Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26

1 (20)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55

Beslutande

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

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), B Emilsson (C), C Wall (M), N Axelsson (M), R Solid (L)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS §89-90;
L Vinterdag, funktionschef FO §85,89; M Göransson, funktionschef hemtjänst
§89; H Ahlgren, funktionschef FMS §81,89; C Johansson, ekonom §81-84,89;
H Karlsson, MAS §85; U Ribbholm, verksamhetsutvecklare §86; G Mathur,
verksamhetsutvecklare §83-84; L Vestlund, projektledare HR §80; S Sumic §80;
E Karlsson, HR-konsult §80; M Danielson, sekr

Utses att justera

K Olofsson (S)
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och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-06-03
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Sekreterare

Paragrafer 77-93

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Kjerstin Olofsson
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
26 maj 2016 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande
Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Information från pågående projekt om bättre hälsa inom vård och omsorg
Förändrat förfrågningsunderlag LOV – information
Bokslutsprognos april 2016 – VO
Internkontrollplan VO 2015 – redovisning
Internkontrollplan VO 2016
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO i individärende information
Öppna jämförelser – redovisning av resultat
Kontaktpolitikerrollen – diskussion
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Rapportering av ej verkställda beslut
Överenskommelse mellan patientnämnden, Landstinget i Jönköpings län
och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Kvarngården
(Vardaga)
Anmälan av delegationsbeslut

--------------------
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Dnr –

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

Sveriges kommuner och landsting SKL
a)

Cirkulär 2016:17 – Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

b)

Cirkulär 2016:24 – Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare

c)

Cirkulär 2016:26 – Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016

Kommunfullmäktige
d)

Protokoll 2016-04-20 § 29 – Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om
ej verkställda beslut

e)

Protokoll 2016-04-20 § 39 – Ombudget från 2015 till 2016

Kommunstyrelsen
f)

Protokoll 2016-05-04 § 62 – Bokslutsprognos per den 31 mars 2016

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
g)

Protokoll 2016-04-05

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
h)

Boenderåd Brobygården 2016-05-13.

i)

Boenderåd Ekebogården 2016-05-02.

j)

Kundråd Österliden 2016-04-18.
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Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-28 § 53-76
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-05-17 § 38-45
anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/VO0073

Information från pågående projekt om bättre hälsa inom vård och
omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av hög sjukfrånvaro i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har
ett arbete påbörjats kring hälsa och rehabilitering. Bra och snabba insatser är viktiga för
rehabilitering och återgång i arbete.
Projektledare Linda Vestlund, Samka Sumic och Emelia Karlsson, HR-konsult informerar
om nuläget i projektet.
Av statistiken framgår att sjukfrånvaron idag ligger på 8,4 % (7,1 % totalt i kommunen).
I början av året var sjukfrånvaron i förvaltningen drygt 10 %.
Sjuklönekostnaderna för januari-april 2016 inom förvaltningen var 3 206 tkr, att jämföra
med 7 251 tkr för hela 2014.
Målet är att sänka sjukfrånvaron med 2 % till 1 januari 2017.
Projektet genomförs funktionsvis, där hemtjänsten är först ut. Arbetet sker genom
djupintervjuer med medarbetare, chefer och övriga aktörer i rehabiliteringsprocessen.
Därefter ske identifiering av utvecklingsområden och handlingsplaner kommer att tas
fram.
Vid intervjuerna framkommer att berörda medarbetare ser positivt på projektet och
gärna medverkar.

Utdrag:
L Vestlund
S Sumic
E Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0066

Förändrat förfrågningsunderlag LOV – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Funktionschef för funktion Myndighetsutövning och service, FMS Henrik Ahlgren och
ekonom Carin Johansson informerar om förslag till förändringar i förfrågningsunderlag
LOV.
Bl.a. föreslås en förändring gällande hantering av trygghetslarm samt installation och
användande av Phoniro Care. Även möjligheten till vitesföreläggande kommer att ses
över och ev. inarbetas i underlaget.
En genomgång av förfrågningsunderlaget har gjorts i sin helhet i syfte att förenkla och
förtydliga underlaget.
Ett skriftligt underlag kommer att presenteras inför beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 39.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Utdrag:
H Ahlgren
Ekonom
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0043

Bokslutsprognos april 2016 – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med april som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens bokslutsprognos med redovisning till och med april
2016 som underlag visar ett prognosticerat resultat om -13 961 tkr i underskott.
I bokslutet för 2015 finns ett antal poster som påverkar resultatet positivt med närmare
11 000 tkr. Dessa poster är främst stimulansmedel, prestationsbaserade ersättningar,
vakanser och budgeterade verksamheter som inte startats upp. Dessa delar har vägt upp
kostnader för andra verksamheter.
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat successivt och förvaltningen har en mycket hög
frånvaro inom många verksamheter, vilket påverkar ekonomin. Det är svårt att rekrytera
timvikarier vilket medför en högre belastning och som ibland kräver beordring av
ordinarie personal för att kunna tillgodose beviljade behov.
På grund av konkurrens och svårigheter att rekrytera kompetent personal kommer
sannolikt kostnaderna för löner öka ytterligare.
Ett projekt om hälsa och arbetsmiljö inom vård- och omsorgsförvaltningen har inletts.
Hemtjänsten är först ut då sjukfrånvaron är högst här inom förvaltningen. Projektet
syftar till att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön.
Regionens neddragning av vårdplatser inom medicin och geriatrik leder till ett ökat tryck
på kommunen avseende korttidsplatser och även hälso- och sjukvårdsinsatser.
Hänsyn har tagits i prognosen till statliga stimulansmedel med 5 000 tkr. Kostnaderna
för insatser där dessa medel används finns inom särskilt boende och insatser enligt LSS
samt äldreomsorg övrigt. Prognosen kan förändras efter besked från socialstyrelsen.
Inom hemtjänsten prognosticeras ett underskott om -5 928 tkr. Kostnaderna för
egenregin har ökat under 2015 främst med anledning av höga sjukskrivningstal och brist
på vikarier.
Ett underskott om -9 375 tkr ca prognosticeras för insatser enligt LSS, varav 5 200 tkr
avser externa placeringar. Ytterligare kostnader för externa placeringar kan tillkomma,
samt att försäkringskassan gör nya bedömningar avseende personlig assistans vilket
beräknas kosta 3 400 tkr mer än budgeterat.
På grund av bl.a. en ökad och förändrad vårdtyngd samt hög sjukfrånvaro beräknas
kostnaderna för särskilt boende överstiga budget med -3 975 tkr.
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§ 82 forts.
För äldreomsorgen i övrigt visas ett överskott om 4 889 tkr som beror på intäkter i form
av stimulansmedel för ökad bemanning. I överskottet ingår kostnader för
färdigbehandlade patienter som inte kan beredas plats i kommunens verksamhet med 115 tkr.
Prognosen inom hemsjukvården visar -21 tkr främst beroende på osäkerhet kring ökade
kostnader för hjälpmedel och även för extravak.
Förvaltningen arbetar med åtgärdsförslag i form av ekonomisk handlingsplan,
hälsoprojekt kring sjukfrånvaro samt arbete med rätt bemanning utifrån kundens behov
och verksamheternas budgetram. En utvärdering av organisationsförändringen inom
hemtjänsten utifrån genomlysning som gjordes 2014 pågår.
Ständigt pågår arbete för att se möjligheter till förändring av kostnader och intäkter
samt verksamhetsförändringar som kan leda till förbättrad ekonomi utan att sänka
kvalitén.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-13.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 40.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Bokslutsprognos med redovisning till och med april som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign
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Dnr 2016/VO0067

Internkontrollplan 2015 för Vård- och omsorgsförvaltningen –
redovisning av resultat
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen av internkontroll för 2015 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och
effektivitet. Att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig
och lätt kontrollerad finansiell rapportering.
God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur berättar att det vid redovisning av resultat
från 2015 års interkontrollplan framgår att ett fåtal har mindre kännedom om
dokumenthanteringsplanen och dess användningsområde. Köptrohetsanalysen visar på
brister gällande avtalstrohet vid inköp av ex. vitvaror och mindre hushållsmaskiner.
Åtgärder kommer att göras för att ge personalen ökad kännedom om såväl dokumenthanteringsplanen som kravet att följa tecknade prisavtal/inköpsavtal .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 41.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Redovisningen av internkontroll för 2015 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
G Mathur
Diariet
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Dnr 2016/VO0068

Internkontrollplan 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Internkontrollplan för 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och
effektivitet. Att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig
och lätt kontrollerad finansiell rapportering.
God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur berättar att vård- och omsorgsförvaltningens
Internkontrollplan för 2016 har samma kontrollpunkter som föregående år samt att två
nya kontrollpunkter tillkommit:
Kontroll av styrdokument samt Kontroll av automatattestering trygghetslarm.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 42.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Internkontrollplan för 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
G Mathur
Diariet
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Dnr 2015/VO0158

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO i individärende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag samt Helen Karlsson, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska MAS, redovisar beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO
gällande individärende där vård- och omsorgsnämnden lämnat yttrande
2016-02-25 § 24.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-26 § 43.

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

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
P Sjöstrand
H Karlsson
Diariet

Just sign
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Dnr 2016/VO0074

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre, Vetlanda
kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm presenterar resultat från Öppna jämförelser
2015 – vård och omsorg om äldre i Vetlanda kommun.
Detta är sjätte gången som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting
presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Genom rapporten kan
en kommun jämföra sin verksamhet med andra, utifrån resultat från olika indikatorer. I
årets rapport presenteras 31 olika indikatorer.
I årets rapport har en rad förändringar gjorts vilket innebär att flera indikatorer inte är
jämförbara med föregående års resultat. Redovisningen görs i tabellform med
färgsättningen grönt, rött och gult. Grönt betyder att indikatorn tillhör de 25 % av
kommunerna med bäst värde i förhållande till andra kommuner, rött får 25 % av
kommunerna med sämst värde och övriga kommuner får gult.
Sammanfattningsvis om man utgår från färgsättning röd, gul eller grön har Vetlanda ett
sämre resultat än förra året. Andelen gröna indikatorer under 2015 var 39 % (58 %
2014), gula indikatorer 55 % (39 %) och röda indikatorer 6 % (3 %).
Av rapporten kan bl.a. utläsas att kontinuiteten inom hemtjänsten bör förbättras, men
att 95 % av kunderna svarar att man är ganska eller mycket nöjd med hemtjänsten vilket
placerar Vetlanda på plats 45 av 286 kommuner.
Sämst resultat visas inom området förskrivning av läkemedel inom hemtjänsten. Analys
och förbättringsåtgärder måste göras tillsammans med vårdcentralerna.
Kommunen har även flera resultat där vi presterar bland de bästa i landet. Detta är
viktigt att lyfta fram och att i kommande kvalitetsarbete fundera över hur vi nått den
höga kvalitet vi har inom ex. aktivering på särskilda boenden och den palliativa vården.
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§ 86 forts.

Beslutsunderlag
Redovisning Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre, Vetlanda kommun
2016-05-17.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
U Ribbholm
Diariet
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Dnr 2016/VO0075

Kontaktpolitikerrollen – diskussion
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgnämnden återkommer till frågan efter sommaren.

Ärendebeskrivning
Ordförande Tommy Bohman (S) tar upp frågan om rollen som kontaktpolitiker inkl.
formerna för de besök som görs i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.
Inom vissa områden – som särskilt boende – är det lättare att får kontakt med
verksamheten genom att delta vid ex. boenderåd.
Det är svårare att hitta kontaktvägar/-former vid en verksamhet som ex. personlig
assistans eller hemtjänst.
Vård-och omsorgsnämndens ledamöter föreslås fundera över och komma med idéer hur
man kan skapa en bra och kontinuerlig kontakt med de olika verksamheterna i
förvaltningen.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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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.
Information från kontaktpolitikerbesök vid
- Daggkåpan – Tommy Bohman
- Österäng - Carina Wall
- Brobygården – Stig-Göran Fransson
- Tomasgården - Rune Solid
Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.

Utdrag:
Diariet
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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.
Vård- och omsorgschefen informerar särskilt om att ett arbete pågår tillsammans med
HR-kontoret för att ta fram underlag till chefer i organisationen för hantering av acktid
och ekonomisk kompensation vid beordring och övertid.
Information lämnas även om att de förändringar som gjorts i schema för nattpersonal i
särskilda boenden har utvärderats. Utvärderingen visar att de fördelar som förväntades
har uteblivit och justeringar kommer att göras på resp. hus utifrån kundernas behov.
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Dnr 2016/VO0076

Rapportering av ej verkställda beslut VO – kvartal 1 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Det ska till Inspektionen för vård och omsorg, IVO rapporteras de beslut om insats som
inte blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).
För första kvartalet 2016 finns det fyra beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställt.
- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL. Orsaken är att det saknas lämplig person för
uppdraget.
- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL. Orsaken är att beslutet inte kunnat
inrymmas i befintlig verksamhet, dagverksamhet för de med demenssjukdom.
- Två beslut om kontaktperson enligt 9.4 LSS. Orsaken är att det saknas lämplig person
för uppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-27.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
Diariet

Just sign
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Dnr 2016/VO0065

Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i
Jönköpings län och länets kommuner avseende
patientnämndssamverkan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar överenskommelse mellan Landstinget och länets
kommuner avseende patientnämndens verksamhet i kommunal hälso- och sjukvård i
Jönköpings län.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse 2014-02-11 reglerar landstingets patientnämndsverksamhet inom
den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna. Patientnämnden vid Landstinget i
Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna kostnadsfritt bedriva den stödjande och
rådgivande verksamhet som regleras i lag om patientnämndsverksamhet och
reglemente för Patientnämnd.
Överenskommelsen reglerar de åtaganden som kommunerna förbinder sig att
genomföra som bl.a. innebär att sprida information om patientnämndens verksamhet
och handläggning av ärenden, försäkringsfrågor m.m. Parterna ska utse var sin
kontaktperson för överenskommelsen.
Kommunalt forum beslutade 2014-11-18 att rekommendera Landstinget och
kommunerna i Jönköpings län att anta överenskommelsen mellan Landstinget och länets
kommuner avseende patientnämndens verksamhet i kommunal hälso- och sjukvård i
Jönköpings län.
Överenskommelsen har tidigare godkänts av socialcheferna i länet, men man har i
efterhand beslutat att den bör antas av länets kommuner genom beslut i berörd nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/Missiv Region Jönköpings län 2016-04-26.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 44.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar överenskommelse mellan Landstinget och länets
kommuner avseende patientnämndens verksamhet i kommunal hälso- och sjukvård i
Jönköpings län.

Utdrag:
Region Jönköpings län, vård- och omsorgschef, diariet
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Dnr 2016/VO0048-49

Verksamhetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse
Kvarngården (Vardaga)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse för 2015 gällande Kvarngården och lägger dem till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2015 samt Patientsäkerhetsberättelse 2015 gällande
Kvarngården, Vardaga redovisades för vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde
2016-04-28 § 56.
I samband med redovisningen önskade vård- och omsorgsnämnden en revidering av
dokumenten avseende enhetlig benämning av kund/patient utifrån gällande begrepp,
innan nämndens godkännande.
Föreligger reviderad Patientsäkerhetsberättelse samt Verksamhetsberättelse för
Kvarngården/Vardaga.

Beslutsunderlag
2015 års verksamhetsberättelse och 2016 års verksamhetsplan för Kvarngården 28/2-16.
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare på Kvarngården
2016-02-28.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-05-17 § 45.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse för 2015 gällande Kvarngården och lägger dem till
handlingarna.

Utdrag:
G Öjetoft, Vardaga
J Johansson, Vardaga
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2016-04-01--04-30
2016-04-01--04-30
2016-02-01--02-29
2016-04
2016-05
2016-05

Just sign

Beslut/SoL
Beslut/LSS
Avvikelserapport Kvarngården/Vardaga
Granskningsrapport SoL och LSS
”
Lediga platser i särskilt boende

Utdragsbestyrkan

