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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28

1 (18)

Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.00

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 Emilsson (C), N Axelsson (M), R Solid (FP),
C Strömbäck (V)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS; H Ahlgren,
funktionschef FMS § 8-9; C Johansson, ekonom §1-6 ; L Vinterdag,
funktionschef FO §7-8; H Karlsson, MAS §7; P Sjöstrand, SAS §7,
M Danielson, sekreterare

Utses att justera

Monica Högberg (VF)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-02-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1 - 16

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Monica Högberg

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-28

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-02-05

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

2016-02-29

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§1

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari
fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga
ärenden/frågor/ information enligt nedanstående beskrivning.
Sekretessärenden redovisas sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Bokslut 2015 VO
Ombudget 2016 VO - investeringsbudget
Ombudget 2016 VO – resultatenhet Pussel
Information om ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Information från förvaltningen
IDA-program
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017
Kompetensförsörjningsprogram – specialistutbildning för sjuksköterskor
Rapportering av ej verkställda beslut VO – kvartal 3 2015
Rapportering av ej verkställda beslut VO – kvartal 4 2015
Synpunktshantering kvartal 4 2015 VO – redovisning
Uppdrag som kontaktpolitiker för vård- och omsorgsnämnden – hantering och
redovisning av kontaktpolitikerbesök
Anmälan av delegationsbeslut

-------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

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

Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 2015:41 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
b) Cirkulär 2015:45 Utfall i utjämningssystemen 2016
c) Cirkulär 2016:3 Ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. 1 feb 2016

Kommunfullmäktige
d) Protokoll 2015-12-16 § 194 Avsägelse från uppdrag – Linda Johansson (M)
e) Protokoll 2015-12-16 § 206 Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Linda
Johansson (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
f) Protokoll 2015-12-07 § 252 Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2015-04-20
och 2015-11-16

Region Jönköpings län
g) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2015-10-30 § 60-75
h) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar 2015-11-19

Kommunala pensionärsrådet
i) Protokoll 2015-11-24 § 34-43

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
j) Boenderåd Brobygården 2015-11-27
k) Boenderåd Bäckagården 2015-12-07
l) Mogärderådet 2015-12-08

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Vård- och omsorgsnämnden
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Sida
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2015-12-17 § 199-211
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-01-19 § 1-9
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0009

Bokslut 2015 VO
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslut 2015 avseende vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar sifferdelen för bokslut 2015 för vård- och
omsorgsnämnden inkl. kommentarer.
Bokslutet är till viss del preliminärt och visar ett överskott om ca 200 tkr. Det som inte är
bokfört är uppbokning av timlöner och arvode. Detta kan ge både en positiv och negativ
effekt på resultatet, då det är en förändring från december föregående år som regleras.
Förändringen kommer inte att vara av större omfattning, utan resultatet kommer att stanna
runt +/- noll, vilket innebär ett mycket bra resultat.
I resultatet finns flera olika poster som positivt påverkat utfallet, men som inte kommer att
påverka utfallet på samma sätt under 2016. Ex. stimulansmedel, vakanta tjänster,
prestationsbaserade medel, budgeterad men ej uppstartad verksamhet.
Det kommer att krävas ett stort arbete med att minska kostnaderna under 2016 för att
kunna hålla budgetramen under året.
Budgeten för externa placeringar har överskridits med 5 175 tkr under 2015.
Textdelen i bokslutet har tidigare presenterats och godkänts av vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott inför beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Bokslut 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen (textdokument).
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 3.
Tjänsteskrivelse 2015-01-28 (utdelas vid sammanträdet).

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Bokslut 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen (textdokument) godkänns.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0010

Ombudget 2016 VO – investeringsbudget
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ombudgetering på investeringsbudgeten begärs hos kommunstyrelsens arbetsutskott med
920 tkr enligt följande:





Inventarier vård och omsorg 85 tkr
Trygghetslarm/säkerhetsutrustning 125 tkr
Trygghetslarm (särskilt boende) 500 tkr
Teknik/dokumentation 210 tkr

Ärendebeskrivning
För 2015 redovisas ett överskott på investeringsbudgeten med 985 tkr.
Planerade investeringar under ovanstående beskrivningar har inte kunnat genomföras fullt
ut, varför 920 tkr föreslås ombudgeteras (överföras) till 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 4.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Ombudgetering på investeringsbudgeten begärs hos kommunstyrelsens arbetsutskott med
920 tkr enligt följande:





Inventarier vård och omsorg 85 tkr
Trygghetslarm/säkerhetsutrustning 125 tkr
Trygghetslarm (särskilt boende) 500 tkr
Teknik/dokumentation 210 tkr

Utdrag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0011

Ombudget 2016 VO – resultatenhet Pussel
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ombudgetering på driftsbudgeten avseende resultatenhet Pussel begärs hos
kommunfullmäktige med 151 636 kr.

Ärendebeskrivning
I enlighet med riktlinjerna för resultatenhet Pussel ska intäkter från försäljning och
legoarbeten gå tillbaka in i verksamheten. Från 2015 års resultat finns 142 679 kr i intäkter.
Riktlinjerna säger även att eventuella över- respektive underskott i drifts- och
personalbudget ska föras över till nästkommande år med 2,5 %. För 2015 innebär det
8 957 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 5.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Ombudgetering på driftsbudgeten avseende resultatenhet Pussel begärs hos
kommunfullmäktige med 151 636 kr.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgschef
Ekonom
L Vinterdag
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§7

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28

8 (18)

Dnr 2015/VO0158

Information om ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag, MAS Helen Karlsson och SAS Peter Sjöstrand berättar
att IVO har begärt yttrande och handlingar i ett individärende gällande insatsen personlig
assistans.
Anmälan är gjord av god man, tillika förälder.
IVO har begärt svar på 14 frågor som rör ärendet, vilka ska vara IVO tillhanda före
sammanträde med VON i februari. Ett preliminärt svar kommer att sändas avvaktan på
godkännande av VON vid sammanträde den 25 februari.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0023

Information från förvaltningen bl.a. boendeplatser inom FO samt pedagogiska måltider
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Boendeplatser inom funktionshinderomsorgen diskuteras på workshop i samband med VON
sammanträde 25 februari 2016.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över rutin för pedagogiska måltider inom förvaltningens
verksamheter.

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.
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag berättar bl.a. att efterfrågan på boendeplatser inom
funktionshinderomsorgen ökar, och samtliga platser är belagda i nuläget. En översyn bör
göras av möjligheten till att skapa fler boendeplatser.
Vinterdag berättar även att nya lagar och regler har kommit gällande pedagogiska måltider,
och efterfrågar ett uppdrag att se över riktlinje för pedagogiska måltider inom förvaltningens
verksamheter.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 2015/VO0145

IDA-programmet - riktlinje
Vård- och omsorgsnämndens beslut
IDA-program gällande vård- och omsorgsförvaltningen antas, med ändring av
antagningskriterier gällande körkort till ”Körkort önskvärt”.

Ärendebeskrivning
Funktionschef för funktion Myndighetsutövning och service, FMS Henrik Ahlgren berättar att
IDA-programmet är en del i arbetet med att säkra framtida rekrytering av personal med rätt
kompetens. IDA står för Introduktion – Dialog – Anställning.
Programmet är en anställning som studenter som läser sista terminen på vård- och
omsorgsprogrammet på gymnasiet eller Vetlanda lärcentrum kan ansöka till, under
förutsättning att vissa kriterier enligt riktlinjerna för IDA-programmet är uppfyllda. Kriterierna
är bl.a. att vara godkänd på samtliga kurser fram till ansökningsdatum, acceptera placering
där behoven inom förvaltningen finns samt inneha körkort.
Anställningen innebär en visstidsanställning under 10 månader. Därefter görs en utvärdering
av arbetsinsatsen, och om eleven har nått förväntad nivå enligt utvärderingsunderlagen
erbjuds en tillsvidareanställning inom vård- och omsorgsförvaltningen på minst 80 % med
möjlighet till rörlig tid.
Målet är att IDA-programmet ska leda till en fast anställning i vård-och omsorgsförvaltningen
där medarbetaren har fått en bra introduktion och genom dialog fått medverka kring hur
verksamheten kan förbättras. Ahlgren påtalar vikten av kvalitet och inte kvantitet.
Utvärdering av programmet och dess innehåll ska göras senast mars 2017.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker förslaget till IDA-program med tillägg att antagningskriterierna
gällande körkort ändras till ”Körkort önskvärt”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. förslag till riktlinje 2015-12-28.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
IDA-program gällande vård- och omsorgsförvaltningen antas.

Utdrag:
Förvaltningschef, Funktionschefer, HR-konsulter, Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0012

Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017 antas.

Ärendebeskrivning
Regionens kommuner samarbetar med Regionens hälso- och sjukvård för att hitta
gemensamma strategier som ger positiva effekter för den enskilde. Utifrån det arbetet har en
strategi och handlingsplan arbetats fram för 2015-2017, där målgruppen är äldre. Arbetet har
sitt ursprung i det nationella projektet ”Bättre liv för sjuka äldre” som avslutades årsskiftet
2014/2015.
Samtliga länets kommuner har varit delaktiga i framtagandet av regionens gemensamma
handlingsplan. I planen framkommer vad som är viktigt att arbeta vidare med för att det ska
bli bäst och störst nytta för den enskilde.
Förvaltningen ser att en gemensam strategi och handlingsplan ger möjlighet till uppföljning,
jämförelser mellan kommuner och att kommunerna kan dra nytta av varandra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-07.
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017 - Region Jönköpings län 2015-03-31.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 6.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017 antas.

Utdrag:
Region Jönköpings län
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28
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Dnr 2016/VO0013

Kompetensförsörjningsprogram Specialistutbildning för sjuksköterskor
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Under en längre tid har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Under perioder har det
funnits fler vakanta tjänster. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för de sjuksköterskor som
arbetar i förvaltningen genom t.ex. mindre bemanning nattetid, större ansvarsområden och
fler patienter.
Funktionschef HoS Marianne Karlsson berättar att förvaltningen tillsammans med HRkontoret och Vårdförbundet aktivt arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare och att
försöka bli en kommun dit sjuksköterskor söker sig. En av de åtgärder som framkommit för
att ”locka” och behålla redan anställda sjuksköterskor är att erbjuda möjlighet att gå
specialistutbildning och samtidiga behålla sin lön. Denna åtgärd har visat sig vara
framgångsrik inom ex. landstinget.
Ett förslag har framarbetats som innebär studier på halvfart samtidigt som man arbetar
halvtid på sin ordinarie tjänst med bibehållen heltidslön. Antalet platser är begränsat och
studier medges av arbetsgivaren utifrån behov av kompetens, rekryteringsläge och även
förvaltningens ekonomiska förutsättningar.
Det anses nödvändigt att ha någon form av stimulerande åtgärd för att sjuksköterskor ska
välja att arbeta i Vetlanda kommun. Samtidigt är det viktigt att det sker en verksamhetsutveckling där den långsiktiga kunskapsutvecklingen är central för att klara den framtida
kompetensförsörjningen och få stabilitet i vår sjuksköterskekår.
Lennart Lööw (S), Stig-Göran Fransson (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-12.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 7.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 11 forts.

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

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
H Ahlgren
HR-konsult
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0072

Rapportering av ej verkställda beslut VO – kvartal 3 2015
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 tredje kvartalet 2015 finns det ett beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställt.
Beslutet gäller kontaktperson enligt SoL. Orsaken är att den enskilde avbokat ett flertal
tillfällen med aktuell kontaktperson och att det är svårt att hitta lämplig person till
uppdraget. Rekrytering av ny kontaktperson fortsätter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-11-25.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0072

Rapportering av ej verkställda beslut VO – kvartal 4 2015
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 fjärde kvartalet 2015 finns det två beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställda.
Besluten gäller kontaktperson enligt SoL. Orsaken är att den enskilde avbokat insatsen och
att det är svårt att hitta lämplig person till uppdraget. Rekrytering av kontaktperson
fortsätter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-05.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0068

Synpunktshantering VO kvartal 4 2915 – 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 vårdoch omsorgsförvaltningen de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-07 – Redovisning Synpunktshantering kvartal 4 2015 VO.

Utdrag:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2016/VO0014

Uppdrag som kontaktpolitiker för vård- och omsorgsnämnden –
redovisning av kontaktpolitikerbesök
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Som fast punkt på föredragningslistan införs
”Kontaktpolitiker – rapporter från möten/besök i förvaltningens verksamheter”.
Utvärdering görs i december 2016.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden gav vid sammanträde 2015-12-17 § 208 arbetsutskottet i
uppdrag att återkomma med förslag till hantering och redovisning av kontaktpolitikerbesök.
Arbetsutskottet har diskuterat ärendet vid sammanträde 2016-01-19 § 8 och föreslår att en
stående punkt ska finnas på nämndens föredragningslista, där redovisningar från kontaktpolitikerbesök m.m. kan göras. Redovisning kan göras muntligt eller skriftligt.
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2015-12-17 § 208.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-01-19 § 8.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Som fast punkt på föredragningslistan införs
”Kontaktpolitiker – rapporter från möten/besök i förvaltningens verksamheter”.
Utvärdering görs i december 2016.

Utdrag:
Ledamot VON
Vård- och omsorgschef
Nämndsekreterare
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28

18 (18)

Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2015-12-01--12-31
b) 2015-12-01--12-31
c) 2015-12-01--12-31
b) 2015-12-01--12-31
c) 2015-12

Just sign

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/LSS
Lex Sarah
Lediga platser i särskilt boende

Utdragsbestyrkan

