Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(17)

Sammanträdesdatum

2010-09-15

Datum

2010-09-15

Tid

14:30 – 15:30

Plats

Gunillagården, Junsele

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Hans Fälldin, förvaltningschef
Margaretha Dahlberg, verksamhetsutvecklare
Catrin Holm, verksamhetschef sjuksköterskor
Morgan Danielsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Richard Crole-Rees, sekreterare

Justerare

John Åberg, Sven-Olov Gradin

Plats och tid för
justering

Gunillagården 2010-09-15, kl. 17:00

Underskrifter

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

§§ 63 – 64

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

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-15

Anslaget
- sätts upp
- tas ner

2010-09-15
2010-10-07

Protokollets
förvaringsplats

Vård- och äldrekontoret

Underskrift

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

Justeringspersonernas signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sida

2(17)

Sammanträdesdatum

2010-09-15

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)

X

Elisabeth Tängdén (C)

X

Lars Enberg (V)

-

Lars Ericsson (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)

X

Ersättare
Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

-

Nils Michael Eriksson (S)

-

X

Vakant (S)
Baltzar Wästerlund (C)

-

Ing-Britt Hedin (C)

X

Marie Hansson (V)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

-

Gun-Mari Pallin (FP)

-

Jan Johansson (KD)

X

Inga-Mari Solders (MP)

-

Justeringspersonernas signatur

X

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja

Nej

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

§ 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Dnr VÄN 71/2010 (4.3)

Delårsrapport
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner delårsrapport 2010-08-31, samt uppdrar till vårdoch äldreförvaltningen att skyndsamt vidta kostnadssänkande åtgärder för att uppnå en
budget i balans.
_____
Ärendebeskrivning
För perioden januari – augusti 2010 redovisar vård- och äldrenämnden ett underskott på
4 801 tkr jämfört med budget. Delar av underskottet beror på att budget för löneökningar
är periodiserade under senare delen av året. Prognosen för helåret är att nämnden
kommer att överskrida sin ram med ca 2 500 tkr. Främsta orsaken är ett ökat antal
timanställda, bland annat för introduktion av vikarier på flera arbetsplatser för att öka
flexibiliteten vid placering. Bristen på platser i särskilt boende har medfört ett ökat behov
av timanställda inom hemtjänsten och ökade kostnader för utskrivningsklara från
sjukhus. Bristen på boendeplatser har minskat under det andra tertialet.
Utvecklingsprojekt inom demensvård och socialt innehåll i äldreomsorgen har kunnat
genomföras med stöd av statliga stimulansmedel.
I delårsrapporten beskrivs ekonomifakta och nyckeltal för verksamheten, samt nämndens
bidrag till kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål utifrån perspektiven
medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer delårsrapport 2010-08-31.
Förslag till beslut under sammanträdet
Annelie Markemo (S) föreslår att godkänna delårsrapport 2010-08-31, samt uppdra till
vård- och äldreförvaltningen att skyndsamt vidta kostnadssänkande åtgärder för att uppnå
en budget i balans.
Beslutsunderlag
Delårsrapport vård- och äldrenämnden 2010-08-31.
PARAGRAFEN JUSTERAS OMEDELBART.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

§ 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Dnr VÄN 97/2010 (4.9)

Taxa för arbetsresor enligt lag om färdtjänst
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden instämmer i individ- och omsorgsnämndens beslut där
individ- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda behovet av en
enhetlig taxa med fastställd egenavgift för arbetsresor i kommunen enligt lag om
färdtjänst.
2. Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Från kommunstyrelseförvaltningen har individ- och omsorgsnämndens beslut daterat
2009-11-05 tillsammans med tjänstemannayttrande daterat 2009-11-03 ställts till vårdoch äldrenämnden för yttrande. Ärendet avser behov av en enhetlig taxa för
färdtjänstresor för de personer som dagligen använder färdtjänsten för resor till arbete
eller studier.
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente ansvarar vård- och äldrenämnden för
uppgifter inom kommunal färdtjänst vilket innebär att ansökningar om tillstånd till
färdtjänst, enligt lagen om färdtjänst, handläggs vid vård- och äldreförvaltningen.
Kommunfullmäktige fastställde vidare under år 2006, § 131, taxa för färdtjänstresor
vilket innebär att taxan för enstaka resor följer busstrafikens avståndstaxa med en
egenavgift som uppgår till 1,5 gånger kollektivtrafikens avgift i jämna kronor. Någon
särskild egenavgift vid regelbundna arbets- eller studieresor fastställdes inte.
I vård- och äldrenämndens verksamhet förekommer att enskilda, efter att de beviljats
rätten till färdtjänsttillstånd, ansöker om reducering av egenavgift till följd av att resandet
avser dagliga resor till och från arbete eller studier. Idag behandlas dessa ansökningar
individuellt enligt gällande delegeringsordning när de inkommer. En fastställd egenavgift
för arbetsresor skulle underlätta handläggningen i de ärenden som avser ansökan om
reducering av avgift. En fastställd egenavgift för arbetsresor skulle vidare innebära att
tydlig information om avgiftens storlek direkt kan lämnas till den enskilde.
Vård- och äldreförvaltningen bedömer att det finns ett behov av en enhetlig taxa för
arbetsresor i kommunen enligt lag om färdtjänst. Vård- och äldreförvaltningen föreslår
därför vård- och äldrenämnden att instämma i individ och omsorgsnämndens beslut att
föreslå kommunstyrelsen att utreda behovet av enhetlig taxa för arbetsresor enligt lagen
om färdtjänst.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

§ 64, forts
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden instämmer i individ- och omsorgsnämndens beslut där
individ- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda behovet av en
enhetlig taxa med fastställd egenavgift för arbetsresor i kommunen enligt lag om
färdtjänst.
2. Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Taxa för arbetsresor enligt lag om färdtjänst, 2010-08-30.
PARAGRAFEN JUSTERAS OMEDELBART.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Datum

2010-09-15

Tid

09:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, 15:30 – 17:00

Plats

Gunillagården, Junsele

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Hans Fälldin, förvaltningschef
Margaretha Dahlberg, verksamhetsutvecklare
Catrin Holm, verksamhetschef sjuksköterskor
Morgan Danielsson, med. ansv. sjuksköterska, §§ 65 - 67
Richard Crole-Rees, sekreterare

Justerare

John Åberg, Sven-Olov Gradin

Plats och tid för
justering

Vård- och äldrekontoret 2010-09-23, kl. 14:00

Underskrifter

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

§§ 65 – 72

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

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-15

Anslaget
- sätts upp
- tas ner

2010-09-23
2010-10-15

Protokollets
förvaringsplats

Vård- och äldrekontoret

Underskrift

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

Justeringspersonernas signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Nej

Ja

Nej

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)

X

Elisabeth Tängdén (C)

X

Lars Enberg (V)

-

Lars Ericsson (FP)

X

Jan Erik Ågren (KD)

X

Ersättare
Ann-Sofi Nyman (S)

X

Charlotta Forsberg (S)

-

Nils Michael Eriksson (S)

-

X

Vakant (S)
Baltzar Wästerlund (C)

-

Ing-Britt Hedin (C)

X

Marie Hansson (V)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

-

Gun-Mari Pallin (FP)

-

Jan Johansson (KD)

X

Inga-Mari Solders (MP)

-

Justeringspersonernas signatur

X

Tjänstgör §§ 65-67

X

Tjänstgör §§ 68-72

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

§ 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Dnr VÄN 79/2010 (19.6)

Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
_____
Ärendebeskrivning
Till vård- och äldreförvaltningen har från enhetschefen vid ett äldreboende inkommit
anmälan om allvarligt missförhållande i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt
socialtjänstlagen 14 kap. 2 §, i form av en händelse som medfört allvarlig konsekvens för
enskilds liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
I anmälan framkommer att en undersköterska vid äldreboendet i samband med ett nattligt
tillsynsbesök hos en man vid boendet, finner honom hängande över sängkanten med
huvudet ner och benen upp, och ett klädesplagg hade fastnat i sängknoppen. Mannen
hade ett rörelselarm och sladden till larmet var utdragen ur väggkontakten och låg på
golvet. Undersköterskan hjälpte mannen tillbaka till sängen och ringde sedan omedelbart
efter sjuksköterskan. Mannen hade färgförändringar på ena benet och verkade ha väldigt
ont. Sjuksköterskan kom snabbt till rummet, och bedömde att mannen skulle undersökas
av läkare varför hon kontaktade akutmottagningen vid Sollefteå sjukhus vilka ordinerade
smärtlindring. Händelsen inträffade natten mot den 21 maj. Under morgonen flyttades
mannen till akutmottagningen och något senare till en sjukhusavdelning, mannen avled
den 26 maj.
I utredningen framkommer att mannen var dement och sedan maj 2008 varit bosatt vid
äldreboendet som är ett demensboende. Han var ofta uppe på nätterna och på grund av
ökad fallrisk sattes det in ett rörelselarm placerat på golvet vid sängen. Sladden från
larmet var monterat på väggen ca 50-60 cm från nedre sänggaveln och ca 1 meter uppe
på väggen. Den 12 maj fick mannen läkarordination på sömnmedel, varefter extra
tillsynsbesök gjordes för att kontrollera effekten av den nya medicinen. Enligt
omvårdnadsdokumentationen hade han vissa nätter haft god sömn och ibland sämre efter
att den nya medicinen sattes in. Under dagen den 20 maj hade mannen tillsammans med
personal varit ute på promenad och på gott humör. Under kvällen satt han uppe till ca kl.
22.00 och hjälptes då av personal till sitt rum att lägga sig, han var då trött och ostadig på
benen. Vid ett tillsynsbesök vid kl. 00.30- tiden av undersköterskan sov mannen, och
golvlarmet fungerade. Vid nästa tillsynsbesök ca kl. 02.30 hittade undersköterskan
honom hängande över nedre sänggaveln och han hade fastnat i sängknoppen. Sladden till
larmet var utdragen ur väggen.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

§ 65, forts
Vid demensboendet har efter händelsen samtliga på vägg monterade kontaktdosor för
larm samt larmsladdars kontakt bytts ut, så att det larmar om larmkontakten kopplas bort
från uttaget i väggen. Larmsladd och kontakt placeras om möjligt så att den boende inte
kan nå den från sängen. Utformande av förvaltningsövergripande rutiner vid erhållande
av rörelselarm har påbörjats. På äldreboendet har personalen informerats om hanteringen
av larmen och en diskussion har förts om bedömning av bland annat de boendes
tillsynsbehov.
Enligt ansvarig enhetschef och kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska är
bedömningen av händelsen att mannen troligen lutat sig över sänggaveln och dragit ur
larmsladden från väggkontakten, därefter fallit över sänggaveln, fastnat och blivit
hängande där. Genom att mannen fått ny medicin för sömnbesvär, gjordes extra
tillsynsbesök hos honom, och det bedöms därmed inte ha varit brister i tillsyn på grund
av mannens hälsotillstånd och behov av vård och omsorg. Att larmsladden kunde nås
från sängen med möjlighet för den boende att dra ur sladden ur väggkontakten, kan
allmänt ses som en naturlig sak för att leva upp till den enskildes rättighet till
självbestämmande och respekt. Den enskildes rätt att själv välja möblering och placering
av bland annat säng i rum/lägenhet i särskilt boende, kan innebära möjlighet för den
boende att nå larmsladd från säng. För varje enskild boende bör dock, utifrån bedömda
risker, diskussion om lämplig möblering ske med den boende eller dennes företrädare.
Vidare kan det konstateras vara en brist att ett placerat larm slutar att fungera utan att det
larmar på något sätt. När larmsladden drogs ur väggkontakten och slutade fungera borde
det ha larmat för att göra personal uppmärksam på detta. Den åtgärd som vidtagits med
utbyte av kontaktdosor och larmkontakter innebär att liknande händelse om larmet slutar
fungera, inte ska upprepas.
Enligt Socialstyrelsens föreskrift Tillämpningen av 14 kap. 2 § SoL, SOSFS 2008:10, ska
med allvarliga missförhållanden avses såväl aktiva handlingar som försummelser som
innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser
för enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Den anmälda
händelsen bedöms falla inom detta genom att rörelselarmet slutade fungera utan att det
larmades till personal på något sätt.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, samt
genomförd utredning och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-08-18, § 45.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Anmälan enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen, 2010-06-14.
____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Dnr VÄN 92/2010 (19.6)

Anmälan enligt hälso- och sjukvårdslagen lex Maria
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt lex Maria, samt genomförd utredning
och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
_____
Ärendebeskrivning
En anmälan enligt lex Maria, hälso- och sjukvårdslagen, har av vård- och
äldreförvaltningen lämnats till Socialstyrelsen med anledning av en inträffad olycka vid
ett av kommunens särskilda boenden. En man bosatt vid boendet, ett demensboende, har
under natten till den 21 maj fastnat vid kanten av sin säng och blivit hängande upp och
ned. Rörelselarmets väggkontakt hade dragits ur och därför inte larmat. Olyckan
upptäcktes av en undersköterska kl. 02.30, vid föregående tillsynsbesök kl. 00.30 sov
mannen och larmet fungerade.
Mannen hade troligen lutat sig över sänggaveln vid fotändan och dragit ut sladden till
larmet från kontakten som sitter ca 50-60 cm från sängen. Sedan har han troligen ramlat
över sänggaveln och fastnat med ett klädesplagg på sängknoppen och blivit hängande
där. Troligen har ljumsken tryckts mot sängknoppen. Mannen var då olyckan upptäcktes
kraftigt smärtpåverkad och hade färgförändringar på ljumske och ben.
Nattsjuksköterskan vid boendet bedömde att mannen behövde läkarundersökas och
kontaktade Sollefteå sjukhus akutmottagning. Akutens personal hänvisade till
jourhavande kirurg som över telefon gjorde bedömningen att undersökning kunde
avvaktas till morgonen samt ordinerade smärtlindring.
På morgonen den 21 maj läggs mannen in på sjukhuset. Under eftermiddagen amputeras
höger ben akut. Mannens tillstånd försämras därefter och han avlider den 26 maj.
Sollefteå kommuns medicinskt ansvarige sjuksköterska konstaterar i sin händelseanalys
att brukaren kunde nå rörelselarmets väggkontakt från sängen och därmed sätta larmet ur
spel. Åtgärder som vidtagits för att förhindra upprepning är att byta ut samtliga
larmkontakter på enheten mot nya som också larmar då väggkontakten dras ut.
Utformande av förvaltningsövergripande rutiner för rörelselarm har påbörjats. Att fastna i
sängknoppen på det sätt som skedde bedöms som en ren olyckshändelse med låg risk för
upprepning. Efter händelsen fördröjdes sjukvårdens omhändertagande av patienten
genom sjukhusets bedömning att läkarundersökningen kunde vänta till morgonen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av anmälan enligt lex Maria, samt genomförd utredning
och vidtagna åtgärder med anledning av anmälan.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-09-15

§ 66, forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-08-18, § 46.
Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas redogörelse för händelseförlopp, bilaga till lex
Maria-anmälan, 2010-06-23.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämnden
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Dnr VÄN 85/2010 (4.2)

Kostnadssänkande åtgärder
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden tar del av redovisningen.
2. Kostnadssänkande åtgärder vidtas dels under 2011 och inarbetas dels i
verksamhetsplan 2011 – 2013.
3. Ärendet avslutas.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott uppdrog den 2 juni 2010 till vård- och
äldreförvaltningen att utreda vilka åtgärder som skulle vara möjliga att genomföra för att
sänka verksamhetens kostnader med motsvarande 13 årsarbetare. Uppdraget skulle
redovisas under hösten. Syftet var att med befintliga medel möjliggöra en snabb
driftsättning av särskilt boende i Syrenens tidigare lokaler på Skärvstagården.
Bakgrunden var ett behov av att öka antalet platser i särskilt boende för att möta
brukarnas behov.
Vård- och äldreförvaltningen har kunnat konstatera att den brist på boendeplatser som
funnits sedan hösten 2009 nu har minskat, liksom antalet ej verkställda biståndsbeslut.
Det föreligger inte längre något behov av att snabbt driftsätta särskilt boende i Syrenens
gamla lokaler. Detta ska göras enligt tidigare beslut av nämnden, men beslutet bör
genomföras som en del av en genomtänkt strategi för nämndens lokaler.
En ansträngd ekonomisk situation för nämnden under kommande år gör att uppdraget att
sänka kostnaderna fortfarande är aktuellt. Utredning av möjliga åtgärder pågår på
förvaltningen, bland annat gällande effektiviseringar inom sjuksköterskeorganisationen,
användning av leasingbilar och lönetillägg. Åtgärder genomförs för att
schemaläggningen och personalanvändningen ska kunna fungera mer effektivt.
Förslag till kostnadssänkande åtgärder kommer att redovisas efter hand. Delar av
uppdraget kommer att inarbetas i verksamhetsplanen för 2012 – 2014.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-06-02, § 43.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2010-08-18, § 47.
_____
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2010-09-15

Dnr VÄN 11/2010 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av nulägesanalysen.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Catrin Holm informerar. Kramfors och Sollefteå kommuner,
primärvården och Sollefteå sjukhus har i samverkan tagit fram lokala rutiner för palliativ
vård i livets slut. I överenskommelsen klargörs målsättningar och arbetsrutiner för denna
typ av vård samt ansvarsområden för olika huvudmän och personalgrupper.
Förvaltningen kommer inom kort att delta i två öppna nationella kvalitetsregister:
Palliativa registret med inriktning på vård- och omsorg vid livets slut, och Senior Alert
med statistik om vårdskador. Deltagande i kvalitetsregister underlättar jämförelser med
andra vårdgivare och gör det möjligt att identifiera egna förbättringsområden.
Kommunens sjuksköterskor lämnar uppgifter till registren, som är webbaserade. Ett
statsbidrag utbetalas för deltagande baserat på hur aktiv kommunen är med att lämna
uppgifter. Vård- och äldreförvaltningen deltar i palliativa registret från den 1 september,
anslutning till Senior Alert är planerad under hösten.
Catrin Holm informerar om pågående översyn av sjuksköterskeorganisationen med
anledning av arbetsutskottets uppdrag kostnadssänkande åtgärder.
Förvaltningschef Hans Fälldin redovisar en av nämnden beställd översikt över vård- och
äldreförvaltningens chefsorganisation, med uppgifter om ansvarsområden,
arbetsledaransvar och brukaransvar.
Vård- och äldrenämnden informeras om att Margaretha Dahlberg kommer att tjänstgöra
som tillförordnad förvaltningschef under tiden 1 oktober 2010 till 31 mars 2011.
_____
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Dnr VÄN 121/2010 (19.7)
hänvisning dnr VÄN 30/2010 (19.7)

Yttrande över förslag till överenskommelse mellan kommuner och
landsting i Västernorrlands län om samordning av insatser mellan
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Beslut:
Vård- och äldrenämnden ställer sig positiva till förslaget till överenskommelse, med
kommentarer och synpunkter i upprättat yttrande.
Ärendebeskrivning
Det länsgemensamma samverkansrådet för politiker inom landstingets hälso- och
sjukvårdsdelegation och kommunernas socialtjänster, benämnt Socialkola, har givit
kommunförbundet i Västernorrland tillsammans med landstinget i uppdrag att utarbeta
ett förslag på gemensam överenskommelse om samarbete och samordning av insatser för
att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda
enligt gällande lagstiftning. Från och med 1 den januari 2010 trädde ny lagstiftning i
kraft om utökat samarbete mellan kommuner och landsting genom ändringar i
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om yrkesverksamhet på hälso
och sjukvårdens område.
Det utarbetade förslaget har skickats till respektive nämnd och landstingsstyrelse för
kommentarer och synpunkter. Socialkola kommer att ta upp ärendet på sitt nästa möte i
oktober.
Vård- och äldreförvaltningen pekar i sitt förslag till yttrande på behov av att i
överenskommelsen förtydliga formerna för och ansvarsförhållanden inom
samordningsarbetet. Det behöver bland annat förtydligas med vilket mandat personal ska
delta i samordningsmöten, detta är en fråga för respektive huvudman att klargöra.
Kompetens- och yrkeskrav för de samordnare som utses för enskilda individer behöver
förtydligas. Rutiner vid oenighet mellan huvudmännen behöver diskuteras ytterligare.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden ställer sig positiva till förslaget till överenskommelse, med
kommentarer och synpunkter i upprättat yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till överenskommelse mellan kommuner och landsting i
Västernorrlands län om samarbete och samordning av insatser för att den enskilde ska få
sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda, 2010-09-15.
Förslag till överenskommelse, 2010-05-19.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr VÄN 12/2010 (2.2)

§ 70

Information om inkomna beslut och domar
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkommet beslut.
_____
Följande beslut har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från Sveriges kommuner och landsting:
Dnr:
Ärende:
Beslut:
_____

VÄN 68/2010 (4.8)
Ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre,
gemensam ansökan av Sollefteå kommun och landstinget inom
demensvårdsområdet.
Föreslagen försöksverksamhet beviljas inte bidrag.
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Utdragsbestyrkande
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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:
Minnesanteckningar från förtroenderådet i Långsele-Helgum, 2010-05-11.
Palliativ vård vid livets slut – lokala rutiner, gemensamt utarbetat dokument av
landstinget Västernorrland och Sollefteå och Kramfors kommuner, juli 2010.
Skrivelse från Barbro Holmbäck angående korttidsboendet Syrenen, 2010-08-21.
Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och äldrenämnden, IngaMari Solders,
2010-08-30.
Skrivelse från Nipgårdens personal angående framtida verksamhet på Nipgården,
inkommen 2010-09-14.
Sammanställning av synpunkter och klagomål till vård- och äldrenämnden, 2010-09-14.
_____
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Dnr VÄN 14/2010 (1.3)

§ 72

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Verksamhetsutvecklare Margaretha Dahlberg:
2/2010

Yttrande över besvär angående beslut om hemtjänstavgift.

Verksamhetschef myndighetsutövning Lena Andersson:
22/2009
8/2010
8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
12/2010
13/2010

Kompletterande uppgifter om beslut som vid rapporteringstillfälle
30 september 2009 rapporterats som ej verkställda, men som nu verkställts.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 30 juni 2010,
till kommunens revisorer.
Kompletterande uppgifter om beslut som vid rapporteringstillfälle
30 juni 2010 rapporterats som ej verkställda, men som nu verkställts.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 30 juni 2010,
till kommunfullmäktige.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 30 juni 2010,
till Socialstyrelsen.
Yttrande över besvär angående beslut om bistånd i form av särskilt boende.
Yttrande över besvär angående beslut om färdtjänsttillstånd.
Yttrande med anledning av Socialstyrelsens tillsyn enligt 13 kap. 2 §
socialtjänstlagen.

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – juni, juli, augusti 2010.
Särskilt boende – juni, juli, augusti 2010.
Korttidsboende – juni, juli, augusti 2010.
Trygghetslarm – juni, juli, augusti 2010.
Färdtjänst – juni, juli, augusti 2010.
Riksfärdtjänst – juni, juli, augusti 2010.
Hemtjänstavgift – juni, juli, augusti 2010.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

