Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-01

1 (18)

Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.40

Beslutande

T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF),
P Brannestam (VF), S-G Fransson (C), J-E Josefsson (KD), A Holmqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare: N Axelsson (M) för C Bardh (M)

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), A Lindberg (S), B Glans (VF), R Solid (L)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS §114115,120-122; L Vinterdag, funktionschef FO §114-115,119; J Kautto,
funktionschef ÄO/säbo §114-115,120; C Johansson, ekonom §109-113;
H Karlsson, MAS §116-117; P Sjöstrand, SAS §117-119;
M Danielson, sekr

Utses att justera

Lennart Lööw (S)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-09-13

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 109-125

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Lennart Lööw

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-01

Datum för anslagets
uppsättande

2016-09-13

Förvaringsplats för
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

Utdragsbestyrkan

2016-10-05

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 109

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-01

2 (18)

Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
1 september 2016 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125

Just sign

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Halvårsbokslut VO 2016
Budget 2017 - information
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Information om IVO beslut i ärende enligt Lex Maria
Halvårsrapport extern/intern tillsyn – Vård och omsorg januari-juni 2016
Ändrad tid för sammanträde med vård- och omsorgsnämnden
Information om IVO beslut i ärende enligt Lex Sarah
Information om Bunne-metoden
Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa,
vård och omsorg
Yttrande – förslag till ”Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för
allvarliga och extraordinära händelser”
Synpunktshantering VO kvartal 2 2016 – redovisning
Anmälan av delegationsbeslut
Övrigt – Medverkan på Bättre Balans 3 oktober 2016

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 110

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-01

3 (18)

Dnr –

Delgivningar/beslut/meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Socialstyrelsen
a)

Beräkningsunderlag för 2015 års stimulansmedel för ökad bemanning – beslut.

Sveriges kommuner och landsting
b)

Cirkulär 16:35 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017.

c)

Cirkulär 16:45 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2019.

Kommunfullmäktige
d)

Protokoll 2016-06-25 § 65 – Mål och budget 2017-2019 inklusive vision samt
investeringsplan 2017-2021.

Kommunstyrelsen
e)

Protokoll 2016-06-01 § 78 - Bokslutsprognos per den 30 april 2016.

Region Jönköpings län
f)

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan
2016-05-19.

Kommunala pensionärsrådet
g)

Just sign

Protokoll 2016-05-24 § 14-27.

Utdragsbestyrkan
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§ 111

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-01

4 (18)

Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-16 § 94-108
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-08-23 § 50-57
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/VO0094

Halvårsbokslut VO 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Halvårsbokslut VO 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn
redovisar halvårsbokslut 2016 för vård- och omsorgsförvaltningen.
Av halvårsbokslutet framgår bl.a. att
- Anna-Lena Krohn tillträde som ny vård- och omsorgschef i januari 2016.
- förvaltningen har öppnat ny dagverksamhet på Norrgården, Norrängen, för personer
med demensdiagnos.
- en stor utmaning under första halvåret har varit rekrytering av semestervikarier.
Av budgetprognos per maj beräknas helårsresultatet bli -12 014 tkr i underskott. Av
detta underskott avser -5 812 tkr externa placeringar. Hänsyn har tagits till statliga
stimulansmedel med 6 500 tkr. Prognosen kan förändras efter besked från
Socialstyrelsen.
Störst avvikelser finns inom hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende inom
äldreomsorg och psykiatri. Förvaltningen har mycket hög sjukfrånvaro inom vissa
verksamheter.
Regionens neddragning av vårdplatser inom medicin och geriatrik leder till ett ökat tryck
på kommunen avseende korttidsplatser och även hälso- och sjukvårdsinsatser.
I samband med presentation av halvårsbokslutet framför Anna-Lena- Krohn att
sommaren har fungerat över förväntan tack vare alla fantastiska medarbetare som finns
i vår verksamhet.

Beslutsunderlag
Halvårsbokslut VO 2016.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-23 § 51.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Halvårsbokslut VO 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom, diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0044

Budget 2017 - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn och ekonom Carin Johansson redovisar tankar
kring detaljbudget 2017, och önskar en diskussion kring vilka områden som ska
prioriteras. Endast en del av begärda budgetmedel har tilldelats vård- och
omsorgsförvaltningen, varför prioriteringar måste göras.
Vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden den 29 september förslås en
prioriteringsdiskussion kring budget 2017, utifrån förslag till prioriteringar inkl. för- resp.
nackdelar och som arbetas fram av förvaltningen.
Detaljbudget ska lämnas till ekonomikontoret i november och delges
kommunfullmäktige i december.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-23 § 52.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2016/VO0014

Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att antingen skriftligt och/eller
muntligt informera om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån
sin roll som kontaktpolitiker.
Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.
Inga rapporter fanns att delge vid dagens sammanträde.
Ordföranden påminner om vikten av att delge information från möten där ledamot
deltar som representant för vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Information från förvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och
omsorgschefen informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt
beslut av vård- och omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0050

Information om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO beslut i
ärende enligt lex Maria
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson redogör för Inspektionen för vård och
omsorgs, IVO beslut i ärende som är anmält enligt lex Maria. MAS har tidigare redogjort
för ärendet i vård- och omsorgsnämnden.
Av beslutet framgår att IVO avslutar ärendet med bedömningen att vårdgivaren fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada.
Vårdgivarens insatser framstår som rimliga och adekvata och IVO anser att vårdgivaren
har vidtagit och planerat vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.
Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och 6 kap. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta
några ytterligare åtgärder.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
H Karlsson, MAS
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0099

Halvårsrapport intern/extern tillsyn,
Vård- och omsorg januari-juni 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand och Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS Helen Karlsson berättar vård- och omsorgsförvaltningens modell för tillsyn som
arbetats fram under 2015.
Alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg ansvarar för att det
finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att planera, leda,
kontrollera, följa upp och utvärdera.
Som en del i kvalitetsarbetet genomför MAS och SAS intern och extern tillsyn. Tillsynen
genomförs i samverkan med berörda chefer och personal.
Tillsynen är uppbyggd kring SoL/LSS/HSL, riktlinjer och rutiner för vård- och
omsorgsförvaltningen. Fokusområden är:
- genomförandeplan
- social dokumentation
- läkemedelshantering
- vårdhygien och säkerhet
Från och med januari 2016 planeras, enligt en årsplan, för tillsyn på någon enhet inom
vård och omsorg eller något LOV-företag. Denna tillsyn görs en gång per månad.
Tillsynsbesöken är fördelade efter funktion i vård- och omsorgsförvaltningen och
externa parter som har verksamhet enligt LOV i form av omvårdnad och service eller
enbart service.
Tillsyn kan även genomföras som oanmäld tillsyn, efter bedömning av MAS/SAS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-11.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
H Karlsson, MAS
P Sjöstrand, SAS
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Ändrad tid för sammanträde med vård- och omsorgsnämnden
Vård-och omsorgsnämndens beslut
Sammanträde med vård- och omsorgsnämnden den 27 oktober 2016 flyttas från
eftermiddagen till förmiddagen kl. 8.30-12.
Sammanträde med vård- och omsorgsnämnden den 29 september 2016 inleds med
budgetdiskussioner kl. 9-11.30, därefter ordinarie sammanträde som börjar kl. 13.30.

Ärendebeskrivning
Den 27 oktober 2016 under eftermiddagen genomförs en krisövning för kommunala
verksamheter. Deltagande är obligatoriskt vilket innebär att flera av förvaltningens
tjänstemän inte kan delta vid inplanerat sammanträde med vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde bör därför flyttas, förslagsvis till
förmiddagen samma dag.
Utifrån tilldelad budget för 2017 påtalas även behovet av information/diskussion kring
prioriteringar, inför beslut om detaljbudget 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-23 § 57.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida
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§ 119

Information om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO beslut i
ärende enligt lex Sarah
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag och Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter
Sjöstrand redovisar beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO i individärende
som anmälts enligt lex Sarah.
IVO bedömer att nämnden tar sitt ansvar och arbetar för att berörd individ får sina
behov tillgodosedda. Nämnden har redogjort för sitt arbete och de lösningar som idag
fungerar samt vilka kontakter som finns och vilka uppföljningar som görs.
IVO har även haft ett möte med representanter för vård- och omsorgsnämnd samt vårdoch omsorgsförvaltningen där en dialog fördes och frågetecken i ärendet klargjordes.
Nämnden har såväl vid mötet som i yttrande redogjort för sitt arbete och förklarat
bakgrund och lösningar på ett mer utförligt sätt, enligt IVO.
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO avslutar ärendet.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand, SAS
L Vinterdag, funktionschef FO
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Information om Bunne-metoden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef ÄO/säbo Joakim Kautto berättar om Bunne-metoden, som innebär att
använda musiken för att främja hälsa.
Metoden är uppkallad efter Sten Bunne, som sett en möjlighet att aktivera fysiska,
mentala och sociala förmågor hos äldre och personer med funktionsnedsättning m.fl.
genom sång och musik.
Instrumenten som används är enkla att använda och kräver inga förkunskaper.
Aktiveringsledare m.fl. har utbildats i Bunne-metoden samt att instrument har köpts in
för att användas i vård-och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
J Kautto, funktionschef ÄO/Säbo
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0095

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas
hälsa, vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till
ledningssystem för samverkan, daterat 2016-05-27.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens presidium har beslutat att Ledningssystem för samverkan ska
remitterats till barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden innan slutligt beslut om kommunens yttrande fattas av
kommunstyrelsen.
Funktionschef HoS Marianne Karlsson berättar att det sedan 2013 funnits en version av
ledningssystem för samverkan mellan regionen och länets kommuner, antaget av LänsLAKO. Under 2015 har ett reviderat förslag tagits fram och som godkänts av
Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner (ReKo).
För att samverkan mellan regionen och kommunen ska fungera är det viktigt att ha en
tydlig struktur för arbetet. Genom ett övergripande ledningssystem läggs grunden för
ett väl utvecklat samarbete inom hälsa, vård och omsorg där båda huvudmännen,
kommun och region, har inflytande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-23 § 53.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till
ledningssystem för samverkan, daterat 2016-05-27.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
M Karlsson, funktionschef HoS
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0088

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och
extraordinära händelser
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på Region Jönköping läns
förslag till ”Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära
händelser”.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är en av de remissinstanser som fått möjlighet att lämna synpunkter
på Region Jönköpings läns förslag till ”Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för
allvarliga och extraordinära händelser”. Funktionschef HoS Marianne Karlsson berättar
kortfattat om innehållet i planen.
Dokumentet omfattar tre delplaner:
- Sårbarhetsanalyser och förmågebedömning för 2016
- Regional epidemiplan
- Säkerhetsskyddsplan
Hela planen går till stora delar ut på hur Region Jönköpings län ska organiseras vid
extraordinära händelser. Kommunerna berörs till exempel när det gäller epidemi- och
pandemiplan och samarbete med kommunernas Posomgrupp.
Vård- och omsorgsförvaltningen har gått igenom det aktuella dokumentet och har inga
synpunkter att lämna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-17.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-23 § 54.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på Region Jönköping läns
förslag till ”Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära
händelser”.

Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
Vård- och omsorgschef
M Karlsson, funktionschef HoS
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 123

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-01

16 (18)

Dnr 2016/VO0064

Synpunktshantering VO kvartal 2 2016 – redovisning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till
vård- och omsorgsförvaltningen de synpunkter som inkommit till vård- och
omsorgsförvaltningen.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-09 – Redovisning Synpunktshantering kvartal 2 2016 VO.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-08-24 § 56.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Beslutet skickas till:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2016-06-01--06-30

Beslut/Avgifter

b) 2016-07-01--07-31

”

c) 2016-05-01--05-31

Beslut/SoL

d) 2016-06-01--06-30

”

e) 2016-07-01--07-31

”

f) 2016-05-01--05-31

Beslut/LSS

g) 2016-06-01--06-30

”

h) 2016-07-01--7-31

”

i) 2016-06-01--06-30

Rapporter Lex Sarah

j) 2016-07-01--07-31

”

k) 2016-08-01--08-31

”

l) Augusti 2016

Antal lediga platser särskilt boende

m) 2016-06-16

Samråd detaljplan för Himlabackarna, etapp 2

n) 2016-06-16

Samråd detaljplan för Kolmilan 1 m.fl

o) 2016-07-11

Samråd detaljplan Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter

p) 2016-07-11

Granskning – detaljplan för del av Stora Snärle 2:1 m.fl.
fastigheter

q) 2016-07-11

Samråd – detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter

r) 2016-08-19

Samråd – detaljplan för Felsteget 1 och 6

s) 2016-08-22

Granskning – detaljplan för Himlabackarna, etapp 2
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Dnr –

Övrigt – Medverkan på Bättre balans den 3 oktober 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden deltar vid Bättre balans den 3 oktober.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har fått inbjudan att delta i äldredagen/mötesplatsen
Bättre balans, som genomförs den 3 oktober.
Representanter från vård- och omsorgsnämnden har ombetts vara närvarande för att ge
information och svara på frågor kring nämndens verksamhetsområde.
Tommy Bohman, Monica Högberg och Almuth Holmqvist anmäler att man har möjlighet
att närvara den 3 oktober.
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