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Dnr VÄN 122/2012 (17.6)

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
FOU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en
kunskapsbaserad socialtjänst. FOU startade i Västernorrland 2002 och finansieras av alla
kommuner i länet samt Sveriges Kommuner och Landsting och andra specifika uppdrag.
280 av 290 kommuner är knutna till FOU-miljö. Kontinuerlig verksamhet inom FOU är
bland annat kompetensutveckling genom FOU-cirklar, nätverksträffar, handledning av
stipendiater och även när det gäller ärenden, projektverksamhet med mera.
Eva Rönnbäck, chef för FOU Västernorrland, och Hannah Oldenmark, processledare,
informerar om arbetet med att utveckla de regionala stödstrukturerna för
kvalitetsutveckling och främjade av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län. Den
allmänna definitionen av struktur är en ordning av abstrakta eller konkreta delar som
tillsammans bildar en helhet. En stödstruktur är alltså en uppbyggnad av olika delar som
ger stöd till en funktion eller främjar en process. Bakgrund till satsningen att utveckla
stödstrukturerna är att kunskap om effekt av olika insatser och metoder är bristfällig.
Satsningen görs för att bygga upp långsiktigt kvalificerat stöd och är en del i det
samordnade utvecklingsarbetet kring de mest sjuka äldre. En hållbar stödstruktur är i
detta sammanhang någon form av system som säkerställer kunskapsutveckling, ger
förutsättningar för en evidensbaserad praktik och i förlängningen bidrar till en
socialtjänst av god kvalité.
Prioriterade områden är bland annat att säkerställa långsiktighet, det vill säga hur
stödstrukturerna ska vidmakthållas. Ta fram tydliga strukturer för utvecklingsarbete och
skapa funktionella nätverk för uppföljning med mera.
I styrgruppen för stödstrukturer i Västernorrlands län finns representanter från
kommunerna. För vård- och äldreförvaltningens räkning är det vikarierande utredare
Pirjo Öster.
_____
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Dnr VÄN 27/2012 (12)

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gurli Edlund ger en nulägesrapport över hälso- och
sjukvårdsverksamheten i kommunens särskilda boenden.
Uppföljning av Patientsäkerhetsberättelse 2011 visar att antal fall från årets början till
2012-06-01 minskat jämfört med motsvarande tidsperiod 2011. Frakturer höft/lårben har
ökat något. Arbetet med preventiva åtgärder via kvalitetsregistret Senior Alert fortgår i
verksamheten. Gurli Edlund konstaterar att användning av höftskyddsbyxor har visat sig
ha svag evidens, det vill säga att det är inget som tyder på att det förhindrar frakturer.
Avvikelser vid läkemedelshantering har ökat något jämfört med samma period 2011.
Utebliven dos är den största andelen inom avvikelsetalet. Läkemedelsgenomgångar har
påbörjats. Antal trycksår visar en klar minskning i antal, flertalet av dessa uppstår hos
annan vårdgivare. Antal kvarliggande katetrar visar en lätt ökning, alla sker på läkares
ordination.
När det gäller strategier och planerade åtgärder så pågår bland annat ett systematiskt
arbete för att öka kunskap om patientsäkerhet. Verksamhetschef hälso- och sjukvård
(HSL) och MAS genomgår utbildning via kommunförbundet med syfte att klargöra roller
och ledningssystem. Introduktionsutbildning av semestervikarier inom både särskilt
boende och hemtjänst pågår via MAS och enhetschefer med fokus på patientsäkerhet och
ergonomi. I nytt avtal för läkarmedverkan stärks patientsäkerheten med bland annat
utökad läkartid. Information till patienterna om synpunktshantering och enskild anmälan
håller på att förbättras, exempelvis är blankett om vårdskadeanmälan för
patientförsäkringen utlagd på kommunens hemsida.
Som svar på fråga om hur det går till när en brukare faller svarar Gurli Edlund att
personalen ringer ansvarig sjuksköterska som ger instruktioner utifrån sitt yrkesansvar.
Om det visar sig vara fel åtgärder kan det prövas bland annat genom utredning enligt Lex
Maria. MAS ansvarar för rutiner inom särskilt boende medan landstingets sjuksköterskor
ansvarar för brukare inom hemtjänsten.
2011 finns inga ärenden enligt Lex Maria, under 2012 utreds så långt två ärenden.
_____
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Dnr VÄN 109/2012 (4.2)
Hänvisning dnr VÄN 55/2011

Översyn av de minsta boendeenheterna
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att hyresavtalet för
Vallänge och Aspen sägs upp för att möta de ekonomiska förutsättningarna som
ligger i framtida prognoser.
2. Förvaltningen får i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids- och
växelvårdsplatserna i kommunen.
3. Låta nuvarande korttids- och växelvårdsplatser som frigörs övergå till särskilda
boendeplatser, om koncentration av platser, enligt punkt 2, genomförs.
4. Förvaltningen får i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids- och
växelvårdsplatserna för personer med demenssjukdom samt dagverksamhet för
personer med demenssjukdom till demenscentrum på Skärvstagården.
5. När helhetsförslag till lösning föreligger ska en eventuell avveckling av Vallänge
som särskilt boende underställas nämnden för beslut, under förutsättning att
kommunstyrelsen medger uppsägning av hyresavtalet.
6. Fördjupad konsekvensanalys ska göras avseende samtliga föreslagna åtgärder.
Analysen ska rapporteras till arbetsutskottet i augusti och nämnden i september
2012.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott beslutade 2011-08-17, § 47, att utreda
möjligheten att avveckla de minsta boendeenheterna i syfte att uppnå en mer
kostnadseffektiv verksamhet. 2012-01-18, § 1, beslutade arbetsutskottet ge förvaltningen
uppdrag att utreda och ta fram konsekvensbeskrivning avseende avveckling alternativt
flyttning av de särskilda boendena Aspen och Vallänge.
Att minska antalet platser totalt sett över kommunen är troligen inte aktuellt men att
sammanföra små enheter med andra enheter kan sannolikt medföra ekonomisk
effektivitet. För närvarande är beslut om särskilt boende och tillgång till platser i balans
och möjlig att hantera.
Förvaltningens bedömning är att strukturella åtgärder avseende särskilt boende måste
genomföras för att göra det möjligt att bedriva nämndens verksamhet inom tilldelad
budgetram. Nya föreskrifter och allmänna råd när det gäller ansvar för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden måste beaktas.
Arbetsutskottet beslutar, 2012-05-16 § 25, att uppdra till förvaltningen att utreda och
inarbeta åtgärder, enligt arbetsutskottets beredning, i verksamhetsplan 2013 samt
presentera åtgärderna för budgetberedningen.
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§ 44 forts
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att hyresavtalet för
Vallänge och Aspen sägs upp för att möta de ekonomiska förutsättningarna som
ligger i framtida prognoser.
2. Ge förvaltningen i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids- och
växelvårdsplatserna i kommunen.
3. Låta nuvarande korttids- och växelvårdsplatser som frigörs övergå till särskilda
boendeplatser, om koncentration av platser, enligt punkt 1, genomförs.
4. Ge förvaltningen i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids- och
växelvårdsplatserna för personer med demenssjukdom samt dagverksamhet för
personer med demenssjukdom till demenscentrum på Skärvstagården.
5. När helhetsförslag till lösning föreligger ska en eventuell avveckling av Vallänge
som särskilt boende underställas nämnden för beslut, under förutsättning att
kommunstyrelsen medger uppsägning av hyresavtalet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut att fördjupad
konsekvensanalys ska göras avseende samtliga föreslagna åtgärder. Analysen ska
rapporteras till arbetsutskottet i augusti och nämnden i september 2012.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 47.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-01-18, § 1.
Vård- och äldrenämnden 2012-02-08, § 3.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16, § 25.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Översyn av de minsta boendeenheterna, 2012-05-07.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 45

Sida

8(18)

2012-06-13

Dnr VÄN 210/2011 (19.6)

Fortsatt inriktning för demensvård i särskilt boende
Beslut:
Samtliga särskilda boenden anpassas (larm, utbildning av personal, viss anpassning av
lokalerna) så att demensvård kan utföras på boendet tills demenssjukdomen kräver
specifik kunskap. När sådan kunskap krävs erbjuds boende vid Skärvstagårdens
demenscentrum.
_____
Ärendebeskrivning
Flera beslut har fattats av nämnden avseende demensverksamhet. Bland annat beslutade
nämnden 2011-11-30, § 93, att kvalitén på demensvården i Junsele och Ramsele skulle
vara som på Skärvstagården med prioritering i första hand till utbildning av personal och
i andra hand anpassning av lokaler med mera. Vid nämndens sammanträde 2012-04-11
redovisade förvaltningen tre alternativa förslag:
Alternativ 1: Samtliga särskilda boenden anpassas (larm, utbildning av personal, viss
anpassning av lokalerna) så att demensvård kan utföras på boendet tills
demenssjukdomen kräver specifik kunskap. När sådan kunskap krävs erbjuds boende vid
Skärvstagårdens demenscentrum.
Alternativ 2: Samtliga särskilda boenden anpassas (larm, utbildning av personal, viss
anpassning av lokalerna) så att demensvård kan utföras på boendet tills
demenssjukdomen kräver specifik kunskap. Nipudden omvandlar ca sju särskilda
boendeplatser för boende med behov av specifik kunskap i demensvård. Lokalanpassning
projekteras och beslutas därefter. Solhem på Gunillagården kvarstår som
demensavdelning med nödvändig lokalanpassning.
Alternativ 3: Lika alternativ 2 förutom att Nipudden kvarstår i befintligt skick och en
utredning görs om möjligheten att bygga till ca tio platser för boende med
demenssjukdom, i angränsande lokaler.
Vård- och äldrenämnden beslutade 2012-04-11 ge förvaltningen i uppdrag att göra en
förstudie och kostnadsberäkna de olika alternativa förslagen gällande anpassning av
särskilda boenden för att kunna bedriva demensvård i kommunens särskilda boenden.
Den kostnadsberäkning som förvaltningen redovisar är framtagen med relativt grova mått
och innefattar i stort kostnader för beräknade investeringar och personal. Enligt
beräkningarna är bedömningen att alternativ 1 kan ge en ekonomisk besparing om
Solhem övergår till vanligt särskilt boende. Alternativ 2 bedöms öka kostnaderna på
grund av viss lokalanpassning av Solhem samt rekrytering av demenssjuksköterska.
Alternativ 3 bedöms öka kostnaderna ytterligare då det finns behov av
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§ 45 forts
demenssjuksköterska, utbildning och utökning av personal samt ombyggnationer i
angränsande lokaler.
För närvarande har kommunen 77 boendeplatser för brukare med demenssjukdom,
exklusive Nipgården som är under avveckling. Bedömt behov är cirka 70 boendeplatser
inklusive korttids- och växelvårdsplatser.
Förvaltningens förslag till beslut
 Vård- och äldrenämnden beslutar att alla särskilda boenden ska möjliggöra för
äldre med omvårdnadsbehov och olika sjukdomsbilder att bo där, tills specifikt
boende krävs.
 Vård- och äldrenämnden erbjuder, genom demenscentrum, specifik kompetens
för den som får en demenssjukdom som kräver denna form av omvårdnad.
 Vård- och äldrenämnden beslutar enligt alternativ 1.
 Vård- och äldrenämnden hemställer hos Solatum Hus & Hem och
Landstingsfastigheter att de i sina underhållsplaner beaktar behoven för dementa
vid underhållsarbeten i de fastigheter som vård- och äldrenämnden hyr i
framtiden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) förslår nämnden besluta enligt alternativ 1. Sven Olov Gradin (M)
bifaller Åsa Nilssons förslag.

Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-11-09, § 67.
Vård- och äldrenämnden 2011-11-30, § 93.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-03-21, § 9.
Vård- och äldrenämnden 2012-04-11, § 21.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16, § 26.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Fortsatt inriktning för demensvård i särskilt boende, 2012-05-16.
_____
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Dnr VÄN 91/2011 (4.8)

Redovisning av stimulansmedel 2011
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens redovisning till Socialstyrelsen
avseende stimulansmedel 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har fått statliga stimulansmedel, totalt drygt 11 900 tkr, under åren
2007-2011 för att utveckla vård och omsorg om äldre personer. Projekten kost/nutrition
och rehabilitering avslutades 2010. Förebyggande hembesök ingår nu i ordinarie
verksamhet i form av tillhandahållande av lättare servicetjänster, projektet avslutades
2011. Det som återstår av stimulansmedlen är cirka 1 500 tkr som används under 2012
för socialt innehåll och utveckling av demensvård.
Det som bedöms som viktiga resultat av det arbete som bedrivits med stöd av
stimulansmedel inom demensområdet är bland annat att det har inrättats ett
hemtjänstteam med inriktning demensvård. En stor del av vård- och omsorgspersonalen
har fått utbildning i demensvård och Silviasjuksköterska ger närståendestöd till brukare i
ordinärt boende och deltar vid biståndsbedömning samt samverkar med primärvården.
Den sammanhållna demensvården, hemtjänstteam-dagverksamhet-korttidsplats, för
brukare i ordinärt boende ger ökad kontinuitet. Inom hemtjänstteamet och vid det
särskilda boendet med inriktning demensvård (cirka 60 boendeplatser) har arbetssättet
med personcentrerad omvårdnad införts. Antal utbildade Silviasystrar och
Silviasjuksköterskor har utökats.
Arbete med sociala innehållet har till stor del handlat om att utbilda personal i två steg.
Steg 1 handlar om teoretisk kunskap avseende salutogent arbetssätt, KASAM-begreppet
med mera. Steg 2 har innehållit verktyg till genomförandet, till exempel
kontaktmannaskap, genomförandeplan, dokumentation och levnadsberättelser. Allt har
utgått från den nationella värdegrunden.
När det gäller det sociala innehållet har även utemiljöerna vid flera särskilda boenden
med inriktning demens utvecklats. Samarbete med frivillig- och intresseorganisationer
har utökats vid kommunens träffpunkter och en äldrepedagog har anställts bland annat
för att utveckla träffpunkterna och vara ett stöd för aktivitetsledarna.
Samarbetet mellan landsting och kommun har utvecklats till viss del. Det finns en
samverkan mellan biståndshandläggare, primärvårdens arbetsterapeut och
Silviasjuksköterska som ansvarar för närståendestöd.
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§ 46 forts
Arbetetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens redovisning till Socialstyrelsen
avseende stimulansmedel för äldre 2011.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 36.
Vård- och äldrenämnden 2011-06-16, § 51.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16. § 27.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande Sammanställning av redovisning till Socialstyrelsen avseende
stimulansmedel för äldre 2011, 2012-04-23.
_____
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Dnr VÄN 147/2010 (19.7)

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av internkontroll
2011
Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner redovisning av åtgärder med anledning av
internkontroll 2011.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden beslutade, 2011-11-30 § 88, att godkänna förvaltningens
redovisning av internkontrollen 2011, samt vidta föreslagna åtgärder. Det beslutades att
delredovisning skulle göras till nämnden vid sammanträdet 2012-06-13.
Vård- och äldreförvaltningen redovisar sammanställning över vilka åtgärder som är
vidtagna med anledning av internkontrollen 2011.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden godkänner redovisning av åtgärder med anledning av
internkontroll 2011.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-06-01, § 36.
Vård- och äldrenämnden 2011-06-16, § 51.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16, § 28.
Beslutsunderlag
Delredovisning av åtgärder med anledning av internkontroll 2011.
_____
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Dnr VÄN 112/2011 (19.7)

Införande av LOV, lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Beslut:
Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att inte införa lagen om valfrihet i
Sollefteå kommuns äldreomsorgsverksamhet.
_____
Ärendebeskrivning
Under 2008–2010 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att förbereda och
utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Under 2011 fördelades 21 500 000 kronor i stimulansbidrag till de
78 kommuner som inte tidigare beviljats stöd för detta ändamål. Sollefteå kommun har
tilldelats 500 tkr för att förbereda och utveckla valfrihetssystem. Kommunen ska senast
31 december 2012 meddela Socialstyrelsen om sitt beslut att införa valfrihetssystem eller
inte. Medel som sökts och beviljats för genomförande av ett valfrihetssystem får endast
tas i anspråk om och när kommunen beslutat att införa ett sådant. Regeringen överväger
tvingande lagstiftning om inte alla kommuner beslutat om valfrihet för den enskilde i
enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) senast 2014. De bidrag som
inte kommit till användning vid satsningens slut år 2014, eller tidigare om riksdagen inte
beviljar medel för hela perioden, ska återbetalas till Socialstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade, 2010-02-22 §9, att bifalla en motion att utreda
förutsättningar att tillämpa lagen om valfrihet. I beslutet att genomföra utredningen
uppdrogs berörda fackförvaltningar att genomföra utredningen i samverkan.
Vård- och äldreförvaltningen arbetar inledningsvis med kunskapsinhämtning och analys
av lagen om valfrihet för att efter ett eventuellt beslut om införande arbeta fram
förfrågningsunderlag och rutiner för genomförande.
Under förutsättning att beslut om införande av LOV fattas bör en informationskampanj
startas när arbetet med införandet kommit igång. Denna informationskampanj bör ske
genom annonsering samt informationsmöten på ett flertal platser i kommunen.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att få införa
LOV inom hemtjänsten.
2. Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få besluta om
kostnadsersättning inom LOV på delegation.
3. Vård- och äldrenämnden beslutar att förfrågningsunderlag ska underställas
nämnden innan annonsering, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att införa LOV.
Justeringspersonernas signatur
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§ 48 forts
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) yrkar på att vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att inte
införa lagen om valfrihet i Sollefteå kommuns äldreomsorg.
Sven Olov Gradin (M) föreslår att vård- och äldreförvaltningen beslutar i enlighet med
vård- och äldreförvaltningens förslag. Förslaget stöds av Elisabet Tängdén (C), Lars
Jonasson (VISKB), Folke Lindgren (M) och Ingvar Kristenssen (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Åsa
Nilssons förslag.
Reservationer
Sven Olov Gradin (M), Elisabet Tängdén (C), Lars Jonasson (VISKB) och
Folke Lindgren (M) reserverar sig till förmån för Sven Olov Gradins förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämnden 2011-06-16, § 56.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16, § 29.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Införande av LOV, lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
2012-02-08.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 49

Sida

15(18)

2012-06-13

Dnr VÄN 13/2012 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden uppmanar vård- och äldreförvaltningen att vidta omedelbara
åtgärder för att hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram.
_____
Ärendebeskrivning
Ordförande John Åberg informerar om att kommunfullmäktige beslutat om ökat anslag
till vård- och äldrenämnden med 976 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat om en
sammanslagning av de båda förvaltningarna individ- och omsorg och vård- och äldre från
2013. Nämndsorganisationen kommer att ses över i samband med ny mandatperiod.
Äldreomsorgschef Jerry Mähler informerar om äldreomsorgsorganisationen som infördes
2012-04-01. Sedan den infördes har fyra chefer slutat. I sommar görs försök att minska
kostnaderna med cirka 700 tkr, bland annat genom färre vikarier.
Sjukskötersketäckningen ser problematisk ut, de kommer att få ansvara för varandras
områden. På samma sätt kommer enhetscheferna att få ansvara för minst ytterligare en
enhet.
Användning av höftbyxa i särskilt boende ska ses över fortsättningsvis med tanke på
svag evidens, det vill säga att det saknas bevis för att den skyddar från fraktur. Även
rutiner för användande av inkontinensskydd ska ses över.
Jerry Mähler deltar tillsammans med medcinskt ansvarig sjuksköterska Gurli Edlund i
projekt ”Bättre liv för sjuka äldre”. Syftet är framförallt att kunna undvika
återinläggningar på sjukhus. Projektet ingår i det landsomfattande projektet
”Ledningskraft”, i vilket även kvalitetsregistren ingår.
I nuläget har Nipgården 7 lediga särskilda boendeplatser. För dagen finns tillgång till
totalt 12 särskilda boendeplatser varav 5 på Nipudden. Lediga särskilda boendeplatser
används vid behov som korttidsplatser. Totalt 7 beslut om korttidsplats/växelvård är inte
verkställda, 3 av dessa har tackat nej.
Ekonom Ulf Jonasson redovisar ekonomisk resultat för perioden 2012-01-01—05-31.
Utfall intäkter är högre än budgeterat beroende på deltagande i kvalitetsregister, hyror
och avgifter. Personalkostnader är för lågt budgeterat och uppvisar ett minus på cirka
3 200 tkr. Kostnader för utskrivningsklara har börjat minska.
Arbete med att hitta åtgärder för att klara årets budget pågår fortlöpande. Prognos för
2012 är justerad till ett minus på 6 800 tkr.
_____
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§ 50

Hyresavtal Nipgården

Dnr VÄN 125/2012 (19.6)
Hänvisning dnr VÄN 227/2011 (19.6)

Beslut:
Vård- och äldrenämnden godkänner hyreskontrakten.
_____
Ärendeberedning
Med anledning av vård- och äldrenämndens beslut, 2011-10-27 § 77, att successivt
avveckla Nipgården som särskilt boende under perioden 2012-01-01—2014-12-31 har
fyra nya hyreskontrakt förhandlats fram.
Kontraktet avseende köket ligger under kommunstyrelsen och behandlas där eftersom
köksverksamheten i västra området är överflyttad dit.
De tre övriga kontrakten är uppdelade i ett kontrakt avseende blockförhyrning av
lägenheter med möjlighet att successivt återlämna dem till hyresvärden för att kunna
hyras ut som trygghetsbostäder. Det andra kontraktet omfattar gemensamma lokaler i
anslutning till det särskilda boendet och löper under avvecklingstiden. Det tredje
kontraktet inom vård- och äldrenämndens ansvarsområde är de lokaler som avses brukas
som hemtjänstlokal, dagverksamhet med mera efter det särskilda boendets avveckling
och löper på fem år. Kostnaden för samtliga kontrakt är 105 tkr lägre än 2011 års
hyreskostnad. Vård- och äldreförvaltningen anser att kontrakten överensstämmer med
nämndens beslut och verksamhetens behov.
Samtliga kontrakt är utformade enligt Fastighetsägarnas kontraktsmall och den
successiva avflyttningen regleras i särskilda bestämmelser.
Förvaltningen bedömer att hyreskontrakten uppfyller samtliga krav som ställts för att
under en treårsperiod avveckla det särskilda boendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Hyreskontrakt Nipgården 2012-06-04.
_____
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Dnr VÄN 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:
Förtroenderåd Nipudden: Minnesanteckningar 2012-04-02
Lokala rådet Junsele: Protokoll 2012-03-20
Förtroenderådsmöte Graninge: Minnesanteckningar 2012-05-09
KS § 73/2012: Information
KS § 74/2012: Översyn av köken i Västra: organisatorisk tillhörighet för Västraområdets
kostenhet
Berta Olofsson: Ang. Näsåker, Lissgården och deras förtroenderådsmöte 2012-05-22
Förvaltningschef Gert Persson: Hemställan kostnadsminskade åtgärder 2012-05-31
Vård- och äldreförvaltningen: Utredning av rapportering enligt Lex Sarah 2012-04-17
Vård- och äldreförvaltningen: Ang. medborgarförslag ”vård av yngre människor med
demenssjukdom” 2012-06-01
KF § 88/2012: Fördjupad uppföljning av ekonomi och verksamhet januari-april 2012
Vård- och äldreförvaltningen: Rapportering av synpunkter till vård- och äldrenämnden
2012-06-07
Inga Lindström ordförande i demensföreningen i Sollefteå och Inga-Lill Hellhof-Löfgren
Ledamot i KPR: Ang. översyn av de minsta boendeenheterna
Förtroenderådet Solgården: Protokoll 2012-05-30
Boteåparlamentet ordförande Pia Hedberg: Skrivelse ang. hot om nedläggelse av
Vallänge.
_____
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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.
_____
Förteckningar över delegeringsbeslut
Hemtjänst april och maj 2012
Särskilt boende april och maj 2012
Korttidsboende april och maj 2012
Växelboende april och maj 2012
Dagverksamhet april och maj 2012
Färdtjänst april och maj 2012
Riksfärdtjänst april och maj 2012
Trygghetslarm april och maj 2012
Avgifter april och maj 2012
_____
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