Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

1(15)

2012-05-03

Datum

2012-05-03

Tid

09.00 – 14.15

Plats

A-salen, kommunhuset Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
Närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ulf Jonasson, ekonom
Lena Andersson, verksamhetschef
Birgitta Nyström, sekreterare

Justerare

John Åberg, Sven Olov Gradin

Plats och tid för
justering

Vård- och äldrekontoret 2012-05-16, kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare ...................................................
Birgitta Nyström

§§ 31– 41

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

2012-05-03

Anslaget
- sätts upp

2012-05-16 tas ner 2012-06-07

Protokollets
förvaringsplats

Vård- och äldrekontoret

Underskrift

....................................................
Birgitta Nyström

Justeringspersonernas signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2(15)

2012-05-03

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjänst RESERVATION

var-

gör-

ande

ande

§2

OMRÖSTNING

ANTECKNINGAR

§

ersättare
Ja

Nej

Ja

Nej

Ledamöter
John Åberg (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Nils Michael Eriksson (S)
Gudrun Svensson (S)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Sven Olov Gradin (M)

X

Folke Lindgren (M)
Lars Jonasson (VISKB)
Elisabeth Tängdén (C)

X

Ersättare
Rolf Granquist (S)

X

X

ersätter N M Eriksson

X

ersätter Folke Lindgren

X

ersätter Lars Jonasson

Helena Lidén (S)
Stig-Göran Lindberg (V)

X

Carina Eriksson (M)

X

Ingvar Kristenssen

X

Gun-Mari Pallin (FP)

X

Göran Solsjö (KD)

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida

3(15)

2012-05-03

Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1. Anmälan till Socialstyrelsen

31

4

2. Regler för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst

32

5

3. Lokala värdighetsgarantier

33

7

4. Fördjupad uppföljning tertial 1, 2012

34

8

5. Förslag till kostnadssänkande åtgärder

35

9

6. Verksamhetsplan 2013 – 2015

36

10

7. Nulägesanalys

37

11

8. Remiss gällande förslag om gemensam förvaltning

38

12

9. Information om inkomna domar och beslut

39

13

10. Information om inkomna protokoll och skrivelser

40

14

11. Redovisning av delegeringsbeslut

41

15

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 31

Sida

4(15)

2012-05-03

Dnr VÄN 56/2012 (19.6)

Anmälan till Socialstyrelsen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet 2012-04-11 delgavs nämnden utredning av händelse efter rapportering
enligt lex Sarah. Händelsen bedömdes inte som ett missförhållande enligt lex Sarah utan
som en olycka som inte hade kunnat förebyggas.
Efter den omnämnda händelsen har ytterligare incidenter inträffat i det aktuella boendet
och en omprövning har gjorts varvid det beslutats att göra anmälan enligt lex Sarah till
Socialstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott § 16, 2012-04-19.
_____
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Dnr VÄN 82/2012 (19.8)

Regler för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut:
Förslag gällande regler för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst återremitteras för att
kompletteras med förslag på taxa. Individ- och omsorgsnämnden ska ha tagit del av
förslaget innan det skickas till kommunfullmäktige.
_____
Ärendebeskrivning
Dåvarande vård- och omsorgsnämnden föreslog 1999 kommunfullmäktige att besluta om
regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. I samband med kommunfullmäktiges beslut
fastställdes tillämpningsföreskrifter för färdtjänst och riksfärdtjänst. 2002-11-25
beslutade kommunfullmäktige att ändra reglerna för färdtjänst i enlighet med den
utredning om samhällsbetalda resor som då förelåg. Undantag från utredningens förslag
utgjordes av beslut om att antalet färdtjänstresor inte skulle vara begränsat. I beslutet
tydliggjordes också taxa för färdtjänst, ett beslut som kommunfullmäktige reviderade
2006-12-18.
Både inom individ- och omsorgsnämndens och vård- och äldrenämndens verksamhet
finns personer med funktionsnedsättning som har behov av dagliga resor till och från
dagverksamhet, arbetsplats eller studier. Det kan konstateras att nuvarande regler och
tillämpningsföreskrifter som gäller färdtjänst inte innehåller något beslut om hur dessa
resor ska avgiftsbeläggas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-10 gavs kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att i samarbete med vård- och äldreförvaltningen och individ och
omsorgsförvaltningen utarbeta ett förslag till riktlinjer för resor till och från daglig
sysselsättning, så kallade arbetsresor. Initialt kunde konstateras att nuvarande gällande
regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sollefteå kommun är inaktuellt och föråldrat
och att riktlinjer för arbetsresor saknas. Vidare har ny lagstiftning och rättspraxis
tillkommit och samhällsutveckling har skett sedan dessa dokument upprättades.
Vård- och äldreförvaltningen har därför tagit fram förslag till nytt regelverk vilket
föreslås benämnas som reglemente och riktlinjer i enlighet med de begrepp som beslutats
enligt kommunens styrdokument daterat 2010-09-29.
Rolf Granquist (S) påminner om att när det görs ändringar i dokument ska det förtydligas
vad som ändras genom särskild markering. Verksamhetschef Lena Andersson svarar att i
det här fallet har det varit svårt då det är en ny skrivning överlag. De stora förändringarna
gäller bland annat nya begrepp, arbetsresor, ledarhund, tydligare beskrivning av
servicenivå och samordning. När det gäller avgifter för färdtjänst kan kommunerna göra
olika. I Sollefteå finns ett gammalt beslut om att avgiften ska vara 1,5 gånger avgift för
kollektivtrafikens bussbiljett.
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§ 32 forts
Hur avgift för arbetsresor ska se ut är en politisk fråga och då det inte finns med sedan
tidigare, bör det beslutas av kommunfullmäktige, säger Lena Andersson.
Arbetsutskottets förslag till beslut
 Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt
reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst.
 Vård- och äldrenämnden beslutar om riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
under förutsättning att kommunfullmäktige fastslår reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
 Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut upphör tidigare regler och
tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla.
 Vård- och äldrenämnden hänvisar frågan om avgift vid arbetsresa att beslutas av
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) yrkar på återremiss av ärendet med motivering att förslaget ska
kompletteras med förslag på taxa samt att även individ- och omsorgsnämnden ska ha
tagit del av förslaget.
Ordförande ställer proposition på förslagen och frågar nämnden om:
1. Ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
2. Ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras med motivering att förslaget ska
kompletteras med förslag på taxa samt att även individ- och omsorgsnämnden ska ha
tagit del av förslaget .
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, §18.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Reglemente och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sollefteå
kommun, 2012-04-04.
Reglemente för färdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-04-02.
Riktlinjer för färdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-04-02.
Reglemente för riksfärdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-04-02.
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-04-02.
_____
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Dnr VÄN 89/2011 (4.8)

Lokala värdighetsgarantier
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ändring i socialtjänstlagen 5 kap. §§ 4-5, säger att socialtjänstens omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (nationell
värdegrund). Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Den nationella värdegrunden handlar till stor del om vars och ens rätt till privatliv och
integritet. För att kunna känna välbefinnande är inriktningen möjlighet att känna trygghet
och meningsfullhet. Då blir det viktigt med kontinuitet och pålitlighet i hur omsorgen
bedrivs och i dess vardagliga rutiner så att den äldre slipper omständigheter som kan
skapa oro och ovisshet.
Vård- och äldrenämnden har beslutat införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen i Sollefteå kommun. Det betyder att man på lokal politisk nivå bestämmer
sig för att initiera ett utvecklingsarbete med avsikten att från ett värdegrundsperspektiv
granska och ifrågasätta den omsorg och service som erbjuds äldre. En lokal
värdegrundsgaranti innebär att omsorg och service tillförs ”något extra”, det vill säga
något utöver det som lagstiftningen ställer krav på.
Verksamhetschef Lena Andersson och vikarierande utredare Pirjo Öster har uppdraget att
arbeta med lokala värdighetsgarantier och information om detta har lämnats till totalt 215
personal i vård- och äldreförvaltningen. 46 av dessa är intresserade av att arbeta vidare
med lokala värdighetsgarantier och har indelats i 5 arbetsgrupper. Även
pensionärsorganisationer har bjudits in för att ta del av information och lämna synpunkter
på vad man anser att en värdighetsgaranti ska kunna innehålla.
Arbetsutskottet väljs att vara politisk referensgrupp för framtagande av lokal
värdighetsgaranti.
Ärendets tidigare behandling
Förvaltningsyttrande Ansökan om statliga stimulansmedel för införande av lokala
värdighetsgarantier, 2011-06-01.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 34.
Vård- och äldrenämnden 2011-09-14, § 66.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-10-12, § 50.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 19.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 34

Sida

8(15)

2012-05-03

Dnr VÄN 95/2012 (4.3)

Fördjupad uppföljning tertial 1, 2012
Beslut:
Vård- och äldrenämnden överlämnar fördjupad uppföljning per 2012-04-30 till
kommunstyrelsen med de redaktionella ändringar som föreslås under sammanträdet.
_____
Ärendebeskrivning
Fördjupad uppföljning beskriver vård- och äldrenämndens bidrag till måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån perspektiven medborgare/brukare,
utveckling/förnyelse, medarbetare och ekonomi.
Planering för att uppmärksamma EU:s äldreår pågår. Aktiviteter kommer att genomföras
på alla större orter i kommunen.
Förvaltningen har genomfört omorganisation med huvudsakligt syfte att kunna samordna
personalresurserna inom geografiska områden. Det innebär att all äldreomsorg lyder
under en äldreomsorgschef med ett antal underställda områdeschefer. Graningebyns
ombyggnad pågår enligt planen och beräknas vara slutförd 2012-07-01.
Sjukfrånvaron har fortsatt att stiga. En anledning kan vara den influensa som har
grasserat under årets första månader.
2012 inleddes med stora kostnader till landstinget för utskrivningsklara. Den situationen
har emellertid stabiliserats efter tre månader. Alla åtgärder som var inarbetade i budget
för 2012 har inte helt kunnat genomföras. Arbete med att ta fram kostnadssänkande
åtgärder för 2012 för att kunna hålla tilldelad budgetplan pågår. Nämndens ekonomiska
läge är mycket ansträngt och prognostiserat underskott för 2012 är 7 300 tkr.
Beslutsunderlag
Vård- och äldrenämnden fördjupad uppföljning 2012-04-30.
_____
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Dnr VÄN 85/2012 (4.2)

Förslag till kostnadssänkande åtgärder 2012
Beslut:
Förslag på åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse bifogas dokument
Fördjupad uppföljning tertial 1 2012 och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
2012-03-07 beslutade vård- och äldrenämnden ge förvaltningen i uppdrag att till
arbetsutskottet i april och nämnden i maj redovisa vilka åtgärder förvaltningen avser
vidta för att kunna bedriva verksamheten inom fastställd ram. Kravet är ett nollresultat
för 2012. Om en förvaltning har negativ budgetavvikelse finns även krav på att informera
kommunfullmäktige om vilka åtgärder som förvaltningen tänker utföra.
I förvaltningens budgetuppföljning till och med mars 2012, redovisas ett antal åtgärder
som kan vidtas för att sänka kostnaderna innevarande år. Vissa av åtgärderna är sådana
som vård- och äldrenämnden beslutat om medan andra är åtgärder förvaltningen själv
kan genomföra på delegation.
Med anledning av hur vissa förslag till åtgärder påverkar verksamhet och personal
bedömer förvaltningen att efter utredning ska redovisning av avsedda indragningar med
konsekvenser samt beräknade kostnadssänkningar redovisas för vård- och äldrenämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Olov Gradin (M), med bifall från Elisabeth Tängdén (C), Carina Eriksson (M) och
Gun-Mari Pallin (FP), yrkar på att vård- och äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att
säga upp det så kallade 35h-avtalet.
Åsa Nilsson (S) föreslår att yrkandet avslås och att upprättat förslag till åtgärder
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår
yrkandet från Sven Olov Gradin (M).
Reservationer
Sven Olov Gradin (M), Elisabeth Tängdén (C), Carina Eriksson (M) och
Gun-Mari Pallin (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven Olov Gradins
förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 20.
_____
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Dnr VÄN 86/2012 (4.11)

Verksamhetsplan 2013 – 2015
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer underlag till övergripande verksamhetsplan med
budget. Dock ska vård- och äldreförvaltningen komplettera vård- och äldrenämndens
egna mål med aktiviteter. Det ska vara klart till oktober 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt ”Styrdokument för Sollefteå kommun” ska nämnden till budgetberedningen i maj
månad ta fram ett underlag för dialog. I juni fastställer kommunfullmäktige
”Övergripande verksamhetsplan med budget” som därefter, fram till oktober, omarbetas i
nämnden till verksamhetsplan med budget.
Nämnden står inför stora ekonomi- och verksamhetsutmaningar de kommande åren.
Underskottet som beräknas för 2013 med oförändrad verksamhet men med
genomförande av tidigare beslutade åtgärder är ca 14 000 tkr. Av den anledningen är
genomgripande politisk beredning och beslutsfattande viktigt och därför kompletterades
och justerades förvaltningens underlag vid arbetsutskottets sammanträde. De förslag och
synpunkter som då framkom har inarbetats i det förslag till övergripande
verksamhetsplan 2013-2015 som behandlas vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen uppdrag att komplettera vård- och
äldrenämndens egna mål med aktiviteter och att det ska vara klart till oktober 2012.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 21.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Verksamhetsplan 2013-2015, 2012-04-12.
Vård- och äldrenämnden – verksamhetsplan med budget 2013.
_____
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Dnr VÄN 13/2012 (2.2)

Nulägesanalys
Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(15)

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 38

Sida

12(15)

2012-05-03

Dnr VÄN 76/2012 (1.6)

Remiss gällande förslag om gemensam förvaltning
Beslut:
Upprättat yttrande, över utredning av möjligheterna till en gemensam förvaltning för
individ- och omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden, överlämnas till
kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen för individ- och omsorgsförvaltningen och vård- och
äldreförvaltningen har fått uppdrag av kommunchefen att utreda förutsättningarna för en
gemensam förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden.
Förvaltningschef Gert Persson har nu slutfört sin utredning och överlämnat ett förslag till
kommunchefen.
Kommunstyrelsen önskar få vård- och äldrenämndens och individ- och
omsorgsnämndens synpunkter på förslaget senast 2012-05-14.
Ordförande John Åberg har på arbetsutskottets uppdrag formulerat förslag till yttrande
över gemensam förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och vård- och
äldrenämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) yrkar bifall till ordförande John Åbergs yttrande och föreslår att det
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 23.
Beslutsunderlag
Ordförande John Åbergs yttrande över utredning av möjligheterna till en gemensam
förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden, 2012-04-25.
_____
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Dnr VÄN 29/2012 (2.2)

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

VÄN 224/2011-7 (19.6)
Klagomål angående vård och behandling vid äldreboende och Sollefteå
vårdcentral

Beslut:
_____

Ärendet avslutas.
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Dnr 30/2012 (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:
Pensionärsrådet protokoll 2012-04-02.
Handikapprådet protokoll 2012-04-04.
KF § 62/2012: Ansvarsfrihet för vård- och äldrenämnden 2011.
KF § 65/2012: Byte av sammanträdesdagar i juni 2012 för KF.
KF § 72/2012: Val av ersättare i vård- och äldrenämnden.
KF § 73/2012: Val av ersättare i vård- och äldrenämnden.
Vård- och äldreförvaltningen: Rapportering av synpunkter till vård- och äldrenämnden
2012-05-02.
_____
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Dnr VÄN 31/2012 (1.3)

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av redovisade delegeringsbeslut och lägger dem till
handlingarna.
_____
Följande delegeringsbeslut redovisas för vård- och äldrenämnden:
Nämndsordförande John Åberg:
3/2012 Ansökan Omvårdnadslyftet.

Förvaltningschef Gert Persson:
1/2012 Utlämnande av hälso- och sjukvårdsjournaler.

Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – mars 2012
Särskilt boende – mars 2012
Korttidsboende – mars 2012
Dagverksamhet – mars 2012
Trygghetslarm – mars 2012
Avgifter – mars 2012
_____
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