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Tid

14:30 – 17:00

Plats

Sollefteåsalen, kommunhuset Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Hans Fälldin, förvaltningschef
Jerry Mähler, verksamhetschef särskilt boende, § 53
Richard Crole-Rees, sekreterare

Justerare

John Åberg, Åsa Nilsson

Plats och tid för
justering

Vård- och äldrekontoret 2010-06-04, kl. 11:00

Underskrifter

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

§§ 45 – 55

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
Myndighet
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förvaringsplats
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....................................................
Richard Crole-Rees
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Gudrun Svensson (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Annelie Markemo (S)

X

Anders Ovemar (S)

-

Folke Lindgren (M)

X

Sven Olov Gradin (M)

-

Elisabeth Tängdén (C)

X

Lars Enberg (V)

X

Lars Ericsson (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)

X

Ersättare
Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)

X

X

Vakant (S)
Baltzar Wästerlund (C)

-

Ing-Britt Hedin (C)

X

Marie Hansson (V)

-

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Gun-Mari Pallin (FP)

X

Jan Johansson (KD)

X

IngaMari Solders (MP)

X

Justeringspersonernas signatur

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 70/2010 (19.7)

Remissyttrande över förslag till överenskommelse om intraprenad
mellan vård- och äldrenämnden och Intraprenad Graningebyn
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
2. För språklig tydlighet föreslår vård- och äldrenämnden att ordet ”ersättningen”
ändras till ”grundersättningen” i överenskommelsens bilaga 1, 4:e stycket om
ersättningens storlek.
3. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att budget för år 2011
ska beslutas och redovisas separat för vård- och äldrenämnden respektive
Intraprenad Graningebyn.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden har för remissyttrande fått ett förslag till överenskommelse om
intraprenad mellan vård- och äldrenämnden och intraprenad Graningebyn. Remissvar ska
lämnas till kommunstyrelsen senast den 4 juni.
Intraprenaden utgör en självständig resultatenhet med ett utökat ansvar för verksamhet,
ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. I
förslaget till överenskommelse är intraprenadens uppdrag att utföra hemtjänst i ordinärt
boende inom Graninge församling samt tillhandahålla särskilt boende på Graningebyn.
Kök, restaurang, idrotts- och biblioteksverksamhet samt lokalvård på Graningebyn ingår
också i intraprenaden.
Intraprenaden föreslås vara underställd vård- och äldrenämnden från och med
2011-01-01. Under tiden 2010-07-01 – 2010-12-31 är intraprenaden underställd
kommunstyrelsen. Överenskommelsen föreslås gälla till och med 2013-12-31.
Vård- och äldreförvaltningens bedömningar och synpunkter redovisas i upprättat förslag
till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 27.
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

§ 45, forts
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Remissvar – förslag till överenskommelse om intraprenad mellan
vård- och äldrenämnden och Intraprenad Graningebyn, 2010-05-17.
Förslag till överenskommelse om intraprenad mellan vård- och äldrenämnden och
Intraprenad Graningebyn, 2010-04-30.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jan Erik Ågren (KD) föreslår för språklig tydlighet att ordet ”ersättningen” ändras till
”grundersättningen” i överenskommelsens bilaga 1, 4:e stycket om ersättningens storlek.
Jan Erik Ågren (KD) och John Åberg (S) föreslår att hemställa hos kommunstyrelsen att
budget för år 2011 ska beslutas och redovisas separat för vård- och äldrenämnden
respektive Intraprenad Graningebyn.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 71/2010 (4.3)

Fördjupad uppföljning 30 april 2010
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer fördjupad uppföljning per den 30 april 2010.
_____
Ärendebeskrivning
Fördjupad uppföljning beskriver vård- och äldrenämndens bidrag till måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål utifrån perspektiven
medborgare/brukare, medarbetare, utveckling/förnyelse och ekonomi.
Årets inledning har visat en fortsatt brist på boendeplatser. Vid april månads utgång
saknas 24 platser för särskilt boende och 11 för korttidsboende. Våning sju på sjukhuset
har hyrts för korttidsboende. Det innebär att en utökning av korttidsplatser skett från 17
på gamla Syrenen, Skärvstagården, till 24 i de nya lokalerna.
Arbetsbelastningen har varit hög i hela förvaltningen på grund av bristen på
boendeplatser.
Planeringen av demenscentret på Skärvstagården är slutförd och ombyggnationen har
påbörjats.
För perioden januari – april 2010 redovisar nämnden ett underskott om 1 855 000 kronor
jämfört med budget. Redovisningen innehåller en felperiodisering av
semesterlöneskulden om 745 000 kronor varför det faktiska underskottet är 1 100 000
kronor. Prognosen för året är att nämnden ska kunna hålla sin budgetram.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer fördjupad uppföljning per den 30 april 2010.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 28.
Beslutsunderlag
Vård- och äldrenämnden fördjupad uppföljning 2010-04-30.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 72/2010 (19.6)
hänvisning dnr 799/2007 (19.6)

Verkställighet av beslut gällande bistånd i form av särskilt boende
Beslut:
1. Om den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet gällande särskilt boende
görs journalanteckning om varför den enskilde tackat nej. Biståndshandläggare
tar kontakt med den enskilde för att klargöra om något i behovsbilden förändrats.
2. Kvarstår behovet av särskilt boende ger boendesamordnaren nytt erbjudande när
lämplig plats finns tillgänglig.
3. I de fall den enskilde själv inte längre anser att behov av särskilt boende
föreligger görs journalanteckning och ärendet avslutas.
4. Vård- och äldrenämndens beslut 2007-11-06, § 94 upphör att gälla i den del som
avser avslutande av ärende i samband med att enskild tackar nej till erbjuden
verkställighet.
Ärendebeskrivning
Efter att beslut fattats om rätten till bistånd i form av särskilt boende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen överlämnas beslutet till verksamhetens verkställande del. I praktiken
innebär det att förvaltningens boendesamordnare sammanhåller samtliga beviljade beslut
om särskilt boende och erbjuder den enskilde plats när lämplig plats finns tillgänglig.
I sammanhanget uppstår ofta frågan hur beslutet ska hanteras i de fall den enskilde tackar
nej till erbjuden boendeplats. Av vård- och äldrenämndens tidigare beslut, fattat vid
sammanträde 2007-11-06, § 94, framgår att ett ärende som avser bistånd i form av
särskilt boende ska avslutas i de fall den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet.
Den omständigheten att den enskilde tackar nej till erbjudande om ett särskilt boende
innebär som regel inte att behovet upphört och att förutsättningarna för det
grundläggande biståndsbeslutet därmed har ändrats. Det förvaltningsrättsliga beslutet
gäller och det är därför inte korrekt att avsluta ärendet med anledning av att den enskilde
tackat nej till den erbjudna verkställigheten, om behovet av särskilt boende kvarstår.
I den praktiska tillämpningen har en ökad kunskap om rättspraxis lett till ett arbetssätt
som innebär att i de fall den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet görs
journalanteckningar och biståndshandläggare tar kontakt för att utröna om något i
behovsbilden förändrats. Om behovet kvarstår meddelas boendesamordnaren som ger ett
nytt erbjudande om verkställighet när lämplig boendeplats finns tillgänglig. Om den
enskilde själv anser att behov av särskilt boende inte längre föreligger så görs
journalanteckning och ärendet avslutas.
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

§ 47, forts
Vård- och äldrenämndens beslut, fattat vid sammanträde 2007-11-06, § 94, bör upphöra
att gälla i den del som avser avslutande av ärende i samband med att enskild tackar nej
till erbjuden verkställighet och nytt beslut bör fattas enligt förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Om den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet gällande särskilt boende
görs journalanteckning om varför den enskilde tackat nej. Biståndshandläggare
tar kontakt med den enskilde för att klargöra om något i behovsbilden förändrats.
2. Kvarstår behovet av särskilt boende ger boendesamordnaren nytt erbjudande när
lämplig plats finns tillgänglig.
3. I de fall den enskilde själv inte längre anser att behov av särskilt boende
föreligger görs journalanteckning och ärendet avslutas.
4. Vård- och äldrenämndens beslut 2007-11-06, § 94 upphör att gälla i den del som
avser avslutande av ärende i samband med att enskild tackar nej till erbjuden
verkställighet.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 29.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Verkställighet av beslut gällande bistånd i form av särskilt boende,
2010-04-25.
_____
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 54/2010 (4.11)

Verksamhetsuppföljning 2009
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer verksamhetsuppföljning 2009.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har antagit mål som ska vara styrande för kommunens
verksamheter. De övergripande målen är attraktiv kommun (medborgarperspektiv),
attraktiv arbetsgivare (medarbetarperspektiv), utveckling och förnyelse samt god
ekonomi. 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.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer verksamhetsuppföljning 2009.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-03-31, § 17.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 30.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning 2009, 2010-04-26.
_____
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 61/2010 (19.7)

Trygghetsboende Hågesta
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden stödjer inte förslaget till trygghetsboende på Hågesta i
sin nuvarande utformning.
2. Vård- och äldrenämndens uppfattning är att trygghetsbostäder bör bära sina egna
kostnader, och ställer sig inte bakom en subventionering av hyreskostnaden.
3. I förslaget utgör gemensamma ytor för stor del av lokalerna.
4. Förslaget överlämnas till Solatum hus och hem AB för deras bedömning.
5. Vård- och äldrenämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa på nytt om
fastighetsinventering och marknadsundersökning för att skapa ett underlag för
trygghetsboende.
_____
Ärendebeskrivning
Från Vasallen AB har ett förslag till trygghetsboende lämnats till Sollefteå kommun.
Förslaget innebär att 39 lägenheter iordningställs i före detta Sånga kasern, I 21-området
på Hågesta, och hyrs ut till Sollefteå kommun till en kostnad av 3 323 tkr/år. De totala
hyresintäkterna är bedömda till 2 393 tkr/år vilket innebär att de eventuella
hemtjänstlokaler som behövs i fastigheten skulle kosta 931 tkr/år.
Vård- och äldreförvaltningen gör bedömningen att detta innebär subventionering av
hyrorna och inte vore en önskvärd utveckling för tillkomsten av andra trygghetsbostäder.
Om trygghetsboende ska införas i kommunen föreslår förvaltningen att en
marknadsundersökning genomförs avseende lokalisering och prisbild för att få ett bättre
beslutsunderlag.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden stödjer inte förslaget till trygghetsboende på Hågesta i
sin nuvarande utformning.
2. Vård- och äldrenämndens uppfattning är att trygghetsbostäder bör bära sina egna
kostnader, och ställer sig inte bakom en subventionering av hyreskostnaden.
3. I förslaget utgör gemensamma ytor för stor del av lokalerna.
4. Förslaget överlämnas till Solatum hus och hem AB för deras bedömning.
5. Vård- och äldrenämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa på nytt om
fastighetsinventering och marknadsundersökning för att skapa ett underlag för
trygghetsboende.

Justeringspersonernas signatur
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§ 49, forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-03-31, § 25.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 31.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Trygghetsboende Hågesta, 2010-05-14.
_____
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

Dnr VÄN 22/2010 (2.9)

Yttrande över motion om utmaningsrätt på kommunal verksamhet
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden anser att det är en kommunal angelägenhet om
verksamhet ska upphandlas.
2. Vård- och äldrenämnden ser stora problem med att anpassa kommunens resurser
för upphandling, vid en positiv behandling av motionen.
3. Vård- och äldrenämnden anser att huvuddelen av vården och omsorgen ska
bedrivas i kommunal regi.
4. I övrigt antar nämnden upprättat förvaltningsyttrande som sitt och överlämnar det
till kommunfullmäktige.
_____
Ärendebeskrivning
Till Sollefteå kommunfullmäktige har från Bengt Sörlin (M) inlämnats motion med
yrkande att så kallad utmaningsrätt införs i Sollefteå kommun. Kommunfullmäktige har
lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning, varefter vård- och äldrenämnden
erhållit den för yttrande.
I motionen framförs att kommunens uppgift är att ge invånarna en god service av hög
kvalitet till så låg kostnad som möjligt, och att de pengar kommunen får in via skatter ska
användas så effektivt som möjligt. Vidare framförs att ett sätt att uppnå detta är att ge
privata företag, föreningar och kooperativ en rätt att ”utmana kommunen” för att få en
verksamhet upphandlad i konkurrens. Utmaningsrätt innebär att företag som ser en
möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i annan regi ska få en chans att vara med
och tävla om att få utföra uppdraget åt kommunen, och att därmed ska verksamheten
upphandlas. Kommunen har möjlighet avstyrka begäran med motiverande skäl för detta.
Myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt uppgifter som enligt lag eller
förordning ska utföras av kommunens personal, kan inte bli aktuell för utmaningsrätt.
Att införa utmaningsrätt i kommunen ger en möjlighet till ökad mångfald inom den
kommunala verksamheten. Utmaningsrätt med krav på upphandling, kräver en
kommunövergripande organisation med tillgång till resurser och kompetens för att
genomföra upphandlingar. Det förutsätter ett stöd till nämnder och förvaltningar för
utformande av upphandlingsunderlag och utvärderingsarbete för att säkra att regelverket
kring upphandling följs. För att utmaningsrätt ska få betydelse behövs även en aktiv
marknadsföring och en person med ansvar för att informera om utmaningsrätten och
regelverket kring detta både internt och externt. Inför ett ställningstagande om införande
av utmaningsrätt bör även beaktas Sollefteå kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut
beträffande Lag om valfrihetssystem, LOV.
Justeringspersonernas signatur
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Sammanträdesdatum

2010-05-25

§ 50, forts
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-03-31, § 26.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 32.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Yttrande över motion om inrättande av så kallad utmaningsrätt på
kommunal verksamhet, 2010-03-15.
Förslag till beslut under sammanträdet
Annelie Markemo (S) föreslår nämnden att besluta enligt följande:
1. Vård- och äldrenämnden anser att det är en kommunal angelägenhet om
verksamhet ska upphandlas.
2. Vård- och äldrenämnden ser stora problem med att anpassa kommunens resurser
för upphandling, vid en positiv behandling av motionen.
3. Vård- och äldrenämnden anser att huvuddelen av vården och omsorgen ska
bedrivas i kommunal regi.
4. I övrigt antar nämnden upprättat förvaltningsyttrande som sitt och överlämnar det
till kommunfullmäktige.
Protokollsanteckningar
Elisabet Tängdén (C) och Lars Ericsson (FP) ställer sig bakom upprättat
förvaltningsyttrande men inte punkterna 1, 2 och 3 i Annelie Markemos förslag.
Jan Erik Ågren (KD) och Folke Lindgren (M) ställer sig bakom upprättat
förvaltningsyttrande och punkt 3 i Annelie Markemos förslag, men inte punkterna 1 och
2.
_____

Justeringspersonernas signatur
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Sammanträdesdatum
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Dnr VÄN 48/2010 (2.9)

Yttrande om minoritetsrättigheter för sverigefinnar
Beslut:
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Till Sollefteå kommunstyrelse har från Sverigefinska riksförbundet, SFRF, inkommit
skrivelse om förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar, varefter
vård- och äldrenämnden erhållit den för yttrande.
I skrivelsen framförs att riksdagen i juni 2009 beslutat om den minoritetspolitiska
strategin Från erkännande till egenmakt, vilken stärker nationella minoriteters
rättigheter. En av de viktigaste punkterna är en ny lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010, med bl.a. utvidgat
förvaltningsområde för finska språket. SFRF vädjar till kommuner att aktivt arbeta för att
förverkliga regeringens minoritetspolitiska strategi för sverigefinnar.
Sollefteå kommun har inte tidigare omfattats av förvaltningsområdet för finska språket,
inte heller i det utvidgade område som gäller sedan 1 januari 2010. I socialtjänstlagen
regleras kommunmedborgarnas delaktighet och inflytande i socialtjänstens verksamhet,
och det oavsett nationalitet eller ursprung. Vid vård- och omsorgsinsatser till personer av
annat ursprung än svenskt, är inriktningen att i möjligaste mån ta tillvara anställdas
språkkunskaper för att personer med vård- och omsorgsinsatser ska kunna kommunicera
tillfredsställande.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 33.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Yttrande över skrivelse om förverkligande av minoritetspolitiska
rättigheter för sverigefinnar, 2010-04-26.
_____
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Dnr VÄN 73/2010 (19.7)
hänvisning dnr 131/2009 (19.7)

Värdegrund för vård- och äldreförvaltningen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer värdegrund för vård- och äldreförvaltningen enligt
upprättat förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Värdegrundsarbete är ett område som uppmärksammats av många kommuner. I början av
2007 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att lägga fram förslag till en
värdighetsgaranti för vård- och omsorg om äldre kvinnor och män. I maj 2008
presenterades utredningen, och i februari 2010 överlämnade regeringen till riksdagen
propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116).
Inom vård- och äldreförvaltningen påbörjades i början av 2009 ett arbete med att utarbeta
en gemensam värdegrund för vård- och äldreförvaltningen. Syftet med
värdegrundsarbetet är att öka var och ens medvetenhet om vilka värderingar man har och
hur det påverkar oss i vårt dagliga arbete, att utifrån övergripande styrdokument
identifiera och synliggöra de viktigaste kärnvärdena och att arbetet ska vara en ständigt
pågående process där värdegrunden görs synlig i konkreta handlingar.
Arbetet inleddes med en heldagsföreläsning av etikforskaren Claes Trollestad. Där deltog
chefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor, ledamöter från vård- och äldrenämnden
samt representanter från Graningebyn och Rådomsgården. Efter föreläsningen
genomfördes med samma deltagande grupper en dag med reflektioner över centrala
begrepp som finns i förvaltningens övergripande styrdokument, och tolkning av dessa.
Vidare diskuterades hur värdegrundsarbetet skulle drivas vidare för att göra all personal
delaktig i framtagandet av en gemensam värdegrund.
Därefter påbörjades en dialog med samtliga arbetsplatser inom vård- och
äldreförvaltningen, om värdegrund utifrån tre perspektiv: Värderingar i mötet med
medborgaren, i samarbetet och i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. I
dialogen har lyfts fram att det ska finnas en tydlig koppling till det vardagliga arbetet.
Som verktyg har använts en värdegrundsblomma i vilken personalen på respektive
arbetsplats presenterat sina diskussionsresultat, och med förslag till formulering av en
värdegrund. Med utgångspunkt från arbetsplatsernas förslag, har Ann-Katrin Thornberg
och Pirjo Öster, vård- och äldreförvaltningen, utarbetat ett förslag till gemensam
värdegrund som presenterats för förvaltningens ledningsgrupp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

15(19)

Sammanträdesdatum

2010-05-25

§ 52, forts
Följande grundsats sammanfattar förslaget till värdegrund:
”Med respekt i våra möten, dialog i vårt samarbete och en vilja att utvecklas bygger vi
vår värdegrund.”
Närmare inriktning av värdegrunden och det fortsatta värdegrundsarbetet föreslås gälla
enligt upprättat förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2009-11-11, § 62.
Vård- och äldrenämnden 2009-02-12, § 94.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-05-06, § 34.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer värdegrund för vård- och äldreförvaltningen enligt
upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Förslag till värdegrund för vård- och äldreförvaltningen,
2010-04-27.
_____
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§ 53

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av nulägesanalysen.
_____
Ärendebeskrivning
Jerry Mähler ger en lägesbild av verksamheten inom särskilt boende. De förändringar av
personaltätheten som genomförts under 2009 har gett resultatet att kostnadsskillnaderna
mellan olika boenden minskat kraftigt.
Bygget av demenscentret på Skärvstagården pågår nu på alla våningsplan, arbetet med
den nya uteträdgården inleds inom kort. En viktig del av projektet är att planera
brukarnas flytt på ett bra sätt. Målet är att brukare endast ska behöva flytta en gång, till
ett boende som passar just dem. Information och dialog förs individuellt med brukare och
deras anhöriga.
Rekrytering av omsorgspersonal motsvarande 13 årsarbetare pågår till den nya
avdelningen i demenscentret. Rekrytering görs både internt och externt.
Kommunstyrelsens personalutskott, PU, bereder begäran från vård- och
äldreförvaltningen om att också kunna rekrytera omsorgspersonal till en ny avdelning för
särskilt boende i Syrenens tidigare lokaler på Skärvstagården. PU har vid möte den 25/5
begärt ytterligare underlag och kommer att behandla ärendet igen den 22/6. Rekrytering
av sjuksköterska till avdelningen har godkänts.
Syrenens korttidsboende finns nu på våning 7, sjukhuset, och det fungerar bra. Alla 24
platser är i bruk.
Jerry Mähler informerar nämnden om att han som ansvarig chef just nu har svårt att
verkställa beslut om särskilt boende och korttidsboende i tillräcklig utsträckning. Ett
40-tal brukare väntar på boendeplats.
Jerry Mähler resonerar i ett framtidsperspektiv om möjliga prioriteringar och åtgärder för
att klara verksamhet och ekonomi. En viktig fråga att lösa är var korttidsvården ska
bedrivas från 2012 då hyreskontraktet på sjukhuset går ut.
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§ 53, forts
Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om pågående budgetdialog med
budgetberedningen. Det har under budgetarbetet inför 2011 funnits osäkerhet om medel
för Graningebyns intraprenad ska läggas som ett tillskott till vård- och äldrenämndens
budget, eller ingå i den i februari föreslagna preliminära budgetramen för nämnden.
Budgetberedningen avgör den 26/5 vilket förslag till budget som går vidare till
kommunstyrelsen.
Årets löneavtal är i huvudsak klara. Löneöversyn har inletts och avslutas efter sommaren.
Planeringsläget ser bra ut inför sommarens semesterperiod.
Vård- och äldreförvaltningen kommer enligt önskemål att till nämnden sammanställa en
skriftlig organisationsöversikt med uppgifter om enhetschefernas arbetsledaransvar och
administrativa stöd.
Utbildningsdag med juristen Jonas Reinholdsson som inbjuden föreläsare är flyttad till
den 29/11. Nämndens ledamöter är inbjudna att delta. Programmet kan vid behov
anpassas för de ledamöter som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde under
eftermiddagen samma dag.
_____
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Dnr VÄN 13/2010 (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, 2010-05-24.
Revisionsrapport Intern kontroll – uppföljning, Sollefteå kommuns revisorer,
2010-03-31.
Information om prestationsbaserat statsbidrag för förbättringsarbete för de mest sjuka
äldre, Sveriges kommuner och landsting 2010-03-25.
Förteckning över PRO:s representanter i ny förtroenderådsorganisation, 2010-04-06.
Avsägelse av förtroendeuppdrag, Michael Eriksson, 2010-04-27.
Protokoll från Solgårdens förtroenderåd, 2010-05-19.
Kommunstyrelsen § 78/2010: Köksorganisationen i västraområdet.
Kommunstyrelsen § 79/2010: Revisionsrapport Kvalitet.
Kommunstyrelsen § 89/2010: Ombudgetering av medel till företagshälsovården.
Kommunfullmäktige § 28/2010: Komplettering av reglementet för internkontroll.
Kommunfullmäktige § 50/2010: Över- och underskottshantering bokslut 2009.
Kommunfullmäktige § 55/2010: Nämndorganisation 2011 – 2014.
_____
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Dnr VÄN 14/2010 (1.3)

§ 55

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:
4/2010

Komplettering av rapportering till revisorerna av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen för kvartal 4 2009 och kvartal 1 2010, uppgifter om beslut
som verkställts t.o.m. 2010-05-01.

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – april 2010.
Särskilt boende – april 2010.
Korttidsboende/växelvård – april 2010.
Färdtjänst/riksfärdtjänst – april 2010.
Hemtjänstavgift – april 2010.
_____
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