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Dnr VÄN 38/2011 (2.7)

Avtal övertagande av hemsjukvård
Beslut:
1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om
övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i
Västernorrlands län.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige hemställa, tillsammans med
länets övriga kommuner och landstinget Västernorrland, till finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:81) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och
sänks med 0,30 procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014.
_____
Ärendebeskrivning
Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett gemensamt projekt
under 2011/2012 som haft till uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av
hemsjukvården från landstinget till kommuner. Projektets förslag till lösningar har
formaliserats i ett avtal.
Avtalet omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget för hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och boende med särskild service enligt LSS samt
kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningsmaterial. Avtalet klargör dessutom
ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsinsatser mellan landstinget och kommuner
samt ekonomiska villkor, med tillhörande personalövertagande, för ett övertagande. Av
avtalet framgår även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att
verksamhetsövertagande sker 3 februari 2014.
Vad gäller de delar i avtalet som berör ekonomiska villkor har kostnadsberäkningen
utgått från kostnader för 2011 som sedan prisuppräknats till 2013 års nivå enligt
prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting total exkl. läkemedel (LPIK). Detta
innebär att kostnadsberäkningen speglar en prognostiserad och årsvis kostnad för 2013
som i sin tur motsvarar en skatteväxlingsnivå på 30 öre. Om en reviderad beräkning
skulle visa på en annan växlingsnivå än 30 öre krävs att nya beslut i respektive
fullmäktige fattas och förmedlas till finansdepartementet.
Projektet har under hela utrednings- och avtalsarbetet fört en löpande dialog med olika
grupperingar av medarbetare, chefer, fackliga representanter och politiker i berörda
organisationer. Ett antal avstämningar har även genomförts mellan chefer och politiker i
berörda organisationer för att säkerställa konsensus kring lösningar och avtal.
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§ 67 forts
Förvaltningens bedömning är att Sollefteå kommun godkänner det föreliggande avtalet
om övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i
Västernorrlands län.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om
övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i
Västernorrlands län.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige hemställa, tillsammans med
länets övriga kommuner och landstinget Västernorrland, till finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:81) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och
sänks med 0,30 procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att vård- och äldrenämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-02-16, § 14.
Vård- och äldrenämnden 2011-03-09, § 22.
Vård- och äldrenämnden 2011-05-25, § 46.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-03-21, § 15.
Vård- och äldrenämnden 2012-04-11, § 27.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 43.
Beslutsunderlag
Avtal – Avtal om övertagande av hemsjukvård mellan Landstinget Västernorrland och
kommunerna i Västernorrlands län, version 1.0.pdf
Bilaga 1 – Lösning Innehåll och ansvarsgränser för hemsjukvård samt ekonomiska
villkor vid en överföring, version 1.0.pdf
Bilaga 2 – Övertagande av personal, 2012-10-16.
Bilaga 3 – Uppföljning/utvärdering av hemsjukvård och kommunernas övertagande av
hemsjukvård, version 1.0.pdf
_____
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Dnr VÄN 172/2012 (7)

Verksamhetschef hälso- och sjukvård (HSL), Graningebyn
Beslut:
Rose-Marie Eliasson, 571210-7886 , utses som verksamhetschef inom hälso- och
sjukvård vid intraprenaden Graningebyn.
_____
Ärendebeskrivning
Vård och äldrenämnden har vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs
vid vård- och äldreförvaltningen samt intraprenaden Graningebyn. Vid all hälso- och
sjukvård ska det enligt 29 § HSL finnas en verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
(HoS) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret.
Vid vård- och äldreförvaltningen är äldreomsorgschefen verksamhetschef HoS.
Äldreomsorgschefen kan dock inte ha funktionen som verksamhetschef HoS vid
intraprenaden Graningebyn då denna är en egen enhet med eget ledningsansvar direkt
under Vård- och äldrenämnden. Förvaltningschefen för vård och äldreförvaltningen är
arbetsledare för intraprenadchefen men har i övrigt inget formellt ansvar för
Graningebyn. Verksamhetschef HoS måste därför utses direkt av nämnden. Den
lämpligaste lösningen är att utse intreprenadchefen som verksamhetschef HoS.
MAS-funktionen påverkas inte av beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Rose-Marie Eliasson, 571210-7886 , utses som verksamhetschef inom hälso- och
sjukvård vid intraprenaden Graningebyn.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 44.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-26.
_____
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Dnr VÄN 76/2012 (1.6)

Namn på den gemensamma förvaltningen för vård- och
äldreförvaltningen samt individ och omsorgsförvaltningen
Beslut:
Vård- och äldrenämnden beslutar att den gemensamma förvaltningen för individ- och
omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden benämns socialförvaltningen.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-12, § 99, att inrätta en gemensam förvaltning för
individ- och omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Kommunstyrelsen fattade
inget beslut om namn på den nya förvaltningen
Förvaltningens bedömning är att den gemensamma förvaltningen i huvudsak ansvarar för
kommunens åtagande på socialtjänstområdet. Det är därför naturligt att den
gemensamma förvaltningen benämns socialförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att den gemensamma förvaltningen för individ och
omsorgsnämnden samt vård och äldrenämnden benämns socialförvaltningen.
Beslut under sammanträdet
Åsa Nilsson (S) föreslår att den sammanslagna förvaltningen benämns
socialförvaltningen, efter att ordförande John Åberg (S) påpekat att nämnden själv kan
besluta om namnet på förvaltningen.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-04-19, § 23.
Vård- och äldrenämnden 2012-05-03, § 38.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 45.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-26.
_____
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§ 70

Dnr VÄN 173/2012 (1.6)

Sammanträdesplan för vård- och äldrenämnden 2013
Beslut:
Vård- och äldrenämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
under 2013 enligt följande:
Månad

J

F

M A

M J

J

Nämnd
Arbetsutskott
_____

16 13 13 10 8 12 31 28 28 25 30 - -

A

S

O N

D

14 11 9 6 4
29 26 24 21 19

Ärendebeskrivning
Vård- och äldreförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesdagar och tider 2013
för vård- och äldrenämnden med arbetsutskott. Planeringen har gjorts med utgångspunkt
i kommunens övergripande ekonomiprocess och 2013 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 gemensamt med individ- och omsorgsnämndens arbetsutskott, från kl. 09.00, för
att därefter övergå i enskilt sammanträde.
Sammanträdesplan
2013
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Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 46.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-10-03.
_____
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Dnr VÄN 147/2012 (19.1)

Medborgarförslag – vårdplatser för yngre personer med
demenssjukdom
Beslut:
Vård- och äldrenämnden delar förslagsställarens tankar och intentioner och vill därför
inte att förslaget ska avslås. Men att skapa ett helt nytt boende för ett så litet antal
personer är inte möjligt. Däremot kommer nämnden att anvisa yngre personer med
demenssjukdom till lämpliga, tillgängliga boendeplatser. Med det svaret tycker nämnden
att medborgarförslaget kan anses besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag som gäller vårdplatser för yngre
personer med demenssjukdom. I förslaget framförs synpunkter på att Sollefteå kommun
saknar ett specifikt boende för yngre personer med demenssjukdom och att kommunen
bör tillgodose det behovet. Vidare påpekas att yngre personer har helt andra behov av
aktiviteter och sysselsättning för att kunna få ett värdigt och bra liv, än äldre personer
med demenssjukdom.
Förvaltningen konstaterar att det för närvarande är två yngre personer med
demenssjukdom som har behov av särskilt boende. Vård- och äldrenämnden har under
senare år satsat på utveckling av sammanhållen demensvård inom hemtjänsten.
Målsättningen är att erbjuda demenssjuka och deras närstående god omvårdnad, stöd och
hjälpinsatser för att kunna leva så självständigt som möjligt i sin vardag och sin
hemmiljö. Via dagverksamhet som kan erbjuda aktiviteter för den som är sjuk, men
också avlastning för närstående, samt hemtjänstteam och sjuksköterska som ger praktiska
råd och stöd kan brukaren vistas i sin bostad under lång tid.
När det gäller beviljande av särskilt boende och verkställande av dessa beslut sker det
efter tillgång på platser, men också till del efter brukarens/närståendes önskemål och om
särskilda insatser krävs.
När det gäller medborgarförslagets synpunkter på personalens kompetens samt program
för lämplig sysselsättning och aktiviteter för yngre personer med demenssjukdom, kan
vård- och äldreförvaltningen konstatera att en del arbete är genomfört och en del återstår.
Fortsatt satsning på kontinuerlig fortbildning av personalen bör göras. Arbetet med
aktivering och sysselsättning bör också fortsätta, där pågår en satsning genom den
äldrepedagog som är projektanställd under 2012.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden delar förslagsställarens tankar och intentioner och vill därför
inte att förslaget ska avslås. Men att skapa ett helt nytt boende för ett så litet antal
personer är inte möjligt. Däremot kommer nämnden att fördela ett lämpligt antal
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§ 71 forts
boendeplatser för yngre personer med demenssjukdom. Med det svaret tycker nämnden
att medborgarförslaget kan anses besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven Olov Gradin (M) yrkar att beslutsmeningen ändras till att nämnden kommer att
anvisa yngre personer med demenssjukdom till lämpliga, tillgängliga boendeplatser.
Åsa Nilsson (S) yrkar bifall till Sven Olov Gradins yrkande.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 49.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om vårdplatser för yngre dementa.
Förvaltningsyttrande 2012-09-12.
_____
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Dnr VÄN 174/2012 (19.6)

Riskbedömning särskilt boende
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av genomförd riskbedömning 2012 vid de särskilda
boendena i Sollefteå kommun.
_____
Ärendebeskrivning
Vård- och nämnden 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.
Enligt äldreomsorgschef Jerry Mähler har bedömningarna framförallt gjort att
sannolikheten att olyckor ska inträffa har minskat betydligt även om en olycka kan ha
hög grad av allvarlighetsgrad om den skulle inträffa.
Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-10-10, § 50.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande 2012-09-25.
Samlad mall för riskanalys för särskilt boende 2012-09-07.
_____
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Dnr VÄN 13/2012 (2.2)

Nulägesanalys
Beslut:
Vård- och äldrenämnden tar del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ekonomiskt resultat för vård- och äldrenämnden, perioden januari till och med september
2012, visar en negativ budgetavvikelse på ca 3 649 tkr. Köken i Västraområdet är inte
medräknade i den summan. Personalkostnader inom hemtjänst och särskilt boende
uppvisar de största underskotten. Anledning är framförallt underbudgetering vad gäller
kostnader för sjukskrivningar och vikarier.
Verksamhetsuppföljning ur perspektivet medborgare/brukare visar att två ej verkställda
beslut kommer att rapporteras för tredje kvartalet 2012. Anledning till att besluten inte
har verkställts beror inte på brist på boendeplatser utan på brukarnas särskilda önskemål.
Arbetet med förvaltningssammanslagningen pågår och fastställd tidsram följs.
Organisationen ska vara i drift 2013-01-01. Förhandlingar avseende organisation är
planerade att genomföras 2012-10-30.
Beräknad årsprognos för 2012 är ca minus 6 000 tkr, inklusive köken i västra området
respektive minus ca 4 700 exklusive köken i västra området. Nämnden har inte gjort
någon framställan om extra anslag med anledning av överskridande av tilldelad ram.
Bedömningen är att rapportering av prognos och åtgärdsplan är enligt gällande regelverk.
När det gäller beläggning av särskilda boendeplatser informerar äldreomsorgschef Jerry
Mähler att det inte finns någon som väntar på särskilt boende med inriktning demensvård
för närvarande. I dagsläget är det större efterfrågan på korttidsplatser än permanenta
boendeplatser. Därför används idag ett antal särskilda boendeplatser, som är lediga,
tillfälligt som korttidsplatser.
På fråga om förvaltningen avser att vidta några direkta åtgärder för att minska
kostnaderna svarar förvaltningschef Gert Persson att arbete pågår för att ta fram förslag
till åtgärder. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att minska kostnaderna.
_____
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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:

VÄN 9/2012 (19.6)
Anmälan om ett allvarligt missförhållande och en påtaglig risk för
missförhållande enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen.
Ärendet avslutas.

Dnr:
Ärende:
Beslut:

VÄN 134/2012 (19.6)
Lex Maria-anmälan angående fallolycka med fraktur som följd.
Ärendet avslutas.

Dnr:
Ärende:

VÄN 134/2012 (19.6)
Klagomål angående bristande följsamhet till rutiner och omvårdnad vid
särskilt boende i Sollefteå kommun.
Ärendet avslutas.

Beslut:
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum
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Sida
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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:
Elisabeth och Lars Tängdén: Avsägelse av förtroendeuppdrag, 2012-09-18.
Sollefteå kommun/Landstinget Västernorrland: Överenskommelse om lokal
rutin/anvisning för samordning av insatser för att den enskilde ska få sina behov av
socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodosedda.
KS AU § 124/2012: Ekonomisk uppföljning av vård- och äldrenämnden.
KS § 153/2012: Reviderad sammanträdesplan 2013 för kommunstyrelsen och dess
utskott samt budgetberedningen.
KS § 156/2012: Gör det enklare! (SOU 2012:33) Översyn av de statliga verksamheterna
inom vård- och omsorgssystemet.
HSO samt Sollefteå kristna råd: Inbjudan till föreläsning 2012-10-24.
Förtroenderådsmöte Edselegården 2012-08-20.
Förtroenderådet Solgården: Protokoll 2012-09-26.
KF § 139/2012: Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2013.
KF § 135/2012: Motion – vilka boenden skulle kunna drivas av annan utförare än
kommunen.
KF § 140/2012: Övergripande verksamhetsplan med budget för år 2013-2015.
KS § 176/2012: Organisation för köken i Västraområdet.
KF § 151/2012: Val av ordinarie ledamot till vård- och äldrenämnden.
Pensionärsrådet: Sammanträdesprotokoll 2012-10-01.
Handikapprådet: Protokoll 2012-10-03.
VÄN AU: Protokoll 2012-10-10.
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Vård- och äldrenämnden

Sammanträdesdatum
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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:
Verksamhetschef myndighetsutövning Lena Andersson:
12/2012: Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen till
kommunfullmäktige.
13/2012: Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen till
kommunens revisorer.
14/2012: Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen till
socialstyrelsen.
15/2012: Yttrande över besvär angående beslut om bistånd enligt 4 kap.1 §
socialtjänstlagen, gällande delavslag på ansökan om promenad två gånger per
dag.
_____
Förteckningar över delegeringsbeslut:
Hemtjänst – september 2012
Särskilt boende – september 2012
Korttidsboende – september 2012
Växelboende – september 2012
Dagverksamhet – september 2012
Trygghetslarm – september 2012
Färdtjänst – september 2012
Riksfärdtjänst – september 2012
Avgifter – september 2012
_____

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

