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Sven Olov Gradin (M)
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Folke Lindgren (M)
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Eva Nordin (S)
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X

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Nej

Ja

Nej

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

Sida

3(22)

2012-09-12

Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida
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2012-09-12

Dnr VÄN 82/2012 (19.8)

Reglemente och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut:
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt
reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst.
2. Vård- och äldrenämnden beslutar om riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
under förutsättning att kommunfullmäktige fastslår reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut upphör tidigare regler och
tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla.
4. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa egenavgift för
arbetsresor motsvarande 1.25 gånger kostnaden för kollektivtrafikens
månadskort/resekort.
_____
Ärendebeskrivning
2002-11-25 tydliggjordes taxa för färdtjänst och reglerna för färdtjänst reviderades i
enlighet med den utredning om samhällsbetalda resor som då förelåg. Undantag från
utredningens förslag var beslut om att antal färdtjänstresor inte skulle vara begränsat.
Taxa för färdtjänst reviderades av kommunfullmäktige 2006-12-18.
I individ- och omsorgsnämndens verksamhet finns personer med funktionsnedsättning
som har behov av dagliga resor till och från daglig verksamhet eller studier. Dessa resor
har hitintills bedrivits i egen regi där brukaren betalar en fastlagd avgift mellan 250 och
600 kronor beroende på hur många resor som görs och om resandet sker inom eller utom
tätorten. Även inom vård- och äldreförvaltningens verksamhetsområde finns personer
som reser kontinuerligt till arbetsplats eller dagverksamhet och det kan konstateras att
nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst inte innehåller något beslut
om hur arbetsresor ska avgiftbeläggas.
Kommunstyrelsen har fått uppdrag att i samarbete med vård- och äldreförvaltningen och
individ- och omsorgsförvaltningen utarbeta förslag till riktlinjer för resor till och från
daglig sysselsättning, så kallade arbetsresor. När detta arbete påbörjades kunde
konstateras att nu gällande regelverk är inaktuellt och föråldrat. 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 reglemente och riktlinjer i enlighet med de begrepp som kommunen
beslutat om. I förslaget tydliggörs förutsättningar för olika former av resor.
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§ 53 forts
Tillstånd till färdtjänst kan avse resor av privat karaktär. Förslaget är att avgifter för dessa
resor följer tidigare beslut vilket innebär att den enskilde betalar egenavgift motsvarande
kostnaden för 1,5 bussbiljett.
Resor som sker kontinuerligt till arbetsplats, daglig verksamhet, dagverksamhet eller
liknande benämns arbetsresor. Beslut om arbetsresor saknas och ska beslutas av
kommunfullmäktige. Avgifter för arbetsresor bör gälla lika för alla kommunmedborgare
som har tillstånd till färdtjänst och som är i behov av dessa resor. Avgifter för
färdtjänstresor varierar i landets kommuner. I en del kommuner menar man att
funktionshindrade inte har några valmöjligheter och att taxor för färdtjänst därför inte ska
vara högre än i den reguljära kollektivtrafiken. Andra menar att avgiftssystemet ur
samhällsekonomisk synpunkt bör vara utformat på ett sådant sätt att det skapas sporre för
att funktionshindrade ska välja att åka kollektivt när hälsotillståndet medger det. Vidare
menar man att färdtjänst ofrånkomligen ger en betydligt högre servicenivå i och med att
man erbjuder transport från dörr till dörr samt att avgiften bör spegla samhällets
kostnader för att tillhandahålla transporten vilket motiverar en högre avgift inom
färdtjänsten än i kollektivtrafiken.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt reglemente
för färdtjänst och riksfärdtjänst.
2. Vård- och äldrenämnden beslutar om riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst under
förutsättning att kommunfullmäktige fastslår reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut upphör tidigare regler och
tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla.
4. Vård- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa egenavgift för
arbetsresor motsvarande 1.25 gånger kostnaden för kollektivtrafikens
månadskort/resekort.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 18.
Vård- och äldrenämnden 2012-05-03, § 32.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 35.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-07-16.
Reglemente för riksfärdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-05-03.
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-05-03.
Reglemente för färdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-05-03.
Riktlinjer för färdtjänst i Sollefteå kommun, förslag 2012-05-03.
_____
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Dnr VÄN 149/2012 (15.4)

Krisledningsplan vård- och äldreförvaltningen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer krisledningsplan för vård- och äldreförvaltningen.
_____
Ärendebeskrivning
Krisledningsplan för vård- och äldreförvaltningen är framtagen enligt de riktlinjer som
kommunstyrelsen fastställt. Den är synkroniserad med kommunens övergripande plan.
I och med att vård- och äldreförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen blir en
gemensam förvaltning 2013-01-01, kommer krisledningsplanen att behöva revideras
utifrån den nya organisationen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden fastställer krisledningsplan för vård- och äldreförvaltningen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 36
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-02
Krisledningsplan vård- och äldreförvaltningen version 2012-06-15.
_____
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Dnr VÄN 149/2012 (15.4)

Krisledningsplan äldreomsorgen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer krisledningsplan för äldreomsorgen enligt förslag.
_____
Ärendebeskrivning
Förslag till krisledningsplan har utarbetats. Den vänder sig direkt till verksamheten inom
äldreomsorgen. Avsikten med planen är att äldreomsorgen ska ha en organisation som
kan hantera alla former av oförutsedda händelser och ska bifogas vård- och
äldreförvaltningens krisledningsplan.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande John Åberg (S) yrkar på att nämnden fastställer krisledningsplan för
äldreomsorgen enligt förslag.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 37.
Beslutsunderlag
Krisledningsplan äldreomsorgen 2012-08-22.
_____
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Dnr VÄN 109/2012 (4.2)

Fördjupad konsekvensanalys avseende översyn av de
minsta boendeenheterna
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att inte genomföra någon av de åtgärder som
förvaltningen föreslår. I övrigt beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att fortsätta
översynen av de minsta boendeenheterna.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott beslutar 2011-08-17, § 47, att utreda möjligheten
att avveckla de minsta boendeenheterna i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv
verksamhet. 2012-01-18, § 1, beslutar 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.
Vid sammanträdet 2012-06-13 beslutar vård- och äldrenämnden att fördjupad
konsekvensanalys ska göras av samtliga föreslagna åtgärder:
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 korttidsoch 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 korttidsoch 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.
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§ 56 forts
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-08-13 redovisar äldreomsorgschef
konsekvensanalys som gjorts utifrån vård- och äldrenämndens ansvarsområde.
Arbetsutskottet beslutar att fördjupad konsekvensanalys av de minsta boendeenheterna
redovisas för nämnden i september, efter ytterligare genomgång av de skrivelser som
inkommit i ärendet.
Vid dagens sammanträde med vård- och äldrenämnden yrkar Åsa Nilsson (S) att vårdoch äldrenämnden beslutar att inte genomföra någon av de åtgärder som förvaltningen
föreslår. I övrigt ska nämnden uppdra till förvaltningen att fortsätta översynen av de
minsta boendeenheterna.
Sven Olov Gradin (M) begär att sammanträder ajourneras under 10 minuter.
När sammanträdet återupptas föreslår Sven Olov Gradin (M) att nämnden beslutar att
behålla Vallänge och Aspen i nuvarande organisation. Alla partier i oppositionen har
budgetar som täcker den eventuella besparing som förvaltningens förslag innebär.
Oppositionspartierna är dessutom inte säkra på att de föreslagna förändringarna inte
innebär försämringar för brukarna och hänvisar här till expertutlåtande från
demensförbundet.
Sven Olov Gradins (M) förslag tillstyrks av Folke Lindgren (M), Elisabet Tängdén (C)
och Lars Jonasson (VISKB).
Rolf Granqvist (S) tillstyrker Åsa Nilssons (S) förslag.
Kjell-Åke Sjöström (V) tillstyrker Åsa Nilssons (S) förslag med motiveringen att det är
viktigt att alla kommundelar har ett äldreboende.
Ordförande finner att det finns två förslag; Åsa Nilssons (S) respektive Sven Olov
Gradins (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Åsa
Nilssons förslag.
Reservationer
Sven Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Elisabet Tängdén (C) och Lars Jonasson
(VISKB) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven Olov Gradins förslag.
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.
Vård- och äldrenämnden 2012-06-13, § 44.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 38
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Fördjupad analys ”Översyn av de minsta boendeenheterna”,
2012-09-04.
_____
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Dnr VÄN 151/2012 (19.3)

Avgifter trygghetslarm
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att använda GSM-larm i de fall det inte finns fast
telenät. Avgift för trygghetslarm ska vara kostnad för larm samt markeringar enligt
schablon.
_____
Ärendebeskrivning
Det är allt vanligare att personer med behov av trygghetslarm inte har fast telefoni. Det
beror dels på att det i Telias nätplanering pågår en övergång i glest befolkade områden
från kopparnät till mobilt nät. Dels blir det allt vanligare att ett hushåll väljer att endast
ha ett mobiltelefonabonnemang även där fast telefonnät är utbyggt.
I de områden som saknar fiber- eller kopparnät innebär det att nya krav ställs på
trygghetslarm. Förvaltningen har förhandlat fram en överenskommelse med sin
larmleverantör för att få byta ut ett antal larm till larm för mobilt GSM-nät. Det kommer
att krävas ett särskilt mobilabonnemang för att larmet ska kunna användas. För att alla
med behov av larm ska kunna erbjudas tjänsten bör kommunen stå för abonnemanget.
Om ansvar för abonnemang ligger på den enskilde individen kan det förekomma att vissa
personer inte kan teckna abonnemang. Kontantkort är inte en bra lösning eftersom det
kan innebära att det är slut på markeringar när det finns behov av att larma. I de fall larm
inte kan användas kan konsekvensen bli förtätad tillsyn eller telefonservice.
Förvaltningens bedömning
För att medborgarna ska behandlas lika ut kostnadssynpunkt bör kommunen svara för
GSM-abonnemanget. Det ska ske genom användning av kommunens kontantkort. För att
jämställa kostnaden bör en avgift tillkomma för markeringar på samma sätt som de med
fast telefoni bekostar markeringarna.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att använda GSM-larm i de fall det inte finns fast
telenät. Avgift för trygghetslarm ska vara kostnad för larm samt markeringar enligt
schablon.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 40.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-02.
_____
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Dnr VÄN 13/2012 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ordförande John Åberg (S) informerar om att vård- och äldrenämndens budget för 2013
kommer att diskuteras vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18.
_____
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Dnr VÄN 121/2012 (2.9)

Remissvar på slutbetänkande ”Gör det enklare”
Beslut:
Vård- och äldrenämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande över betänkande
SOU 2012:33 Gör det enklare! som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har mottagit remiss från Socialdepartementet som omfattar:
 Slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) från Utredningen om översyn
av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssytemet.
 Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet
för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek.
Syftet med att remittera ovan nämnda dokument är att dels få synpunkter på åtgärder som
avses genomföras på kort sikt, dels få synpunkter på betänkandets förslag som kan vara
aktuella att pröva på längre sikt.
Utredningens principiella förslag
Utredningen konstaterar att det finns en stor efterfrågan från aktörerna inom vården och
omsorgen på en ökad nationell samordning inom flera viktiga områden.
Utredningens analys pekar på fyra områden där staten har särskilt viktiga roller. Dessa
roller är:
 bidra till sektorns utvecklingsarbete, genom stöd till framtagande och spridning
av kunskap
 säkra kvalitet i alla verksamheter genom effektiv hantering av godkännanden,
tillstånd, legitimationer och tillsyn
 ansvara för samordning och nyckelfunktioner för sektorerna infrastruktur för IT
och kommunikation
 styra strategiskt med utgångspunkt från hälso- och välfärdssektorns tillstånd och
utmaningar.
Sollefteå kommuns ställningstagande
Sollefteå kommun anser att statens stöd och styrning inte möter vårdens och omsorgens
nuvarande och framtida behov. Det krävs förändringar i den statliga styrningen som ger
bättre förutsättningar för samspel mellan den nationella och regionala/lokala nivån.
Styrningen måste vara samordnad och långsiktig.
Sollefteå kommun tillstyrker förslaget i slutbetänkandet om ett samlat kunskapsstöd inom
hälsa, vård och omsorg där landsting och kommuner som uppdragsgivare och finansiärer
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får större inflytande. Sollefteå kommun tillstyrker även förslaget om att avskaffa
lagregleringen om läkemedelskommittéer.
Sollefteå kommun tillstyrker förslaget i slutbetänkandet att Inspektionen för hälsa vård
och omsorg ansvarar för att säkra kvalitet i alla verksamheter, genom effektiv hantering
av godkännanden, tillstånd, legitimationer och tillsyn.
Kommuner och landsting arbetar utifrån en gemensam handlingsplan för att förverkliga
den nationella strategin för nationell e-hälsa. Programmet kommunal IT-samverkan
samordnar landets kommuner i e-hälsoarbetet som utgår från en region eller ett län.
Sollefteå kommun delar bedömningarna i slutbetänkande att det finns behov av att
ytterligare samordna och utveckla register, datafångst, gemensam terminologi,
analysförmåga mm.
Kommuner, landsting och regioner ansvarar för att tillgodose merparten av
medborgarnas behov av vård och omsorg. Man har även ansvar för att skapa attraktiva,
trygga och hållbara livsmiljöer. Detta sker inom ramen för lagstiftningen på området
samt de nationella mål som riksdagen har satt upp. Det är av stor vikt att det finns
utrymme för kommunerna att själva välja formerna för att nå de nationella målen. Genom
förbättrad dialog mellan staten, landstingen/kommunerna som finansiärer och andra
aktörer kan styrningen bli samordnad och långsiktig.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-08-13, § 42.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss avseende slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)
Förvaltningsyttrande Remissvar avseende slutbetänkandet Gör det enklare (SOU
2012:33).
_____
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Dnr VÄN 146/2012 (19.6)

Motion om att behålla Vallänge äldreboende
Beslut:
Vård- och äldrenämnden anser att motionen är besvarad genom beslutet att inte lägga ner
Vallänge servicehus.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen angående motion om
att behålla Vallänge äldreboende i Grillom. Kommunstyrelsen vill ha synpunkter på
motionen senast 2012-09-14.
Förvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1: Vård- och äldrenämnden beslutar att inte ställa sig bakom motionen och
fastställer förvaltningsyttrande enligt förslag.
Alternativ 2: Vård- och äldrenämnden anser genom beslutet att inte lägga ner Vallänge
särskilda boende motionen besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att vård- och äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
alternativ 2.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Wennberg om att behålla Vallänge äldreboende, 2012-06-21.
Förvaltningsyttrande 2012-09-11.
_____
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Dnr VÄN 27/2012 (7)

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
MAS redovisar uppföljning av patientsäkerhetsarbete i Sollefteå kommuns särskilda
boenden 2012-01-01 – 2012-08-31:
Antal fall har minskat starkt jämfört med motsvarande period 2011. Som en följd av detta
minskar även allvarliga fallskador. Arbetet med preventiva åtgärder via kvalitetsregistret
Senior Alert fortgår i verksamheten, vilket MAS tror kan vara en anledning till
minskningen.
Avvikelser vid läkemedelshantering visar en minskning under semesterperioden vilket
påverkar det totala antalet för tidsperioden positivt. Utebliven dos är som tidigare den
största andelen.
Uppföljning av patientsäkerhet via enkät har gått ut till sjuksköterskor och chefer.
Sammantagen bedömning visar övervägande bra eller bättre patientsäkerhet jämfört med
förra årets semesterperiod.
Tre allvarliga händelser har inträffat i verksamheten under semesterperioden, två av
dessa går vidare via Lex Sarah till Socialstyrelsen. Den tredje händelsen kommer inte att
anmälas till Socialstyrelsen eftersom ingen kom till skada, händelsen åtgärdades snabbt
och det fanns rutiner för hur det skulle hanteras.
Ett beslut från tidigare anmälan enligt Lex Maria har inkommit. Av Socialstyrelsens
bedömning framgår bland annat att de åtgärder som vidtagits och planerats för inom
verksamheten förefaller vara adekvata i förhållande till de patientsäkerhetsrisker som har
identifierats i anslutning till aktuell händelse. Vidare påpekas att det är ett ansvar för
nämnden, verksamhetschefen och MAS att följa upp att vidtagna åtgärder får avsedd
effekt.
MAS visar exempel på patientsäkerhetsarbete som pågår. Det handlar bland annat om
kvalitetsregister, E-hälsatjänster och SITHS-kort som ger säker inloggning i
datasystemen och e-legitimation. Vidare pågår läkemedelsgenomgångar och utbildning
för MAS och verksamhetschef samt samverkan med landstinget med mera.
_____
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Dnr 95/2012 (4.3)

Delårsrapport 2012-08-31
Beslut:



Vård- och äldrenämnden fastställer delårsrapport 2012-08-31 med prognos.
Vård- och äldrenämnden uppmanar vård- och äldreförvaltningen att vidta
samtliga, möjliga åtgärder för att minska kostnaderna.

_____
Ärendebeskrivning
Enligt styrdokument för Sollefteå kommun ska förutom årsredovisning en fördjupad
uppföljning samt delårsrapport lämnas. Vid negativ budgetavvikelse ska nämnden lämna
en åtgärdsplan som ska delges kommunstyrelsen. Åtgärder som innebär väsentliga avsteg
från de av kommunfullmäktige antagna målen får inte antas utan kommunfullmäktiges
beslut.
För årets första åtta månader har nämnden överskridit budgetprognosen med 3 798 tkr. I
detta ingår då vård- och äldreförvaltningen, Graningebyn samt köken västra området. I
köken i västra området har en kostnad för en halv tjänst kostchef tillkommit som ej är
budgeterad. Prognos för hela 2012 är -6 000 tkr om inga åtgärder vidtas. Det bedöms för
2013 saknas ca 14 000 tkr med bibehållen verksamhet.
Förvaltningens förslag till beslut
 Vård- och äldrenämnden fastställer delårsrapport 2012-08-31 med prognos.
 Vård- och äldrenämnden uppmanar vård- och äldreförvaltningen att vidta
samtliga, möjliga åtgärder för att minska kostnaderna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-11.
Delårsbokslut 2012-08-31.
Ekonomifakta vård- och äldrenämnden tertial 2, 2012.
Vård- och äldrenämndens uppföljning av mål 2012-08-31.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum

§ 63

Sida

18(22)

2012-09-12

Dnr 163/2012 (19)

Edselegårdens kök
Beslut:
Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att snarast utreda fortsatt
verksamhet vid Edselegårdens kök.
_____
Ärendebeskrivning
Antal portioner som tillagas och serveras vid köket på Edselegården har under en längre
tid minskat. Antalet portioner är nu nere i ca 10 per dag. Ett produktionskök med den
volymen skapar ett pris per portion som inte kan försvaras i vård- och äldrenämndens
budget. Som åtgärd för att minska kostnaden bör en översyn genomföras snarast. En
sådan översyn bör inriktas mot hur kostnadsbilden för matproduktion kan sänkas till en
normal prisbild.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att snarast utreda fortsatt
verksamhet vid Edselegårdens kök.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-08-27.
_____
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Dnr VÄN 29/2012 (2.2)

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

Dnr:
Ärende:
Beslut:
_____

VÄN 110/2012 (4.8)
Statsbidrag för att implementera nationella riktlinjerna för vård och omsorg
för personer med demenssjukdom.
Socialstyrelsen har beslutat att avslå ansökan från Sollefteå kommun om
statbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg för
personer med demenssjukdom. I den samlade bedömningen av fördelningen
av statbidraget har Sollefteå kommuns ansökan inte prioriterats.
VÄN 52/2012 (19.7)
Lex Maria-anmälan.
Ärendet avslutas.
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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:
KS § 99/2012: Utredning – Gemensam förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och
vård- och äldrenämnden.
KS § 110/2012: Uthyrning av bostäder och lokaler i Nipgården.
KS § 114/2012: Karensdag – Undantag för personal inom äldreomsorgen och
demensvården i Sollefteå kommun.
KF § 116/2012: Jämställdhetsarbetet 2011 – Utvärdering.
Handikapprådet protokoll 2012-06-13.
Vård- och äldreförvaltningen: Förvaltningsyttrande 2012-07-03 ang. remiss över förslag
till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering
i hälso- och sjukvården.
Pensionärsrådet protokoll 2012-06-04.
Samhälsbyggnadsnämnden: Föreläggande temperaturkontroller och förvaring av
matlådor hemtjänsten Ramsele, 2012-07-20.
Samhällsbyggnadsnämnden delegeringsbeslut § D 534 2012-07-23: Avgift för extra
offentlig kontroll.
Boteåparlamentet ordförande Pia Hedberg samt namnunderskrifter: Vallänges framtid –
bygdens överlevnad (Rädda Vallänge från nedläggning).
Demensföreningen ordförande Inga Lindström samt demensföreningens anhöriggrupp:
Synpunkter gällande dagverksamhet, korttidsboende och hemtjänstteam för personer med
demenssjukdom, 2012-08-02.
Maria Wennberg, centerpartiet: Motion, Motverka glesbygdsdöden – behåll Vallänge
servicehus i Grillom, 2012-06-21.
Personalen på Aspen gm Kerstin Olsson: Synpunkter från medarbetare inom
”sammanhållen demensvård”, 2012-08-06.
Backsippans personal gm Birgitta Lundin: Synpunkter från medarbetare –
dagverksamhet inom ”sammanhållen demensvård”, 2012-08-06.
Ingvar Kristenssen, miljöpartiet: Synpunkter gällande översyn av de minsta
boendeenheterna, 2012-08-05.
Pensionärsrådet protokoll 2012-08-20.
KS § 133/2012: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2011ö.
Handikappföreningarna i Sollefteå (HSO) Inger Lundgren: ang. skrivelse från
demensföreningen, 2012-09-10.
Lokala rådet Ramsele Märit Färnlöf: Skrivelse angående utvecklingen inom äldrevården i
Sollefteå kommun, 2012-09-05.
_____
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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:
4/2012: Ansökan om statsbidrag för utveckling av värdegrundsarbetet.
5/2012: Ansökan om prestationsersättning för utformande av minst tre
värdighetsgarantier 2012.
Förvaltningschef Gert Persson:
2/2012: Utlämnande av hälso- och sjukvårdsjournal.
3/2012: Överenskommelse mellan Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen och
Sollefteå kommun avseende stöd till hemtjänsten.
Verksamhetschef myndighetsutövning Lena Andersson:
7/2012: Omprövning av tidigare fattat beslut om avslag på ansökan om färdtjänst.
8/2012: Kvartalsrapport till Socialstyrelsen gällande ej verkställda beslut under kvartal
2, 2012.
9/2012: Information till kommunfullmäktige om att det inte finns några ej verkställda
beslut att rapportera för kvartal 2, 2012.
10/2012: Information till kommunens revisorer om att det inte finns några ej verkställda
beslut att rapportera för kvartal 2, 2012.
11/2012: Yttrande över besvär angående beslut om bistånd i form av rastning av hund
dagligen.
Ekonom Ulf Jonasson:
1/2012: Avskrivning av skuld.
_____
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – juni, juli och augusti 2012
Särskilt boende – juni, juli och augusti 2012
Korttidsboende – juni, juli och augusti 2012
Växelboende – juli och augusti 2012
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Dagverksamhet – juni, juli och augusti 2012
Trygghetslarm – juni, juli och augusti 2012
Färdtjänst – juni, juli och augusti 2012
Riksfärdtjänst – juni, juli och augusti 2012
Avgifter – juni, juli och augusti 2012
_____
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