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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)
Sven Olov Gradin (M)

X

Folke Lindgren (M)

X

Lars Jonasson (VISKB)
Harriet Tänglander (C)
Ersättare
Rolf Granquist (S)
Ingeli Andersson (S)

X

X

Malin Leiknes (S)

X

X

Stig-Göran Lindberg (V)
Carina Eriksson (M)

Kl. 13.55-14.40

X

Ingvar Kristenssen (MP)
Gun-Mari Pallin (FP)

X

X

Göran Solsjö (KD)
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Dnr VÄN 77/2014 (19.8)

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att för närvarande inte införa mobilitetsstöd enligt lag
om mobilitetsstöd (2014:132) som komplement till färdtjänst.
_____
Ärendebeskrivning
Riksdagen har 2014-03-20 utfärdat ny lag benämnd lag om mobilitetsstöd som
komplement till färdtjänst (2014:132), att träda i kraft 2014-07-01. Lagen innebär att
kommunerna, som komplement till färdtjänst, får lämna ekonomiskt stöd för anskaffning
och anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning
(mobilitetsstöd), för att öka hans eller hennes möjligheter att förflytta sig. Stödet får
beviljas under förutsättning att den som får stödet samtycker till detta, har tillstånd till
färdtjänst enligt lagen om färdtjänst men inte har rätt till bilstöd enligt
socialförsäkringsbalken. Kommunerna får själva bestämma om mobilitetsstöd ska
lämnas, utforma sina egna regler för detta och har möjlighet att begränsa stödmottagarens
resande med färdtjänst. Den nya lagen ska enligt regeringen ses som ytterligare en viktig
åtgärd för att ge personer med funktionsnedsättning ett individuellt utformat
transportstöd. Målgrupp är personer som reser mycket med färdtjänst och helt eller delvis
kan, och vill, resa med ett eget motorfordon istället för med färdtjänst.
Granskning har genomförts av färdtjänstresor gjorda under mars månad år 2014 avseende
de som åkt fler än 15 resor. Resultatet visar på att 12 personer har åkt mellan 15-37 resor
vardera, till en kostnad av 529-4 700 kr per person under denna månad. Av de
12 personerna bedöms sannolikt 6 personer inte vara berättigade till bilstöd enligt
socialförsäkringsbalken på grund av åldersskäl och av dessa 6 bedöms minst 5 personer
inte kunna köra bil själva av hälsoskäl.
Förvaltningens bedömning är att oavsett vilka regler som skulle gälla vid ett eventuellt
införande av mobilitetsstöd, visar uppgifterna från mars månad att troligtvis skulle
väldigt få vara aktuella för ett sådant stöd. Kostnaderna för färdtjänstresor kan inte anses
vara ett argument för införande av mobilitetsstöd. Möjligheten finns även för
funktionshindrad eller person med funktionshindrat barn, att ansöka om bilstöd enligt
socialförsäkringsbalken. Tilläggas kan att Sveriges Kommuner och Landsting avstyrkte
lagförslaget med motiveringen att det pågår ett arbete inom Regeringskansliet med syfte
att förenkla regelverket för samhällsstöd till persontransporter.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att för närvarande inte införa mobilitetsstöd enligt lag
om mobilitetsstöd (2014:132) som komplement till färdtjänst.
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§ 47 forts
Sven Olov Gradin (M) och Åsa Nilsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-08-20, § 26.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-08-06.
_____
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Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att analysera sjuktalen och redovisa
resultatet till sammanträdet 2014-11-05.
Vård- och äldrenämnden uppmanar förvaltningen till större ekonomisk restriktivitet.
Förvaltningen ska omedelbart vidta åtgärder för att få budgeten i balans.
_____
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) redovisar uppföljning av
patientsäkerhetsarbetet under perioden 2014-01-01 – 2014-08-31:
Vårdgivaren, det vill säga vård- och äldrenämnden, ansvarar för att
hemsjukvårdspatienter och brukare vid särskilt boende får en god och säker vård. Enligt
patientsäkerhetslagen ska vårdpersonal rapportera risker för vårdskador och vårdgivaren
är skyldig att utreda händelser. Vårdgivaren ska anmäla händelser som medfört eller
kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Bedömningen är att det under årets semesterperiod har varit en hög arbetsbelastning för
legitimerad personal, särskilt i centrala Sollefteå och i Ramsele. Avvikelser har skett men
inga allvarliga vårdskador. Landstingets läkarmedverkan har enligt MAS varit under all
kritik, på grund av dålig kontinuitet och varierande kvalitet på insatserna. Det totala
antalet fall av avvikelser har dock minskat jämfört med motsvarande tidsperiod förra året.
Även avvikelser vid läkemedelshantering har minskat.
Följande fall av avvikelser har anmälts till landstinget, som har ansvaret för utredning
och en eventuell anmälan till IVO:


Två multisjuka patienter i livets slutskede skickades från Sollefteå sjukhus till
särskilt boende utan ordinationer och informationsöverföring.



En underbensfraktur som inte upptäcktes trots flertal läkarbesök hos
primärvården.

Ekonomi
Årets första åtta månader visar på ett budgetöverdrag om 3 388 tkr, årsprognosen i
nuläget är minus 4 000 tkr. Prognosen är ändrad jämfört med juli månad på grund av att
det totala antalet hemtjänstärenden ökat med 19 stycken hittills under året. Ökade
kostnader har konstaterats vid Skärvstagården då de har behövt förstärkningspersonal på
grund av brukares behov, i Långsele/Helgum på grund av mycket resurskrävande
hemtjänstärenden samt i Sollefteå/Undrom med anledning av
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§ 48 forts
ökad brukartid och ökat brukarantal. Åtgärder för att få ekonomin i balans planeras men
sommarens bemanning gör att årsprognosen ligger kvar på ett stort överdrag.
Medarbetare
Under augusti månad har fyra sjuksköterskor rekryterats varav två med
specialistutbildning. En begynnande brist på vikarier vid korttidsfrånvaro kan medföra
högre kostnader i framtiden. Biståndshandläggarna hade under sommaren en
långtidssjukskriven och en vakantsatt tjänst vilket medförde en mycket hög
arbetsbelastning. Rekrytering har nu slutförts och en ny medarbetare började sin
anställning 2014-09-01. Vidare kommer en verksamhetsutvecklare att sluta sin
anställning 2014-09-12 för att arbeta som verksamhetschef vid vårdcentralen i Västra.
Rekrytering av en enhetschef inom äldreomsorgen pågår.
Äldreomsorgschefen vill rikta beröm till all personal för sommarens arbetsinsatser.
Verksamhet
En utbildningsdag avseende systemet Mobipen kommer att hållas i mitten av denna
månad. Syftet är att åstadkomma ett mer tillförlitligt system. Senare i höst ska en
utbildning hållas för Mobipen-ombuden.
Arbetet med nya lönekriterier för Kommunals medlemmar är snart färdigställt. De nya
kriterierna ska ge klara besked om vad som förväntas av den enskilde arbetstagaren för
att få önskad lön. Arbetsgruppen för ett flexibelt arbetstidsavtal för fortlöpande
diskussioner men något slutdatum kan inte ges i nuläget.
Förslag till beslut under sammanträdet:
Åsa Nilsson (S) yrkar att vård- och äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att analysera
sjuktalen och redovisa resultatet till sammanträdet 2014-11-05.
Åsa Nilsson (S) yrkar att vård- och äldrenämnden uppmanar förvaltningen till större
ekonomisk restriktivitet. Förvaltningen ska omedelbart vidta åtgärder för att få budgeten i
balans.
Beslutsunderlag
Snabbinfo augusti 2014.
_____
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Information om inkomna domar och beslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av inkomna beslut.
_____
Följande beslut har inkommit till vård- och äldrenämnden:
Från förvaltningsrätten i Härnösand:
Dnr: VÄN 56/2014 (2.10)
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL
Avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Från Arbetsmiljöverket:
Dnr: VÄN 24/2014 (10.7)
Avgörande: Information om avslutat ärende.
Dnr: VÄN 36/2014 (10.7)
Avgörande: Information om avslutat ärende.
_____
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Dnr VÄN 13/2014 (2.2)
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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:
KS AU § 92: Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per 2014-05-30.
KF § 103: Fördjupad verksamhets- och ekonomisk uppföljning per 2014-04-30.
KF § 104: Budget 2015 och plan 2016 – 2017.
KF § 112: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2013.
KF § 118: Avsägelse från uppdrag som ersättare i vård- och äldrenämnden.
Socialt ansvarig samordnare: Utredning av rapportering enligt Lex Sarah,
dnr VÄN 88/2014 (19.5).
Socialt ansvarig samordnare: Utredning av rapportering enligt Lex Sarah,
dnr VÄN 93/2014 (19.5).
Socialt ansvarig samordnare: Utredning av rapportering enligt Lex Sarah,
dnr VÄN 94/2014 (19.6).
Förtroenderåd 2 Sollefteå: Minnesanteckningar 2014-05-13.
Länspensionärsrådet: Protokoll 2014-06-17.
_____
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Dnr VÄN 9/2014 (1.3)
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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:
Ordförande John Åberg:
3/2014
Köp av plats hos annan utförare
Administrativ chef Lena Andersson:
8-10/2014 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen
Utredare Margaretha Dahlberg:
1/2014
Befrielse av debiterad hemtjänstavgift
Socialt ansvarig samordnare Pirjo Öster:
1-5/2014 Ingen anmälan om allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga
missförhållanden görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – maj, juni, juli 2014
Särskilt boende – maj, juni, juli 2014
Korttidsboende – maj, juni, juli 2014
Växelboende – maj, juni, juli 2014
Dagverksamhet – maj, juni, juli 2014
Trygghetslarm – maj, juni, juli 2014
Färdtjänst – maj, juni, juli 2014
Riksfärdtjänst – maj, juni, juli 2014
Avgifter – maj, juni, juli 2014
_____
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