på
Nipgårdens avdelning Ängen ska avvecklas som särskilt boende från den 1 januari
2012, samt att dessa 11 lägenheter ska omvandlas till trygghetsbostäder.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att
arbetsutskottets förslag är huvudförslag. För att få ett motförslag till huvudförslaget ställs
Sven Olov Gradins och Stig-Göran Lindbergs förslag mot varandra. Ordföranden ställer
proposition på förslagen varvid nämnden beslutar att utse Sven Olov Gradins förslag till
motförslag.
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§ 77 , forts
Omröstningsresultat
Med 5 röster för arbetsutskottets förslag mot 4 röster för Sven Olov Gradins förslag
beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag:
Röster för arbetsutskottets förslag:

John Åberg (S)
Åsa Nilsson (S)
Gudrun Svensson (S)
Rolf Granquist (S)
Stig-Göran Lindberg (V)

Röster för Sven Olov Gradins förslag:

Sven Olov Gradin (M)
Folke Lindgren (M)
Elisabet Tängdén (C)
Lars Jonasson (VISKB)

Reservationer
Sven Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Elisabet Tängdén (C) och Lars Jonasson
(VISKB) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven Olov Gradins 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.
Vård- och äldrenämnden 2011-09-14, § 63.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 54.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-04.
_____
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Dnr VÄN 34/2011 (4.11)

Verksamhetsplan 2012 – 2014 med budget
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer verksamhetsplan 2012 – 2014 med budget.
_____
Ärendebeskrivning
Underlag verksamhetsplan 2012-2014 fastställdes den 11 april 2011 för överlämnande
till kommunfullmäktige. Arbetet med att planera har fortsatt efter det och detaljbudget är
lagd. Prognos för kommande år är framräknad och kända och bedömda förändringar
inlagda. Verksamhetsplan 2012-2014 ska fastställas av nämnden under oktober månad
för delgivning till kommunfullmäktige.
Vård och äldrenämnden har för verksamhetsåret 2012 tilldelats en budgetram om
319 455 tkr, i ramen ingår budget för intraprenad Graningebyn med 10 300 tkr.
I den lagda budgeten har kostnader för 2012 års löneöversyn lagts ut på verksamheterna.
I planen ingår satsning på förebyggande verksamhet vilket bedöms medföra minskade
kostnader på sikt. För att bedriva nämndens verksamheter inom den tilldelade
budgetramen förutsätts att de i handlingsplanen beskrivna kostnadssänkande och
strukturella åtgärderna genomförs. Detta bedöms även vara nödvändigt för att bättre möta
medborgarnas behov inom kommunen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer verksamhetsplan 2012 – 2014 med budget.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-03-23, § 20.
Vård- och äldrenämnden 2011-04-11, § 31.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 55.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-04.
Verksamhetsplan 2012 – 2014 med budget.
_____
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Dnr VÄN 13/2011 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
För perioden januari – juli 2011 redovisas ett underskott i vård- och äldrenämndens
verksamhet på 5000 tkr jämfört med budget.
Under andra halvåret 2011 delar vård- och äldrenämnden och barn- och skolnämnden på
lönekostnaden för kostchefen i västra.
_____
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Dnr VÄN 150/2011 (19.7)

Remissvar till kommunstyrelsen avseende betänkandet
kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden ser positivt på kommunalisering av hemsjukvården och
deltar i de länsövergripande arbetsgrupper som bildats för att se över ett eventuellt
övertagande av hemsjukvården, preliminärt årsskiftet 2013-2014.
2. Vård- och äldrenämnden har tagit del av innehållet i betänkandet och kan notera att
några frågor lämnats öppna för att hänsyn ska kunna tas till lokala förutsättningar,
bl.a. omfattning av övertagande gällande åldersgrupp och omfattning av
hemsjukvårdsinsatser.
3. Vård- och äldrenämnden har tagit del av förslaget att läkarinsatsen även
fortsättningsvis ska tillhandahållas av landstinget och ser positivt på det. För att
säkerställa god och säker vård inom kommunal verksamhet ställs dock krav på avtal
om läkarmedverkan och gemensamt ansvar mellan kommun och landsting gällande
uppföljningar av läkaravtal
_____
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har på remiss skickat ut betänkande av utredningen kommunaliserad
hemsjukvård (SOU 2011:55) till bland annat Sollefteå kommun, kommunstyrelsen, för
synpunkter på förslagen i betänkandet.
Vård- och äldreförvaltningen ser positivt på kommunalisering av hemsjukvård. Även
vård- och äldrenämnden har sedan tidigare ställt sig positiv till kommunalisering.
Ett byte av huvudman påverkar medborgare, verksamhet, personal och ekonomi.
Inför ett övertagande måste genomarbetade förslag upparbetas, där alla områden beaktas
med tydliga begränsningar, rutiner och uppföljningar. Arbete med detta har påbörjats
inom länet med ett planerat eventuellt genomförande av kommunaliserad hemsjukvård
vid årsskiftet 2013- 2014. Projektledare har anställts och ett antal arbetsgrupper har
bildats.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden ser positivt på kommunalisering av hemsjukvården och
deltar i de länsövergripande arbetsgrupper som bildats för att se över ett eventuellt
övertagande av hemsjukvården, preliminärt årsskiftet 2013-2014.
2. Vård- och äldrenämnden har tagit del av innehållet i betänkandet och kan notera att
några frågor lämnats öppna för att hänsyn ska kunna tas till lokala förutsättningar,
bl.a. omfattning av övertagande gällande åldersgrupp och omfattning av
hemsjukvårdsinsatser.
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3. Vård- och äldrenämnden har tagit del av förslaget att läkarinsatsen även
fortsättningsvis ska tillhandahållas av landstinget och ser positivt på det. För att
säkerställa god och säker vård inom kommunal verksamhet ställs dock krav på avtal
om läkarmedverkan och gemensamt ansvar mellan kommun och landsting gällande
uppföljningar av läkaravtal
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-10-17.
_____
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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:
Skrivelse från handikappföreningarna i Sollefteå angående trygghetslarm via
mobiltelefoni, inkommen 2011-10-07.
Skrivelse från handikappföreningarna i Sollefteå angående ledsagarservice, inkommen
2011-09-22.
Skrivelse från Vårdförbundet gällande förslag att omvandla Nipgården till
trygghetsboende, inkommen 2011-10-25.
Skrivelse från anhöriga till boende vid avdelning Loftet, Nipgården, angående förslag att
omvandla Nipgården till trygghetsboende, inkommen 2011-09-20.
Skrivelse och protestlistor från boende i Ramsele angående förslag att omvandla
Nipgården till trygghetsboende, inkommen 2011-09-30.
Skrivelse från PRO och Ramsele-Edsele företagarförening gällande tillförlitligheten i
kommunens befolkningsprognoser för olika kommundelar och användningen av
prognoserna i planeringen av kommunal verksamhet. Inkommen 2011-10-05.
Kostnämndens protokoll §§ 15-22.
Kostnämnden, delårsrapport 2, 2011.
Kostnämnden, budget 2012.
Kostnämnden, svar från landstinget på skrivelse gällande utveckling av kostnämnden.
Kommunfullmäktige § 115/2011: Uppföljning av jämställdhetsarbetet 2010.
Kommunfullmäktige § 116/2011: Reglemente för arvoden till förtroendevalda.
Minnesanteckningar förtroenderådet Ramsele, 2011-09-06.
Minnesanteckningar förtroenderådet Sollefteå 1, 2011-09-14.
_____
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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:
Nämndsordförande:
4/2011

Köp av vårdplats på Hospice

Utredare Birgitta Nyström/verksamhetsutvecklare Margaretha Dahlberg:
Utredning av anmälan enligt Lex Sarah, 14 kap. 2 § SoL, dnr VÄN 136/2011 (19.6).
Verksamhetschef myndighetsutövning:
15/2011:
18/2011:
19/2011:
20/2011:
21/2011:

Kompletterande redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2
Omprövning av beslut om avslag på ansökan om ledsagning vid färdtjänst
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 3, till
kommunfullmäktige
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 3, till
kommunens revisorer
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 3, till
Socialstyrelsen

Verksamhetschef särskilt boende:
6/2011:

Avyttrande av kopiator

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – september 2011.
Särskilt boende – september 2011.
Korttidsboende – september 2011.
Trygghetslarm – september 2011.
Färdtjänst – september 2011.
Riksfärdtjänst – september 2011.
Avgifter – september 2011.
_____
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