Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-11

Datum

2013-09-11

Tid

13.00–13.10

Plats

A-salen, kommunhuset Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ulf Jonasson, ekonom
Jerry Mähler, äldreomsorgschef
Ylva Näsström, nämndsekreterare

Justerare

John Åberg, Åsa Nilsson

Plats och tid för
justering

Förvaltningskontoret 2013-09-11, kl. 14.45

Underskrifter

Sekreterare …………………………… § 58
Ylva Näsström
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

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-11

Anslaget § 40
- sätts upp

2013-09-11 tas ner 2013-10-03

Protokollets
förvaringsplats

Förvaltningskontoret

Underskrift

Justeringspersonernas signatur

....................................................
Ylva Näsström

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2013-09-11

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)
Gudrun Svensson (S)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)
Sven Olov Gradin (M)

X

Folke Lindgren (M)

X

Lars Jonasson (VISKB)

X

Harriet Tänglander (C)

X

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

Eva Nordin (S)

X

X

Lars Karlsson (S)
Malin Leiknes (S)

X

Stig-Göran Lindberg (V)

X

X

Carina Eriksson (M)
Ingvar Kristenssen
Gun-Mari Pallin (FP)

X

Göran Solsjö (KD)

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja

Nej

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-11

Datum

2013-09-11

Tid

13.10-14.30

Plats

A-salen, kommunhuset Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ulf Jonasson, ekonom
Jerry Mähler, äldreomsorgschef
Ylva Näsström, nämndsekreterare

Justerare

John Åberg, Åsa Nilsson

Plats och tid för
justering

Förvaltningskontoret 2013-09-20, kl.09.00

Underskrifter

Sekreterare …………………………… § 59-68
Ylva Näsström
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

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-11

Anslaget § 40
- sätts upp

2013-09-20 tas ner 2013-10-14

Protokollets
förvaringsplats

Förvaltningskontoret

Underskrift

Justeringspersonernas signatur

....................................................
Ylva Näsström

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2013-09-11

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)
Gudrun Svensson (S)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)
Sven Olov Gradin (M)

X

Folke Lindgren (M)

X

Lars Jonasson (VISKB)

X

Harriet Tänglander (C)

X

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

Eva Nordin (S)

X

X

Lars Karlsson (S)
Malin Leiknes (S)

X

Stig-Göran Lindberg (V)

X

X

Carina Eriksson (M)
Ingvar Kristenssen
Gun-Mari Pallin (FP)

X

Göran Solsjö (KD)

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja

Nej

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2013-09-11

Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1. Intraprenad Graningebyn, ny överenskommelse

58

6

2. Avgiftssystem för hemsjukvård

59

7

3. Avgifter för hjälpmedel

60

8

4. Riskbedömning särskilt boende

61

9

5. Redovisning av mål och aktiviteter 2013

62

10

6. Sammanträdesplan vård- och äldrenämnden 2014

63

11

7. Nulägesanalys

64

13

8. Delårsredovisning 2013-08-31

65

14

9. Information om inkomna domar och beslut

66

16

10. Information om inkomna protokoll och skrivelser

67

17

11. Redovisning av delegeringsbeslut

68

18

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 58

Dnr VÄN 207/2012 (19)

Sida
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2013-09-11

Intraprenad Graningebyn, ny överenskommelse
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om intraprenad enligt
förslag till överenskommelse.
_____
Ärendebeskrivning
Graningebyn har sedan 2010-07-01 drivit verksamheten som intraprenad enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer 2009-03-30, § 35. Enligt de av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjerna ska kommunstyrelsen besluta om att bevilja drift i
intraprenadform.
Överenskommelsen om intraprenad löper ut 2013-12-31 och en ansökan om fortsatt
intraprenaddrift har inlämnats till vård- och äldrenämnden. Förhandlingar har hållits och
förslag till överenskommelse har tagits fram. Den föreslagna överenskommelsen har tagit
tillvara erfarenheter från innevarande period och anpassats till gällande lagstiftning. De
förändringar som skrivits in är främst av organisatorisk art; intraprenaden föreslås lyda
under förvaltningschefen och inte som i nuläget under vård- och äldrenämnden. Vidare
har reglering utifrån gällande lagstiftning avseende verksamhetschef hälso- och sjukvård
skrivits in.
Förvaltningen bedömer att en fortsatt drift i intraprenadform är ändamålsenlig med
hänsyn till Graningebyns tidigare erfarenheter som självständig nämnd. Förvaltningen
anser också att det är lämpligt att verksamheten ska ledas av chef socialförvaltningen för
att underlätta informationsspridandet och för att vård- och äldrenämnden inte ska behöva
behandla driftfrågor på detaljnivå.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om intraprenad enligt
förslag till överenskommelse.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-02-28, § 12.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-03-19, § 22.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-09-02.
Förslag till överenskommelse 2013-03-14.
Verksamhetsplan 2014-2016.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 59

Dnr VÄN 121/2013 (4.9)

Sida
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2013-09-11

Avgiftssystem för hemsjukvård
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att ingen avgift ska debiteras för
hemsjukvård inom Sollefteå kommuns ansvarsområde. Med detta hävs beslutet från
2009-02-23, § 14, om avgift för medicinsk service.
_____
Ärendebeskrivning
Vid övertagandet av hemsjukvården kommer även ansvaret för prissättningen att övergå
till kommunerna. Då det vid övertagandet inte går att använda landstingets nuvarande
avgiftssystem, måste Sollefteå kommun fatta ett eget beslut om avgifter. I utredningen
har två olika alternativ tagits fram vilka är:
A. Kommunens avgiftssystem anpassas till landstingets nuvarande avgiftssystem
(ingen avgift)
B. Kommunens och landstingets avgifter anpassas utifrån landstingets nuvarande
avgifter (ingen avgift eller 80 kr)
Av dessa förordar socialförvaltningen alternativ A, ingen avgift. Kommunen tar inte ut
någon avgift vare sig för hemsjukvårdsbesök eller hembesök av distriktssköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast.
Landstinget hanterar idag hemsjukvårdsbesök och hembesök på ett likvärdigt sätt utifrån
ett avgiftsperspektiv då båda besöksformerna är avgiftsfria. Att kommunerna även i
framtiden hanterar hemsjukvårdsbesök och hembesök på ett likvärdigt sätt utifrån ett
avgiftsperspektiv bedöms stödja principen att kostnadsneutralitet ska eftersträvas för den
enskilde patienten för att tillgodose en jämlik hälso- och sjukvård.
Införande av ett avgiftssystem bedöms dessutom medföra administrationskostnader som
överstiger intäkterna.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår vård- och äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige att ingen
avgift ska debiteras för hemsjukvård inom Sollefteå kommuns ansvarsområde.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-05-18.
_____
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 60

Sida
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2013-09-11

Dnr VÄN 122/2013 (4.9)

Avgifter för hjälpmedel
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att ingen avgift för förskrivna
hjälpmedel ska debiteras vårdtagarna inom Sollefteå kommuns ansvarsområde.
______
Ärendebeskrivning
Vid övertagandet av hemsjukvården kommer även ansvaret för vissa individuella
hjälpmedel att övergå till kommunerna. Då det vid övertagandet inte går att använda
landstingets nuvarande avgiftssystem, måste Sollefteå kommun fatta ett eget beslut om
avgifter för dessa hjälpmedel. I utredningen har tre olika alternativ tagits fram vilka är:
1. Att kommunen anpassar sig till landstingets nuvarande avgiftssystem (egenavgift
på alla individuella hjälpmedel 300 kr)
2. Egenavgift ersätts med hyresavgift för brukaren
3. Ingen avgift
Förvaltningens sammantagna bedömning är att alternativ 3, ingen avgift, är det alternativ
som bäst stödjer effektiva vårdprocesser och uppdraget att tillhandahålla god och säker
vård. Ett initialt val av alternativ 3 utesluter inte möjligheten för huvudmännen att införa
patientavgift i framtiden.
Alternativ 1 (300 kronor/ hjälpmedel - utan högkostnadsskydd) riskerar att individer
väljer bort hjälpmedel som de har faktiskt behov av samt att det ökar risken för att
hjälpmedel inte återlämnas när de inte längre används.
Alternativ 2 (hyra per hjälpmedel) är teoretiskt möjligt att införa men kräver omfattande
administration och systemanpassningar samt behöver analyseras mer ingående avseende
faktisk nettointäkt. Detta bedöms inte vara möjligt att uppnå innan februari 2014.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår vård- och äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige att ingen
avgift för förskrivna hjälpmedel ska debiteras vårdtagarna inom Sollefteå kommuns
ansvarsområde.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-05-18.
_______

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 61

Dnr VÄN 119/2013 (19.6)

Sida
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2013-09-11

Riskbedömning särskilt boende
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av genomförd riskbedömning 2013 vid de särskilda
boendena i Sollefteå kommun.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden gav 2009-10-29, § 76, förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
plan för bedömning av risker i boendemiljön inom särskilt boende. Riskbedömningar har
därefter genomförts årligen. Syftet med bedömningarna är att upptäcka risker i
boendemiljön och förhindra olyckor.
Boendemiljön avgränsas till lägenheterna, gemensamhetslokaler och eventuella
uteplatser som tillhör boendeenheten. Markytor runt det särskilda boendet som
verksamheten inte har hel förfoganderätt över själva, omfattas inte.
År 2013 är tredje året som denna typ av beräkning av riskerna används. Medvetenheten
om riskerna har förstärkts då varje enhet genomarbetas årligen och varje enhetschef följer
upp att nödvändiga åtgärder vidtas.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av genomförd riskbedömning 2013 vid de särskilda
boendena i Sollefteå kommun.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26.
Beslutsunderlag
Samlad mall för riskanalys för särskilt boende 2013-08-09.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 62

Dnr VÄN 123/2013 (2.2)

Sida
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2013-09-11

Redovisning av mål och aktiviteter 2013
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisningen av mål och aktiviteter 2013.
Redovisning av förslag till mål och aktiviteter för 2014-2016 ska tas upp i
nästkommande arbetsutskott och nämnd.
_____
Ärendebeskrivning
En löpande uppföljning av handlingsplaner för kommunfullmäktiges mål ska redovisas
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målen är uppdelade i fyra fokusområden:
utbildning och kompetensutveckling; livsmiljö; förutsättningar för arbete och tillväxt;
omsorg. Vård- och äldrenämndens ansvarsområden finns inom områdena utbildning och
kompetensutveckling, livsmiljö samt omsorg. Under år 2013 har det bland annat
påbörjats ett arbete med att redovisa resultat av brukarundersökningar i
kvalitetsledningssystemet STORK på intranätet. Utbudet har ökat både av kulturella
aktiviteter för demenssjuka och av friskvårdsaktiviteter inom hela äldreomsorgen. Under
hösten kommer utbildning av värdegrundsledare att påbörjas inom äldreomsorgen.
Som svar på en fråga från Rolf Granqvist (S) svarar förvaltningschefen att arbetet med
ansökan om att införa ett vård- och omsorgscollege inte är klart. Flera förvaltningar är
involverade och förvaltningschefen återkommer med besked om hur arbetet fortgår till
nästa nämndssammanträde.
Ordförande John Åberg (S) föreslår att ärendet om att införa vård- och omsorgscollege
påskyndas via ett nytt beslut i arbetsutskott och nämnd där det framgår en tidsplan för
ansökan.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisningen av mål och aktiviteter 2013.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande John Åberg (S) föreslår att en redovisning av mål och aktiviteter för 20142016 ska tas upp i nästkommande arbetsutskott och nämnd.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26.
Beslutsunderlag
Löpande uppföljning av handlingsplaner 2013 för kommunfullmäktiges mål.
______
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2013-09-11

§ 63

Dnr VÄN 117/2013 (1.6)

Sammanträdesplan 2014 vård- och äldrenämnden
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesplan för nämnd och arbetsutskott under
2014 enligt följande:
Månad
Nämnd
Arbetsutskott

J
8
22

F
5
19

M
5
19

A
2
23

M
7
21

J
4
18

J A
- 6
- 20

S
3
17

O
8
22

N
5
26

D
10
-

_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar och tider 2014
för vård- och äldrenämnden med arbetsutskott. Planeringen har gjorts med utgångspunkt
i kommunens övergripande ekonomiprocess och 2014 års sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nämndens och arbetsutskottets möten har i den föreslagna sammanträdesplanen förlagts
till andra datum än kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Vårdoch äldrenämnden sammanträder heldagar från kl. 09.00. Arbetsutskottets sammanträden
inleds likaså kl. 09.00.
Sammanträdesplan
2014
KF
KS
-arbetsutskott fm.
-personalutskott fm.
-teknikutskott em.
Budgetberedning

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

14
21
28
28

24
11
18
25
25

31
11
18
1/4
1/4

28
8
15
29
29

23
10
17
24
24

-

12
19
26
26

29
9
16
30
30

27
14
21
28
28
2-3

24
11
18
25
25

15
2
9
16
16

ION
ION AU

9 6
23 20

6
20

3
24

26
13
20
27
27
14-16,
23
8
22

5
19

-

7 4 9
21 18 23

6
27

11
-

Arbetsutskottets förslag till beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesplan för nämnd och arbetsutskott under
2014.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2013-09-11

§ 63 forts
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2013-08-26
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2013-08-26.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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2013-09-11

§ 64

Dnr VÄN 7/2013 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Avvecklingen av Nipgården går långsamt och det påverkar personalen på så sätt att de
känner oro inför när tillträdet ska ske av sina nya tjänster.
Hemtjänstpersonalen ska få nya arbetskläder som ska ge ett enhetligt intryck.
När brukare återkommer till hemmet efter sjukhusvistelse sätts extra hemtjänstinsatser in
och det har medfört att återinläggningarna har minskat.
Rekryteringen av ny enhetschef till Långsele är inne i sitt slutskede och kommer att vara
klar inom kort.
Lokalvården vid särskilda boenden övergår helt i Solatum Hus & Hem AB:s regi från
och med årsskiftet. Övergången innebär uppsägning av en årsarbetare.
Åsa Nilsson (S) vill rikta ett tack till all vård- och omsorgspersonal som gör ett
fantastiskt arbete trots besparingskrav.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott och vård- och äldrenämnden ställer in sina
sammanträden 2013-09-26 respektive 2013-10-09 på grund av för få ärenden.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 65

Sida
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2013-09-11

Dnr VÄN 76/2013 (4.3)

Delårsredovisning 2013-08-31
Beslut:
Vård- och äldrenämnden överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige med de
redaktionella ändringar som föreslås under sammanträdet.
_____
Ärendebeskrivning
Under augusti månad har kostnaderna avseende KökEtt reglerats. Med anledning av de
minskade portionsbeställningarna har intäkterna för matdistribution inte uppnått budget.
Hyresintäkterna för särskilt boende har inte nått upp till budget på grund av många
korttidsplaceringar under första halvåret som inte ger några hyresintäkter.
Vård- och äldrenämndens resultat per 2013-08-31 visar ett överskott på 1 088 tkr.
Prognosen är att målet att minska kostnaderna med 1 % under 2013 kommer att nås.
Arbetet med övertagandet av hemsjukvården från landstinget är i ett intensivt skede.
Personalrekrytering pågår så att övertagandet i februari 2014 ska kunna ske med minsta
möjliga störningar för patienterna.
Utbildning har genomförts under en dag med förvaltningens personal i bland annat
Socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanningskrav i särskilda boenden för personer
med demenssjukdom. Det kan konstateras att högre krav kommer att ställas på
bemanning och myndighetsutövning med tätare bedömningar för personer med
demenssjukdom och mera preciserade biståndsbeslut. Vidare ställs krav på ett mer aktivt
arbete med genomförandeplanerna och uppföljningar. Föreskrifterna träder dock i kraft
under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med
personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden. Socialstyrelsen vill
införa båda regelverken som ett enda paket och har därför beslutat att låta båda två träda i
kraft samtidigt. Det är viktigt, anser Socialstyrelsen, att införa hela regelverket samtidigt
för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på
äldreboenden. Inom förvaltningen har utökning med en årsarbetare skett inom
myndighetsutövning för att möta kraven i Socialstyrelsens kommande föreskrifter.
Förvaltningen ska utreda möjligheten att hela kommunen ska kunna erbjudas stöd av
demensteam. Tryggheten i hemmet ska öka med hjälp av planeringsmöten med ett
rehabiliterande, individstödjande förhållningssätt i hemmiljö i samband med hemgång
från sjukhus. Genom tidig medverkan av arbetsterapeut vid biståndsbedömning och
planering av insatser bedöms den enskildes egna förmågor kunna stärkas.
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2013-09-11

§ 65 forts
En behovsanalys av anhörigstöd och dagverksamhet/aktiviteter ska genomföras i syfte att
kunna utveckla verksamheten så att möjligheten att bo kvar i sin hemmiljö stärks och
stimuleras.
Införande av ICF (Internationell klassifikation av Funktionstillstånd) och ÄBIC (Äldres
Behov I Centrum) pågår och det innebär att ett gemensamt språk ska användas både i
biståndsbedömning och verkställighet.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2013-08-31.
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§ 66

Dnr VÄN 8/2013 (2.2)

Information om inkomna domar och beslut
Beslut:
Inga domar eller beslut har inkommit.
_____
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Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 67

Dnr VÄN 9/2013 (2.2)

2013-09-11

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:
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott: Protokoll 2013-08-26.
Kommunala pensionärsrådet: Protokoll 2013-08-12.
KS § 136/2013: Redovisning av den sammanställda internkontrollen 2012.
KS § 144/2013: Verksamhetsuppföljning per 2013-07-31.
KS § 145/2013: Firmatecknare 2013, revidering.
_____
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§ 68

Dnr VÄN 10/2013 (1.3)

2013-09-11

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Förvaltningschef Gert Persson:
12/2013

Begäran om utlämnande av handling

Administrativ chef Lena Andersson:
12/2013

Tillsättning av tjänst som avgiftshandläggare

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – augusti 2013
Särskilt boende – augusti 2013
Korttidsboende – augusti 2013
Växelboende – augusti 2013
Dagverksamhet – augusti 2013
Trygghetslarm – augusti 2013
Färdtjänst – augusti 2013
Riksfärdtjänst – augusti 2013
Avgifter – augusti 2013
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