Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-31

1 (17)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55
§ 38 Omedelbar justering - se separat protokoll.
Allmänhetens frågestund kl. 17-18 – närvaro enligt arvodesblankett.

Beslutande

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

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), B Glans (VF), B Emilsson (C), N Axelsson (M), R Solid (L),
C Strömbäck (V)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS §44,48;
L Vinterdag, funktionschef FO § 38,48-49; H Ahlgren, funktionschef FMS §48,52;
J Kautto, funktionschef ÄO/Särskilt boende §48; U Ribbholm, verksamhetsutvecklare §48; C Johansson, ekonom §46-48; H Karlsson, MAS §42-43;
I Nilsson, administratör § 44; Olivia Friman, praktikant; M Danielson, nämndsekr

Utses att justera

Petra Brannestam (VF)

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2016-04-07

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer § 38--52

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Petra Brannestam

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-31

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-04-07

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreteraren

Underskrift

Monica Danielson
Just sign

2016-04-29

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 31 mars
2016 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga
ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 38

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO i individärende
(omedelbar justering – se separat protokoll)

§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Ärende enligt Lex Maria – information
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården 2015
Avgifter inom hemsjukvården – kompletterande information inför beslut
Delegations- och beslutsförteckning VO – revidering
Bokslutsprognos februari 2016 – VO
Redovisning v kostnader – särskilt boende
Budgetäskanden 2017 – investering och drift
Daglig verksamhet Snäckan – information
Anmälan av delegationsbeslut

§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50

Övrigt ärende
§ 51
Övrigt ärende - Beslut om arvode för möte inför budgetberedning
Sekretessärende
§ 52
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL – omprövning
Utgående ärenden

- Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2015 Kvarngården
- Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
- Information från förvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

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

Sveriges kommuner och landsting SKL
a) Cirkulär 2016:10 – Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den
1 januari 2016.

Kommunfullmäktige
b) Protokoll 2016-02-17 – Handlingsplan för regional samverkan e-Hälsa.

Region Jönköpings län
c) Patientnämndens årsrapport 2015 Region Jönköpings län.

Kommunala pensionärsrådet
d) Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2016-02-23.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
e) Boenderåd Bäckagården 2016-03-02.
f) Boenderåd Norrgården Solgläntan och Dalen 2016-03-01.
g) Tomsgårdsrådet 2016-02-16.
h) Boenderåd Österäng 2016-02-29.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-31

4 (17)

Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-25 § 17-37
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-03-22 § 19-30
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0050

Ärende enligt Lex Maria – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mas Helen Karlsson redogör för individärende som anmälts enligt Lex Maria till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Anmälan gäller brist vid hantering av läkemedel.

Utdrag:
MAS Helen Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0041

Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2015 års Patientsäkerhetsberättelse och
lägger den till handlingarna.
Benämningen patient används inom kommunal hälso- och sjukvård.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla. Enligt lagen
ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver
verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Den beskriver vad
man gjort för att identifiera, analysera och så långt möjligt reducera risker i vården.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:
-

Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO kan lättare utföra tillsyn av
verksamheten.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis
allmänheten, kunder, andra vårdgivare och patientorganisationer.

I samband med genomgång av patientsäkerhetsberättelsen uppmärksammas att
benämningen ”kund” inte är förenligt med begrepp i lagar och bestämmelser inom
hälso- och sjukvården, varför benämningen ”patient” föreslås användas inom den
kommunala hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 20.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2015 års Patientsäkerhetsberättelse och
lägger den till handlingarna.
Benämningen patient används inom kommunal hälso- och sjukvård.

Utdrag:
MAS Helen Karlsson, Vård- och omsorgschef, diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0028

Avgifter inom hemsjukvården – kompletterande information inför
beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson och administratör Ingrid Nilsson
lämnar kompletterande information gällande förslag till avgift för hemsjukvård.
Ett antal exempel gällande utfall för kunder med olika grundförutsättningar presenteras.
En avgift för hemsjukvård påverkar ej kund i särskilt boende, då detta ingår i avgift för
boendet.
Avgift för hemsjukvård finns idag i Mullsjö, Aneby, Eksjö och Gislaveds kommuner. I flera
kommuner i regionen pågår diskussioner kring införande av avgift.
Information har även lämnats till Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala rådet
för funktionshindrade, för ev. yttrande.
Karlsson redovisar yttrande 2016-03-29 som inkommit från pensionärsorganisationerna
PRO, SPF Seniorerna och RPG i Vetlanda kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 26.
Yttrande 2016-03-29 från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och RPG.

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

Utdrag:
M Karlsson
I Nilsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0046

Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden
– revidering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegations- och beslutsförteckning för
vård-och omsorgsnämnden att gälla från och med 2016-04-01.

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen (KL) ska nämnderna var och en inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Med delegering menas att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens
vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat
besluten.
Delegations- och beslutsförteckningen är indelad i två områden –
Delegationsförteckning (formell delegation från nämnden) samt Beslutsförteckning
(verkställighets-/rutinärenden där beslut styrs av lagstiftning, principer eller riktlinjer
samt beslut som ansvarig tjänsteman bör kunna fatta inom ramen för sitt
verksamhetsansvar).
En revidering av Delegations- och beslutsförteckning 2013-09-01 har genomförts. Bland
annat har Policy för delegering av beslut i personalfrågor (Kf 2015-11-18 § 187), som
innebär gemensamma beslutsnivåer för Vetlanda kommun, inarbetats i förteckningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 29.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegations- och beslutsförteckning för
vård-och omsorgsnämnden att gälla från och med 2016-04-01.

Utdrag:
M Karlsson
M Danielson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0043

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

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redogör för vård- och omsorgsförvaltningens bokslutsprognos
med redovisning till och med februari 2016 som underlag. Prognosen visar ett
prognosticerat resultat om -13 967 tkr i underskott.
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat successivt och förvaltningen har en mycket hög
frånvaro inom många verksamheter, vilket påverkar ekonomin. Kostnaderna för sjuklön
och sjukvikarier ökar, liksom övertidstjänstgöring med anledning av att verksamheten
tvingas beordra personal till tjänstgöring.
Inom hemtjänsten prognosticeras ett underskott om knappt -6 000 tkr. Kostnaderna för
egenregin har ökat under 2015 främst med anledning av höga sjukskrivningstal och brist
på vikarier.
Ett underskott om -8 600 tkr prognosticeras för funktionshinderomsorgen, varav -5 200
tkr avser externa placeringar. Ytterligare kostnader för externa placeringar kan
tillkomma, samt att försäkringskassan gör nya bedömningar avseende personlig
assistans vilket kan medföra ökade kostnader.
På grund av bl.a. en ökad och förändrad vårdtyngd samt hög sjukfrånvaro beräknas
kostnaderna för särskilt boende överstiga budget med 2 650 tkr.
För äldreomsorgen i övrigt visas ett överskott som beror på att nya dagverksamheten för
dementa inte startats upp från årsskiftet.
Regionens neddragning av vårdplatser leder till ett ökat tryck på kommunen avseende
korttidsplatser och hälso- och sjukvårdsinsatser. Det innebär ökade kostnader i form av
betalningsansvar till regionen då kommunen inte kan möta behovet tillräckligt snabbt.
Hemsjukvården visar ett överskott om ca 350 tkr beroende på vakanta tjänster i början
av året.
Förvaltningen arbetar med åtgärdsförslag i form av ekonomisk handlingsplan,
hälsoprojekt kring sjukfrånvaro samt arbete med rätt bemanning utifrån kundens behov
och verksamheternas budgetram.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 46 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 46.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen som överlämnas till vård- och
omsorgsnämnden för beslut.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Ekonom
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2016/VO0051

Redovisning av kostnader – särskilt boende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar kostnad per plats i särskilt boende (exkl. hyra).
Jämförelse görs mellan åren 2013,2014 och 2015 gällande kostnader för drift inkl.
lönekostnader för personal (exkl. chefer).

Beslutsunderlag
Sammanställning 2016-03-31, utdelat vid sammanträdet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0044

Budgetäskanden 2017 Vård- och omsorgsnämnden –
investering och drift
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn tillsammans med ekonom Carin Johansson
redovisar presentation som tagits fram inför möte med budgetberedningen den 5 april
2016. Presentationen visar ekonomiska förutsättningar för vård- och omsorgsnämndens
verksamhet inför budget 2017 och utgår från det arbetsmaterial som togs fram vid
workshop med vård- och omsorgsnämnden 2016-02-25.
Flera områden kommer att kräva utökade ekonomiska resurser kommande år.
Kostsamma och lagstadgade förändringar och krav, som ex. bemanning inom särskilda
boenden och nya regler för hygien/arbetskläder har ålagts den kommunala
verksamheten.
Vård- och omsorgsnämnden ser det nödvändigt att påtala för budgetberedningen de
lagstadgade förändringar som ålagts kommunal vård och omsorg, och som man lokalt
inte kan styra eller har kunnat planera för.

Beslutsunderlag
Förutsättningar budget 2017 2016-03-10 (arbetsmaterial).

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen som överlämnas till vård- och
omsorgsnämnden för beslut.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Funktionschefer
Diariet

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-31

13 (17)

Dnr 2014/VO0084

Daglig verksamhet Snäckan – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att tillsammans
med kommunledningen finna en lösning som möjliggör fortsatt servering av lunch på
restaurang Snäckan, samt
att ett begränsat antal portioner levereras till Snäckan i samband med matleveranser
från nya gymnasieköket till Lunden, Holmen m.fl. avdelningar på Bäckagården.
Återkoppling ska ske till vård- och omsorgsnämnden senast i maj.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag informerar om pågående förberedelser inför
funktionshinderomsorgens övertagande av cafeterian Snäckan på Bäckagården.
Cafeterian kommer efter övertagandet från Måltidsservice att drivas som daglig
verksamhet inom funktionen.
Cafeterian kommer efter övertagandet att kunna erbjuda ett enklare utbud såsom
sallad, smörgåsar, pajer och kaffebröd etc. Ingen lagad mat/lunch kommer att kunna
serveras då köket inte tillåter att man lagar mat på plats och Måltidsservice inte har
möjlighet att tillhandahålla mat till försäljning.
Ev. kan en extern upphandling genomföras gällande mat för försäljning i cafeterian.
Kommunala pensionärsrådet har i yttrande påtalat vikten av att lagad mat/lunch även
fotsättningsvis serveras på Snäckan.
Såväl vård- och omsorgsnämnden som -förvaltningen ser ett stort värde i att även
fortsättningsvis kunna erbjuda lagad mat/lunch vid Snäckan på Bäckagården.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår, med anledning av ett allmänt uttalat önskemål från olika
håll samt den skrivelse nämnden mottagit från kommunens pensionärsorganisationer,
att nämnden beslutar
att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att tillsammans med kommunledningen
finna en lösning som möjliggör fortsatt servering av lunch på restaurang Snäckan, samt
att ett begränsat antal portioner levereras till Snäckan i samband med matleveranser
från nya gymnasieköket till Lunden, Holmen m.fl. avdelningar på Bäckagården.

Just sign
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§ 49 forts.
Återkoppling ska ske till vård- och omsorgsnämnden senast i maj.
Beslutsunderlag
Yttrande från kommunens pensionärsorganisationer 2016-03-11.

Utdrag:
L Vinterdag
Vård- och omsorgschef
Kommunledning/Måltidsservice
Diariet

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-31

15 (17)

Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2016-01-01--01-31

Beslut/Avgifter

b) 2016-02-01--02-29

Beslut/Avgifter

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

Beslut/SoL

d) 2016-02-01--02-29

Beslut/SoL

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

Beslut/LSS

f) 2016-02-01--02-29

Beslut/LSS

g) 2016-02-01--02-29

Rapporter Lex Sarah

h) Januari 2016

Antal lediga platser särskilt boende

i) Februari-mars 2016

Rekvisition av stimulansmedel för kunskapssatsning för
baspersonal i äldre- och funktionshinderomsorgen
kommuner 2016
Samråd detaljplan för del av Brunnsgård 6:1 m.fl.
fastigheter
Samråd detaljplan för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3
Vetlanda
Samråd planprogram för del av Skönberga 1:23, Skirö
Samråd detaljplan för Stora Snärle 2:1 m.fl. fastigheter
Vetlanda
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Dnr 2016/VO0053

Arvode vid överläggning med ledamöter i VON arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott erhåller förrättningsarvode vid
överläggning 2016-04-04.

Ärendebeskrivning
Ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till överläggning inför träff
med budgetberedningen 2016-04-05.

Utdrag:
M Danielson
Diariet
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Dnr –

Sekretess

Just sign
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