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Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare informerar om överföring
av hemsjukvård från landstinget till kommunen:
Verksamheten startar i kommunal regi den 3 februari 2014. Kommunens ansvar för
hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem gäller hela dygnet samt alla patienter
oavsett ålder och diagnos, med undantag för patienter upp till 18 år inom barn- och
ungdomspsykiatri. Därutöver har landstinget kvar hemsjukvårdsansvaret då
specialistkompetens krävs samt för svårt sjuka barn och vuxna.
Kommunen ansvarar för oplanerade och planerade hälso- och sjukvårdsinsatser som
utförs i patientens hem av distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning,
arbetsterapeut, sjukgymnast och icke legitimerad personal med delegation.
Distriktssköterskeuppdraget avser planerade hembesök, exempelvis läkemedelshantering,
omläggning av sår, tillsyn. Det avser också oplanerade hembesök vid akut behov av
läkemedelsändringar, kateterstopp, bedömning av fallskador etcetera.
Utgångspunkten är att patient ska uppsöka hälsocentralen vid behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser. Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser då patient på
egen hand, eller med hjälp, kan uppsöka hälsocentralen. Om det råder tveksamhet om
patienten måste få hälso- och sjukvårdsinsatser utförd i hemmet gäller att bedömningen
alltid ska utgå från patientens medicinska behov. Akuta situationer ska lösas i
samförstånd och därefter genomförs en gemensam vårdplanering som avgör vem som
gör vad i det fortsatta arbetet i patientärendet.
Under dagtid kontaktar patienten hälsocentralen eller sjukvårdsrådgivningens nummer
1177 och om patienten uppvisar ett behov av hembesök gör legitimerad personal från
hälsocentralen eller 1177 en bedömning. Föreligger inget behov av hembesök,
tillgodoses behovet av legitimerad personal från hälsocentralen. Om det bedöms att
hembesök behövs, kontaktas berörd legitimerad personal i kommunen. Hembesöket
genomförs och besöket återkopplas till hälsocentral eller kan leda till att hemsjukvård
initieras. Då hälsocentralen är stängd; det vill säga under kvällar, nätter och helgdagar,
ringer patienten alltid nummer 1177.
Äldreomsorgschef informerar om den kommande organisationen av hemsjukvården:
Den legitimerade personalen, det vill säga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster, kommer att utgå från följande ställen: centrala Sollefteå, Skärvstagården,
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§ 77 forts
Långsele/Helgum och Västraområdet. Personalen kommer att arbeta både inom de
särskilda boendena och i hemsjukvården. Vårdplaneringssköterskan kommer att vara
stationerad i Sollefteå och vidarebefordra vårdplaneringar till personalen i det område där
patienten finns. Avtal har skrivits mellan Sollefteå kommun och landstinget som innebär
att landstinget köper tjänsten planerade hembesök under helgdagar av kommunen.
Ekonom informerar:
Det ekonomiska utfallet vid november månads utgång visar ett negativt resultat om
1 785 tkr jämfört med budget. De störst bidragande orsakerna är ökade
personalkostnader, minskade intäkter för matdistribution på grund av färre
portionsbeställningar samt minskade hyresintäkter för särskilt boende. Förhoppningen är
dock att tilldelad budgetram kommer att kunna hållas.
Med anledning av fråga från nämnden angående IT-systemet Laps Care uppmanas
förvaltningen att inventera användningen av IT-stöd inom äldreomsorgen i länets övriga
kommuner. Förvaltningen återkommer med en redovisning till ett kommande
sammanträde.
_____
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Dnr VÄN 152/2013 (16.2)

Hyreskontrakt Vallänge
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner redovisade hyreskontrakt nr 1903-003-01-1013 och
uppdrar till förvaltningschefen att underteckna det.
_____
Ärendebeskrivning
Solatum Hus&Hem AB har anmält behov av investering i nytt uppvärmningssystem för
Vallänge. Då kostnaden bedöms uppgå till 2 000 tkr har Solatum Hus&Hem AB inte
möjlighet att göra denna investering då nuvarande hyreskontrakt endast gäller under en
treårsperiod. Bolaget har därför framställt ett önskemål om att teckna ett femårigt avtal.
Två nya hyreskontrakt har förhandlats fram med anledning av vård- och äldrenämndens
beslut 2012-09-12, § 56, att inte avveckla Vallänge som särskilt boende: ett kontrakt
avser blockförhyrning av lägenheter och det andra kontraktet omfattar gemensamma
lokaler i anslutning till det särskilda boendet. Kostnaden för båda kontrakten är 1 341 tkr,
vilket motsvarar 2012 års hyreskostnad. Kontrakten innebär inga förändringar jämfört
med tidigare förutom hyreskontraktens löptid som utökas till fem år med möjlighet till tre
års förlängning.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår vård- och äldrenämnden att godkänna redovisade hyreskontrakt
nr 1903-003-01-1013 och uppdra till förvaltningschefen att underteckna det.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-11-21, § 43.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-11-14.
_____
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Reviderad sammanträdesplan vård- och äldrenämnden 2014
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesplan för nämnd och arbetsutskott under
2014 enligt följande:
Arbetsutskott
Jan

Feb
19

Mars
19

April
22

Maj
21

Juni
18

Aug
20

Sept
10

Okt
22

Nov
26

Vård- och äldrenämnd
Jan
8

Feb

Mars
5

April
2 & 30

Maj

Juni
4

Aug
6

Sept
3

Okt
8

Nov
5

Dec
10

______
Ärendebeskrivning
Då socialförvaltningens ledningsgrupp deltar i en återkommande utbildning under våren
2014, föreslås följande ändringar av sammanträdesdatum:



Arbetsutskottets sammanträde 2014-04-23 flyttas till 2014-04-22.
Vård- och äldrenämndens sammanträde 2014-05-07 flyttas till 2014-04-30
med början klockan 08.00.

Delårsbokslutet ska lämnas in den 16 september vilket medför att vård- och
äldrenämnden 2014-09-03 måste delegera till arbetsutskottet att ta beslut om
överlämnande, då siffrorna inte kommer att vara färdiga förrän den 8 september.
Följande ändring av sammanträdesdatum föreslås:


Arbetsutskottets sammanträde 2014-09-17 flyttas till 2014-09-10.

Vidare föreslås att arbetsutskottets sammanträde 2014-01-22 samt vård- och
äldrenämndens sammanträde 2014-02-05 ställs in på grund av för få ärenden.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26, § 35.
Vård- och äldrenämnden 2013-09-11, § 63.
Beslutsunderlag
Reviderad sammanträdesplan för vård- och äldrenämnden 2014, 2013-11-26.
______
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Information om inkomna domar och beslut
Beslut:
Inga domar eller beslut har inkommit.
_____
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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:
Kostnämnden Sollefteå: Protokoll 2013-10-11.
KF § 133/2013: Delårsbokslut per 2013-08-31.
Förtroenderådet i Junsele: Minnesanteckningar 2013-10-22.
KS § 197/2013: Riktlinjer - Besök hos hälso- och sjukvård med bibehållen lön.
KS personalutskott § 26/2013: Växling av semesterdagstillägg till extra semesterdagar.
Förtroenderåd Sollefteå 2: Mötesanteckning 2013-11-21.
Socialförvaltningen: Rapportering av synpunkter till vård- och äldrenämnden,
2013-12-04.
_____
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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:
Äldreomsorgschef Jerry Mähler:
2-15/2013 Begäran om åtgärd enlig 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen.
6/2013
Indragning av befattningar
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – oktober 2013
Särskilt boende – oktober 2013
Korttidsboende – oktober 2013
Växelboende – oktober 2013
Dagverksamhet – oktober 2013
Trygghetslarm – oktober 2013
Färdtjänst – oktober 2013
Riksfärdtjänst – oktober 2013
Avgifter – oktober 2013
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