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Dnr VÄN 73/2014 (19.7)

Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom
vård- och äldrenämndens ansvarsområde
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
inom vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
Tidigare beslut om riktlinjer enligt socialtjänstlagen inom vård- och äldrenämndens
ansvarsområde, fastställda av vård- och äldrenämnden 2011-11-30, § 85, upphör därmed
att gälla.
_____
Ärendebeskrivning
Ett behov av nya riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen inom vård- och
äldrenämndens ansvarsområde har synliggjorts med anledning av nyheter i lagstiftning
och föreskrifter. De nya riktlinjerna har kompletterats med de nyheter som sedan år 2011
tillkommit i lagstiftning och regelverk. En anpassning har gjorts för att riktlinjerna bättre
ska överensstämma med Socialstyrelsens pågående övergripande utvecklingsarbete
Äldres behov i centrum, ÄBIC, och till det nationella fackspråket ICF, Internationell
klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
inom vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
Tidigare beslut om riktlinjer enligt socialtjänstlagen inom vård- och äldrenämndens
ansvarsområde, fastställda av vård- och äldrenämnden 2011-11-30, § 85, upphör därmed
att gälla.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-05-21, § 16.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-05-09.
_____
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Dnr VÄN 74/2014 (19.7)

Beslut om införande av Äldres behov i centrum
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att det behovsinriktade och systematiska arbetssättet
Äldres behov i centrum, ÄBIC, ska införas.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen har inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest
sjuka äldre gett Socialstyrelsen flera uppdrag. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC,
ett behovsinriktat och systematiskt sätt som också innehåller en strukturerad
dokumentation. För att likrikta dokumentationen används ICF, Internationell
klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Arbetssättet ÄBIC berör
såväl myndighetsutövare som verkställare. För år 2014 fördelar nu Socialstyrelsen
70 miljoner kronor till kommuner som utbildat processledare och före 2014-10-01 fattat
beslut om att införa ÄBIC. Till kvalifikationskraven hör att processledarna slutfört den
utbildning som Socialstyrelsen erbjuder, senast 2014-11-21. Detta krav har redan
uppfyllts i Sollefteå kommun. Prestationsmedlen kommer att fördelas utifrån hur många
kommuner och stadsdelar som uppfyller prestationskraven.
Med fördelningen av prestationsmedel följer inga restriktioner om hur medlen får
användas. I de fall ansökan beviljas avses medlen att användas till att, om möjligt, frigöra
tid för processledarna att vidareutbilda medarbetare i organisationen. Vidare kommer
tilläggsavtal att behöva tecknas för att modellen ska kunna införas i nuvarande
dokumentationssystem vilket kommer att medföra kostnader för licens, uppstart och
underhåll.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att det behovsinriktade och systematiska arbetssättet
Äldres behov i centrum, ÄBIC, ska införas.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-05-21, § 17.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-05-12.
_____
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Dnr VÄN 47/2014 (19.7)

Medborgarförslag – Demensvården i Sollefteå kommun
Beslut:
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen avseende
medborgarförslag om demensvården i Sollefteå kommun. Vård- och äldrenämnden
konstaterar att antalet yngre med demenssjukdom som är i behov av särskilt boende är få
till antalet. De behov som finns bedöms kunna hanteras i verksamheten. Efter den
enskildes ansökan kan insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) prövas, dessa insatser kan kompletteras med bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL).
_____
Ärendebeskrivning
Till kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag gällande att det saknas ett
mindre boende med vårdplatser för yngre dementa kommuninnevånare.
Förvaltningen kan konstatera att det idag finns ett antal brukare under 65 år med
demenssjukdom som bor på våra särskilda boenden, till största delen på Demenscentrum.
Vård- och äldrenämnden har under senare år satsat på utveckling av sammanhållen
demensvård inom hemtjänsten. Målsättningen är att erbjuda demenssjuka och deras
närstående god omvårdnad samt stöd och hjälpinsatser för ett så självständigt liv som
möjligt, i vardagen och hemmiljön.
Ett mindre boende för enbart yngre innebär några frågor att lösa, exempelvis hur
boendefrågan ska lösas när brukaren inte längre tillhör denna grupp. Det är viktigt att inte
enbart fokusera på ålder utan även på den kognitiva funktionen som finns kvar hos den
demenssjuke. Det är i första hand individuella lösningar i samverkan med brukaren och
närstående som kan bidra till en god livskvalitet.
Efter en dom i Regeringsrätten från år 2008 kan yngre dementa tillhöra personkretsen i
1 § p 2 LSS. Detta innebär att yngre dementa (dvs. under 65 år) kan ha rätt till insatser
enligt 11 § LSS, som personlig assistans, biträde av kontaktperson, avlösarservice i
hemmet och daglig verksamhet. Det är förvaltningens uppfattning att efter en ansökan
om bistånd från en yngre dement person, ska den enskilde informeras om att prövning
kan ske enligt LSS, då LSS–insatser ges på en högre levnadsnivå än vid bistånd enligt
SoL. Själva insatsen medför inga kostnader för den enskilde och kan kompletteras med
insatser enligt SoL. När behoven ökar efter 65-årsdagen kan beviljade LSS-insatser, när
dessa blir otillräckliga, kompletteras med ett utökat bistånd enligt SoL.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen avseende
medborgarförslag om demensvården i Sollefteå kommun. Vård- och äldrenämnden
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§ 40 forts
konstaterar att antalet yngre med demenssjukdom som är i behov av särskilt boende är få
till antalet. De behov som finns bedöms kunna hanteras i verksamheten. Efter den
enskildes ansökan kan insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) prövas, dessa insatser kan kompletteras med bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL).
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-05-21, § 19.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-05-21.
_____
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Dnr VÄN 64/2014 (20.6)

Yttrande över motion – Ta makten över maten i offentlig sektor
Beslut:
Vård- och äldrenämnden antar upprättat yttrande som sitt eget med den redaktionella
ändring som föreslås under sammanträdet.
_____
Ärendebeskrivning
Maria Wennberg (C) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta:




Att Sollefteå kommun ska upprätta en livsmedelspolicy i syfte att höja kvaliteten på maten
som upphandlas till de kommunala verksamheterna. Livsmedelspolicyn ska utformas så
att kommunen kan upphandla livsmedel som är producerade i enlighet med föreskrifter i
EU:s livsmedelslagstiftning men kompletteras av svensk lagstiftning där den ställer
högre krav.
Att kommunstyrelsen utreder kostorganisationen för att göra den kostnadseffektiv, smart
och smidig samt får till uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en
distributionscentral för att små producenter som bara kan erbjuda en produkt ges en
reell möjlighet att vara med i upphandlingarna, samtidigt som vi sparar på miljön genom
att minska transporterna.

Socialförvaltningen ser idag inga hinder att ställa krav på det sätt som motionen föreslår.
Det går dock inte att ställa krav som diskriminerar producenter, exempelvis att ett djur
ska vara fött eller uppfött i Sverige. Kommunen kan även välja att inte handla billigare
produkter om så önskas. Idag finns möjlighet att köpa både svenskt och kravmärkt utan
att ha begränsat konkurrensen men dessa livsmedel köps inte in ute i verksamheten,
beroende på prisskillnaden. Tydliga riktlinjer till verksamheten vad som ska köpas in är
en bättre väg att gå enligt förvaltningen.
Inrättande av en distributionscentral ställer sig förvaltningen positiv till. Dock är det
kostsamt och kräver en omfattande investering om det inte finns någon befintlig lokal
som kan hyras externt.
Förvaltningen ser inga hinder att tillmötesgå motionärens förslag att upprätta en
livsmedelspolicy i syfte att höja kvaliteten på maten, om ekonomin så tillåter. Det som
dock måste tas i beaktande är de specifika krav som olika målgrupper har avseende
kostens sammansättning.
Vad gäller förslaget om inrättande av en distributionscentral anser förvaltningen att
kommunen bör invänta förslaget till ny tjänstemannaorganisation, som ska träda ikraft
2015-01-01.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden antar upprättat yttrande som sitt eget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med den redaktionella
ändring som föreslås under sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-05-21, § 22.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-05-07.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

9(15)

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 42

Dnr VÄN 6/2014 (2.2)

Sida

10(15)

2014-06-11

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Vid Nipgården i Ramsele har avdelningarna Torpet och Loftet stängts. Lokalerna är
besiktigade och överlämnade till Solatum. I och med denna stängning finns åtta brukare
kvar på avdelningen Ängen.
Det skonomiska resultatet per 2014-05-31 innebär ett underutnyttjande om 542 tkr vilket
ger en årsprognos om minus 4 000 tkr.
Det är stor brist på legitimerad personal inför sommaren. En områdeschef och en
verksamhetsutvecklare kommer att vikariera för att täcka upp en del av behovet.
Bemanningsföretag är kontaktade för att hyra in ytterligare legitimerad personal. Detta är
inget enskilt problem för Sollefteå kommun; alla kommuner i Västernorrland har
svårigheter att rekrytera. Långsiktigt ser behovet av legitimerad personal ut att vara
tryggat, dock börjar det skönjas en brist på baspersonal.
Vård- och äldrenämnden ger förvaltningen uppdraget att under hösten presentera en
analys samt handlingsplan för orsaker till och kostnader för sjukskrivningar. En
fördjupad uppföljning av hemsjukvården ska presenteras i samband med delårsbokslut 2.
Ett förslag till gemensam ansökan med Kramfors kommun angående vård- och
omsorgscollege är planerat att vara klart i augusti månad.
Införandet av en resursfördelningsmodell skjuts på framtiden. Det är inte möjligt att
budgetera för denna modell då kommunen ska omorganiseras efter årsskiftet.
Arbetsutskottets och nämndens sammanträden 2014-06-18 respektive 2014-08-06 ställs
in på grund av för få ärenden.
_____
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Upphandling särskilt boende
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att Rådomsgården AB:s anbud antas.
Socialförvaltningen får uppdraget att slutföra förhandlingarna så att avtal kan tecknas.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden fastställer 2014-03-05, § 20, det förfrågningsunderlag som
socialförvaltningen tagit fram. Samtidigt beslutas att förvaltningen ska gå vidare med
upphandlingen. Förvaltningen lade ut fastställt förfrågningsunderlag för e-avrop, sista
anbudsdag var 2014-05-27. Endast ett anbud, från Rådomsgården AB, har inkommit. Då
Rådomsgården har lämnat ett anbud som uppfyller alla skall-krav bedömer förvaltningen
att anbudet bör antas. Delar av beskrivningen hur verksamheten ska drivas är dock
otillräckliga varför förhandlingar bör genomföras i klargörande syfte, så att en
kvalitetssäkringsplan kan biläggas avtalet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att Rådomsgården AB:s anbud antas.
Socialförvaltningen får uppdraget att slutföra förhandlingarna så att avtal kan tecknas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 39.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 47.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-11-21, § 59.
Vård- och äldrenämnden 2012-12-05, § 84.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-12-12, § 64.
Vård- och äldrenämnden 2013-01-16, § 6.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-03-19, § 18.
Vård- och äldrenämnden 2013-04-10, § 32.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-06-25, § 24.
Vård- och äldrenämnden 2013-08-13, § 50.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-11-21, § 40.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-12-19, § 50.
Vård- och äldrenämnden 2014-01-08, § 6.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-02-19, § 10.
Vård- och äldrenämnden 2014-03-05, § 20.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2014-06-04, § 25.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2014-06-02.
_____
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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:
Kommunala handikapprådet: Protokoll 2014-04-09.
Förtroenderådet Solgården: Protokoll 2014-05-07.
PRO Ramsele-Edsele: Ärende: Förtroenderådet i Ramsele-Edsele,
dnr VÄN 75/2014 (19.7).
Socialt ansvarig samordnare: Sammanställning av synpunkter, dnr VÄN 69/2014 (19.5).
KS § 87: Sammanställd internkontroll 2013.
KS § 94: Rapporten Ungdomsarbetslösheten i Sollefteå kommun; Redovisning av vilka
konkreta förändringar i vardagsarbetet som gruppens arbete lett fram till.
Socialförvaltningen: Vård- och äldrenämnden, fördjupad uppföljning 2014-04-30.
KF § 64: Ansvarsfrihet för vård- och äldrenämnden 2013.
Administrativ chef: Förvaltningsrättens mål 1173-14.
Förtroenderåd Sollefteå 2: Minnesanteckningar 2014-05-13.
Socialt ansvarig samordnare: Utredning av rapportering enligt Lex Sarah,
dnr VÄN 76/2014 (19.6).
_____
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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:
2/2014 Remissvar avseende promemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och
sjukvård och socialtjänst, Ds 2014:19.
Administrativ chef Lena Andersson:
5/2014 Angående rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f §
socialtjänstlagen.
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – april 2014
Särskilt boende – april 2014
Korttidsboende – april 2014
Växelboende – april 2014
Dagverksamhet – april 2014
Trygghetslarm – april 2014
Färdtjänst – april 2014
Riksfärdtjänst – april 2014
Avgifter – april 2014.
_____
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