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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-01-22

1 (24)

Plats och tid

Ks-salen kl 13.30--16.30

Beslutande

Carina Bardh (M), ordf
Mikael Hahn (S) kl 15.05-- §9-19, Eva-Karin Hjalmarsson (S), Carl-Axel
Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C), Monika Högberg (VF), Jan-Erik
Josefsson (KD), Carina Strömbäck (V)
Tjänstgörande ersättare: Laila Ahlgren för Mikael Hahn --kl 15.05 §1-8,20
Laila Ahlgren för Kjerstin Olofsson kl 15.05-- § 9-19, Inge Carlsson för Kjerstin
Olofsson (S) -- kl 15.05 § 1-8,20

Övriga deltagare

I Carlsson (C) kl 15.05--, V Hallberg-Jarflod (V), A Holmqvist (MP)
P Gummeson, vård- och omsorgschef
L Ottosson, kostchef § 4
M Karlsson, fuchef HOS §6-12
P Sjöstrand, SAS § 5
S Schiller, fuchef ÄO §6-7,9-12
C Andersson, omrch psykiatri § 14
A-C Granberg, tf fuchef ÄO §6-7
C Johansson, ekonom § 6
D Björketun, fuchef FMS §6-7, 9-12, 20
M Nilsson, kommunikatör
L Vinterdag, fuchef FO §6-7,9-14
M Danielson, sekr

Utses att justera

Monika Högberg

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-02-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1 -- 20

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Monika Högberg

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-01-22

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-02-04

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr

Underskrift

Monica Danielson, sekr

2014-02-26
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde
den 22 januari 2014 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande Övriga ärenden enligt nedanstående redovisning.
Upprop
Val av justeringsperson
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Matdistribution
Information – Lex Sarah
Information från förvaltningen
Organisatorisk tillhörighet av förvaltningens korttidsenheter
Rapportering av verkställda beslut
Benämning på enheterna på våra äldreboende
Verksamhetsförändring – flytt av Mosippan till Bäckagården
Verksamhetsförändring – flytt av Dalen (Bäckagården) till Norrgården
Verksamhetsförändring – flytt av Kvarndammen och Lunden till
Bäckagården
Anmälan av delegationsbeslut
Redovisning – Projekt Samverkan för stöd till personer med
Neuropsykiatriska funktionshinder
Information om Grafisk profil för Vetlanda kommun
Redovisning – Synpunktshantering kvartal 4 2013 Vård- och
omsorgsförvaltningen
Fördelning av kontaktpolitikerområden VON – revidering

Övriga ärenden
§ 18
Ledarutbildning
§ 19
Deltagande vid presidieträffar

Sekretess
§ 20

Just sign

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

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

Sveriges Kommuner och Landsting
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cirkulär 2013:60 – Ändringar i folkbokföringslagen
Cirkulär 2013:66 – Överenskommelser inom socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård avseende en fortsättning av pågående utvecklingsarbeten under 2014.
Styrelsens beslut nr 15 – Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik
för god kvalitet inom socialtjänsten
Styrelsens beslut nr 16 – Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2014
Styrelsens beslut nr 17 – Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre 2014
Cirkulär 2013:67 – Basbelopp för år 2014
Cirkulär 2013:72 – Budgetförutsättningar för åren 2013-2017
Styrelsens beslut nr 9 – Överenskommelse om förbättrad patientsäkerhet 2014

Kommunfullmäktige
i)
j)

Protokoll 2013-12-28 § 119 – Avsägelse från uppdrag – Ejlon Johansson (FP)
Protokoll 2013-12-18 § 146 – Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Ejlon Johansson (FP)

Kommunstyrelsen
k) Protokoll 2013-11-06 § 167 – Månadsprognos per den 30 september 2013
l) Protokoll 2013-11-06 § 169 – Revidering av grafisk profil
m) Protokoll 2013-12-04 § 190 – Månadsprognos per den 31 oktober 2013

Kommunala pensionärsrådet
n)

Protokoll 2013-11-19 § 26-39.

Vård- och omsorgsnämnden
o)
p)
q)

Rapport från kontaktpolitikerbesök Vilan 2013-12-10/J-E Josefsson.
Rapport från kontaktpolitikerbesök Socialpsykiatrin (Alinderska, Vasagatan, Lunden)
2014-01-03/C Strömbäck.
Rapport från kontaktpolitikerbesök Kvarndammens gruppboende 2014-01-09/
C Strömbäck.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 2 forts.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Bäckagården
r) Minnesanteckningar från 2012 och 2013.

Kvarndammen
s)

Husmöte 2013-11-30.

Tomasgårdsrådet
t) Protokoll 2013-11-05.
Vilanrådet
u) Minnesanteckningar 2013-12-10.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2013-12-12- § 199-220
anmäls och läggs till handlingarna.
---------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0009

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

Ärendebeskrivning
Kostchef Lena Ottosson berättar att diskussioner har påbörjats kring formerna för beslut
om matdistribution.
I dagsläget beviljas bistånd till matdistribution i form av hemleverans av matportioner till
kund. Kostnaden för maten vid matdistribution är lägre än för den som inte har ett
biståndsbeslut.
Tankar finns att utöver traditionell matdistribution kunna bevilja bistånd för kund att
själv gå till restaurangen för att äta sin mat. Detta skulle i många fall innebära ett
mervärde i form av social gemenskap, friskvård etc. för kunden. Förslaget måste noga
utredas då det bl.a. kan påverka prislistans utformning.
Om detta alternativ ska erbjudas inom matdistributionen bör det föregås av en
projekttid som utvärderas innan en permanentning.

Utdrag:
L Ottosson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0180, VO0182

Information – Lex Sarah
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand redovisar utredningar och beslut i ärenden som rapporterats enligt
Lex Sarah.
De ärenden som redovisas gäller:
Funktionshinderomsorg – 2 st
Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig
del i kvalitetsarbetet.

Utdrag:
P Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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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 2014/VO0010

Organisatorisk tillhörighet av förvaltningens korttidsenheter
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
När nuvarande förvaltningsorganisation startade var två av tre korttidsenheter
organiserade inom funktionen hälso- och sjukvård. Efter en tid ändrades detta och
endast den palliativa enheten, Oasen, blev kvar inom hälso- och sjukvården. De andra
två enheterna fick tillhörighet inom äldreomsorgen. I nuläget är det tre olika chefer som
har ansvar för en korttidsenhet var.
Funktionschef HOS Marianne Karlsson informerar om förvaltningens förslag att samla
samtliga korttidsenheter under samma chef. För att kunna utveckla samordning och
planering av verksamheten inom vården och omsorgen på korttidsenheterna bör
enheterna vara organiserade i en funktion, hälso- och sjukvård, med en och samma chef.
Målet är att korttidsenheterna ska bedriva en, för den enskilda kunden, innehållsrik vård
och omsorg.
Verksamhetsförändringarna planeras att träda ikraft 2014-04-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-02.

Utdrag:
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0011

Rapportering av verkställda beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporteras de beslut om insatser
som inte blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För tredje
kvartalet 2013 rapporterades ett beslut som var äldre än tre månader och inte verkställt.
Ärendet gällde ett beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen 2013-06-10.
Beslutet är verkställt 2013-11-11 av funktionshinderomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-12-02.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
M Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0012

Benämning på enheterna på våra äldreboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
De tre olika benämningarna på Vetlanda kommuns äldreboenden blir:
Äldreboende
Äldreboende för personer med särskilda behov
Äldreboende för personer med demens

Ärendebeskrivning
Funktionschef ÄO Sofie Schiller berättar att man för att kunna tillgodose alla personers
olika behov av stöd och hjälp samt att klara av att leva upp till de nationella riktlinjerna
krävs en justering av benämningen av äldreomsorgens enheter.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2013-03-21 § 51 om en uppdelning av enheterna
med anledning av inriktningen för personer med demenssjukdom. Alla personer har inte
en demensdiagnos, varför en justering av benämningen måste göras.
Föreslagna benämningar:
•
•

•

Äldreboende – övriga ej benämnda enheter
Äldreboende för personer med särskilda behov, för personer som har en kognitiv
nedsättning.
Brobygården 2 enheter, 20 lägenheter
Tomasgården 1 enhet, 12 lägenheter
Ekebogården 2 enheter, 22 lägenheter
Österäng 2 enheter, 16 lägenheter
Österliden 2 enheter, 18 lägenheter
Emmagården, 12 lägenheter
Näverbyn, 10 lägenheter
Bäckagården 2 enheter, 17 lägenheter
Äldreboende för personer med demens, demensdiagnos är ett krav, samt ett extra
stort behov av hjälp och stöd från personal, avser endast enheten Solgläntan,
9 lägenheter.

Med ovanstående benämningar på äldreomsorgens enheter blir det tydligare när ett
erbjudande om boende utifrån den enskildes behov ska göras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-14.

Utdrag:
S Schiller, vård- och omsorgschef, diariet
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Dnr 2014/VO0013

Verksamhetsförändring – flytt av Mosippan till Bäckgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Enheten Mosippan flyttas från Norrgården till Bäckagården i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens beslut 2010-01-28 § 23 att korttidsvården vid Norrgården ska flyttas
till Bäckagårdens lokaler.

Ärendebeskrivning
Funktionschef ÄO Sofie Schiller informerar om verksamhetsförändringen. Syftet är att
samordna all korttidsverksamhet på samma ställe vilket medför flera samordningsvinster för verksamheten som ger kunden en ännu bättre vistelse.
Syftet är även att bereda fler boendeplatser samt att samlokalisera verksamheten för
personer med psykiska funktionsnedsättningar på Bäckagården.
Mosippan är en korttidsenhet som tillgodoser en tillfällig vistelse för våra kunder. En
samlokalisering av all verksamhet i samma huskropp ge stora samordningsvinster.
När medarbetarna inom korttidsvården samlas på samma ställe finns större möjligheter
att kunna samordna och utnyttja kompetens på ett bättre sätt vilket gynnar såväl kunder
som verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-14.

Utdrag:
S Schiller
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0014

Verksamhetsförändring – flytt av Dalen (Bäckagården) till
Norrgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Enheten Dalen flyttas från Bäckagården till Norrgården.
Antalet platser ökas från åtta till nio.

Ärendebeskrivning
Funktionschef ÄO Sofie Schiller informerar om förslag att flytta enheten Dalen från
Bäckagården till Norrgården.
Syftet är att kunna samlokalisera verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar på Bäckagården. Syftet är även att samordna all korttidsverksamhet på
Bäckagården vilket ger samordningsvinster för såväl verksamhet som kund.
Dalen är idag en enhet för personer med särskilda behov, vilket innebär att Dalen är
inriktad på att kunna stödja och underlätta för personer med kognitiv nedsättning.
Genom den föreslagna förändringen kommer Dalen att bli en enhet med nio lägenheter,
idag finns åtta lägenheter.
I flyttplaneringen kommer en individuell plan att göras för varje enskild person och
förvaltningen kommer att göra en översyn av fördelningen av lägenheter i boendesamordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-02.

Utdrag:
S Schiller
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0075

Verksamhetsförändring – flytt av Kvarndammen och Lunden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Lunden flyttas till Bäckagården (Dalens f.d. lokaler) samt att även Kvarndammen flyttas
till Bäckagården (Oasens f.d. lokaler).

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag berättar om förslag att flytta Lunden och
Kvarndammen till Bäckagårdens nedre plan för att samordna och samlokalisera
socialpsykiatrin.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2011-05-26 § 105 att enheterna Lunden och
Kvarndammen skulle samordnas och samlokaliseras inom socialpsykiatrin, samt att på
sikt med ett tidsperspektiv om 5 år tillskapa nya bostäder i form av gruppboende för
Lundens och Kvarndammens målgrupp.
Lunden och Kvarndammen vänder sig till samma målgrupp men har idag olika fysiska
förutsättningar i sin boendemiljö. Lunden har bra lokaler men svårtillgänglig utemiljö.
Kvarndammen har bra utemiljö men trånga lokaler med bristande tillgänglighet.
Frågan om att tillskapa nya bostäder i form av gruppboende har årligen diskuterats i
samband med budgetarbetet, men har inte prioriterats vid fördelning av budgetmedel.
På Kvarndammens gruppboende har antalet platser minskat från sex till fyra då det inte
gått att erbjuda fullvärdiga lägenheter i dessa lokaler till nya kunder.
Förvaltningens ståndpunkt är att Lunden och Kvarndammen behöver samordnas och
samlokaliseras inom socialpsykiatrin. När personal samlas på samma arbetsenhet finns
större möjlighet att samordna verksamheten på ett nytt sätt samt att bättre använda
personalens kompetens vilket gynnar såväl kunder som verksamhet.
För att kunna använda Oasens lokaler krävs en ombyggnation vars kostnader inte ryms
inom förvaltningens budget. Dessa måste äskas från kommunfullmäktige.
I övrigt innebär redovisat förslag inte några extra kostnader utöver förvaltningens
budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-10.

Just sign
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Dnr 2013/VO0075

Förslag till beslut
Förvaltningen förslår vård- och omsorgsnämnden besluta
Lunden ska flyttas och ta över Dalens lokaler och Kvarndammen ska flyttas till gamla
Oasens lokaler som ska byggas om, detta för att samordna och samlokalisera
socialpsykiatrin på Bäckagårdens nedre plan.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) anser att Kvarndammen idag har en väl fungerande verksamhet i
bra lokaler och tycker att man kan avvakta med att flytta denna enhet.
Strömbäck yrkar avslag på förvaltningens förslag och föreslår istället att
”Lunden flyttas och tar över Dalens lokaler.
Oasens lokaler byggs om och blir 5 platser för socialpsykiatrin och kan därmed
samordnas med Lunden på Bäckagårdens nedre plan.”
Monika Högberg (VF) tillstyrker Strömbäcks förslag.
Jan-Erik Josefsson (KD) anser att det av förvaltningen tillsammans med vård- och
omsorgsnämnden framarbetade förslaget är det bästa alternativet för socialpsykiatrin i
dagsläget. Förvaltningen kan inte längre avvakta ev. tillkommande budgetmedel för en
nybyggnation av gruppbostäder, men behovet av gruppbostäder kvarstår och det är
viktigt att vid kommande budgetdiskussioner påtala vikten av budgetmedel för att skapa
nya gruppbostäder. Josefsson tillstyrker förvaltningens förslag.
Stig-Göran Fransson (C) och Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Strömbäcks motförslag
och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för beslut förvaltningens förslag.
Nej-röst för Strömbäcks förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0075

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden har
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ledamot

Ja-röst

Carina Bardh (M), ordf
Eva-Karin Hjalmarsson (S)
Laila Ahlgren (S)
Mikael Hahn (S)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Stig-Göran Fransson (C)
Monika Högberg (VF)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Carina Strömbäck (V)

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdrag:
L Vinterdag, Vård- och omsorgschef, diariet
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Utdragsbestyrkan
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Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2013-12-01--12-31
2013-12-01--12-31
2013-12-01--12-31
2013-12-01--12-31
2014-01-22
November 2013
2014-01-08
2014-01-14

Just sign

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/Färdtjänst
Beslut/LSS
Tillfällig förändring av plats särskilt boende/korttidsplats
Antal platser särskilt boende
Erbjudanden om plats på särskilt boende
Granskningsrapport – delegationsbeslut SoL och LSS

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0141

Redovisning – Projekt Samverkan för stöd till personer med
Neuropsykiatriska funktionshinder
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet har tidigare haft ett projekt som resulterade i ett behov av att
undersöka förutsättningarna för inrättande av en eller flera neuropsykiatrisamordnare i
länet. Ett av huvudsyftena skulle vara att garantera en kontinuerlig kunskapsutveckling
över huvudmannagränserna eventuellt tillsammans med olika samverkanspartners.
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2013-09-05 § 135 informerades om att
ett projekt kommer att startas inom förvaltningen i september 2013 med syfte att
utveckla kunskapen och hitta bra samverkansformer kring personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Projektledare Carina Andersson, områdeschef psykiatri, berättar om pågående arbete
och hur långt man kommit i projektet.
Bl.a. har man arbetat med processer och processbeskrivningar. En processkarta är gjord
som visar alla insatser man kan ansöka om, och som finns på webbplatsen. Detta gäller
även handlingar för ansökan om boendestöd och sysselsättning.
Arbete pågår för att skapa en samverkan mellan förvaltningarna för att fånga upp de
personer som är i behov av hjälp. Arbete pågår även med ett lokalt samverkansavtal
med Landstinget/öppenvården psykiatri och samtliga vårdcentraler.

Utdrag:
C Andersson
L Vinterdag
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr -

Information om Grafisk profil för Vetlanda kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-06 § 169 om en ny grafisk profil som ska gälla för
hela kommunkoncernen.
Vård- och omsorgsförvaltningens kommunikatör Mirja Nilsson visar den nya grafiska
profilen tillsammans med kort information och exempel på olika användningsområden.

Utdrag:
Mirja Nilsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum

Sida

2014-01-22

20 (24)

Dnr 2013/VO0106

Redovisning – Synpunktshantering kvartal 4 2013 Vård- och
omsorgsförvaltningen
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 omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-07.

Utdrag:
M Danielson
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0015

Fördelning av kontaktpolitikerområden – revidering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Med anledning av bl.a. förändrad områdesindelning inom funktionen äldreomsorg samt
avgående resp. tillkommande ledamöter i vård- och omsorgsnämnden krävs en
förändring av fördelningen av kontaktpolitikerområden.
Vård- och omsorgschef tillsammans med nämndsekreterare ges i uppdrag att ta fram
förslag på ny indelning av områden för kontaktpolitiker inkl. fördelning av dessa
områden för fastställande vid nästkommande sammanträde.

Utdrag:
M Danielson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0016

Ledarutvecklingsprogram/lärresa
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgschef medges att delta i lärresa som ingår i ledarutvecklingsprogram
för toppchefer i offentlig sektor.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2012-06-14 § 158 tillstyrkt vård- och
omsorgschef Petra Gummesons ansökan om att delta i Ledarutvecklingsprogram för
toppchefer .
Ledarutvecklingsprogrammet omfattar 10 utbildningsdagar inkl. lärresa till kollegor i
annat land i erfarenhetssyfte. Ett slutligt tillstyrkande av deltagande i lärresan skulle ske
när denna blev aktuell och mer information presenterats.
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson lämnar kompletterande information om den
lärresa som avslutar det ledarutvecklingsprogram hon deltagit i under 2013/2014.
Stig-Göran Fransson (C) anser att deltagande i lärresan var underförstått vid vård- och
omsorgsnämndens tillstyrkande av deltagande i toppledarprogrammet och föreslår att
Gummeson medges delta i lärresan.
Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker Franssons förslag.

Utdrag:
P Gummeson
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0017

Deltagande i presidieträffar 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämndens beredande utskott medges att delta i
regionförbundets presidieträffar under 2014.
Ersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente.

Ärendebeskrivning
Regionförbudet anordnar kontinuerligt presidieträffar under 2014 för samtliga presidier
inom socialtjänsten.
Vid presidieträffarna föreslås att vård- och omsorgsnämndens beredande utskott deltar
– d.v.s nämndens presidium inkl. ledamot från (S), med ersättning enligt kommunens
arvodesreglemente.

Utdrag:
VON beredande utskott
Diariet

Just sign
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Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

