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Plats och tid

Wallby säteri kl.13.30--18.30

Beslutande

C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S),
C-A Bengtsson (M), S-G Fransson (C), J-E Josefsson (KD),
C Strömbäck (V)
Tjänstgörande ersättare: A Fagerholm (V) för M Högberg (VF)

Övriga deltagare

L Ahlgren (S), I Carlsson (C), R Solid (FP), A Holmqvist (MP)
P Gummeson, vård- och omsorgschef
M Karlsson, funktionschef HOS §206-208
S Schiller, funktionschef ÄO §206-208
A-C Granberg, funktionschef ÄO §206-208
L Vinterdag, funktionschef FO §206-208
D Björketun, funktionschef FMS §205-209
G Mathur, vht-utvecklare §206-208

Utses att justera

E-K Hjalmarsson (S)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen

P Sjöstrand, SAS §201-202,206-208
H Karlsson, MAS §199,202,206-208
S Hedberg, HR-konsult §206-208
C Johansson, ekonom § 206-208
M Nilsson, kommunikatör
M Danielson, nämndsekr

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 192--209

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Eva-Karin Hjalmarsson

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-11

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-12-19

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr

Underskrift

Monica Danielson, nämndsekr

Just sign

Utdragsbestyrkan

2015-01-13
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december
2014 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga
ärenden enligt nedanstående redovisning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Internkontroll 2015
Planprogram för del av Norra Delfin, Vetlanda
Planprogram för kvarteret Spinnaren m.fl.
Planprogram för Tändhatten 4
Information – Lex Maria
Uppdrag som kontaktpolitiker – utvärdering
Information – Lex Sarah
Information – IVO tillsyn angående avvikelsehantering
Anmälan av delegationsbeslut
Uppmuntranspris 2014 Vård- och omsorgsförvaltningen
Information – IVO inspektion ang. myndighetsutövning vid beslut
om insats enligt LSS
Information från förvaltningen
Summering av mandatperioden
Presentation – Lärresan

Sekretess
§ 209

Ansökan om bistånd enligt LSS 9 § 9

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

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

Kommunfullmäktige
a) Protokoll 2014-11-19 § 163 – Svar på motion om att införa trådlöst nätverk på alla
äldreboenden.
b) Protokoll 2014-11-19 § 168 – Mål och budget 2015-2017 samt vision och
investeringsplan 2015-2019.

Kommunstyrelsen
c) Protokoll 2014-11-05 § 180 – Månadsprognos per den 30 september 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
d) Protokoll 2014-11-10 § 233 – Äldreomsorgsplan 2015-2019.

Läns-LAKO
e) Protokoll 2014-10-13 § 24-35.

Vård- och omsorgsnämnden
f) Rapport från kontaktpolitikerbesök vid Brobygårdens äldreboende 2014-11-21/
I Carlsson.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Ekebogården
g) Minnesanteckningar från boenderåd 2014-11-03.

Österliden
h) Minnesanteckningar från kundråd 2014-11-11.
----------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-11-17 § 175-191
anmäls och läggs till handlingarna.
---------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0181

Internkontrollplan 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Interkontrollplan 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen antas.

Ärendebeskrivning
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och
effektivitet. Det är viktigt att lagar 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. Ett
stort arbete har gjorts för att få tydliga och mätbara kontrollpunkter i planen.
Förslaget till internkontrollplan 2015 är oförändrat sedan 2014. Under hösten kommer
tillträdande vård- och omsorgsnämnd att få ta ställning till ev. förändringar i planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-11-26.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
G Mathur
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0167

Samrådshandling - Planprogram för del av Norra Delfin, Vetlanda
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden påtalar vikten av att tillgänglighet samt behov av anpassade
bostäder för äldre och funktionshindrade beaktas.
Det påpekas även att det är viktigt att skapa parkeringsplatser för personer med
funktionshinder.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har översänt samrådshandling gällande del av Norra Delfin, Vetlanda
för ev. yttrande.
Inom planområdet ska en ny byggrätt möjliggöra en byggnation i 4 och 5 våningar läns
med Bangårdsgatan, ange en ny gata med tillhörande vändplan inom planområdet,
upplåta mark till allmän platsmark och bevara samt förstärka ett gång- och cykelstråk
genom området.

Yrkanden
Stig-Göran Fransson (C) påpekar att det av samrådshandlingen framgår att ett flertal av
nuvarande parkeringsplatser kommer att försvinna. Vid skapande av nya parkeringsplatser är det viktigt att påtala vikten av att skapa parkeringsplatser för personer med
funktionshinder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 – vård- och omsorgsförvaltningen.
Samrådshandling – Planprogram för del av kv. Norra Delfin, Vetlanda 2014-10-13.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Vård- och omsorgschef
U Ribbholm
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0168

Planprogram för kvarteret Spinnaren m.fl.
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden påtalar vikten av tillgänglighet samt beakta behov av
anpassade bostäder för äldre och funktionshindrade i kommunen.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har översänt samrådshandling gällande del av Norra Delfin, Vetlanda
för ev. yttrande.
Kvarteret Spinnaren och Brogärde planeras genomgå en omvandling och förtätning.
Inom planförslaget kommer kvarteret Spinnaren helt förnyas med nya byggnader och en
ny gård, Vetlandabäcken kommer att öppnas, Kanalgatan ska bli gång- och cykelväg och
inom kvarteret Brogärde ska gården förnyas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 – Vård- och omsorgsförvaltningen.
Samrådshandling – Planprogram för kv. Spinnaren m.fl., Vetlanda 2014-10-13.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Vård- och omsorgschef
U Ribbholm
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0166

Planprogram för Tändhatten 4, Vetlanda
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på planprogram för Tändhatten 4,
Vetlanda.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har översänt samrådshandling gällande del av Norra Delfin, Vetlanda
för ev. yttrande.
Behov finns att bygga ut Ölandsgatans förskola, detta för att bidra i arbetet med att
klara det framtida behovet av förskoleplatser. För att möjliggöra detta behöver ny
detaljplan upprättas, första steget i den processen är planprogrammet.

Protokollsanteckning
Vård- och omsorgsnämnden vill särskilt påtala att kommunstyrelsen 2014-05-07 § 114
beslutat att man vid ny- eller ombyggnation av skolor, förskolor eller andra kommunala
byggnader ska överväga att som ett komplement förse dessa med solpaneler/solceller
för att ytterligare bidra till en miljövänlig elförsörjning och hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-12-01 – Vård- och omsorgsförvaltningen.
Samrådshandling – Planprogram för Tändhatten 4, Vetlanda 2014-10-13.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Vård- och omsorgschef
U Ribbholm
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO086, 116, 145

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

Ärendebeskrivning
MAS Helen Karlsson redogör för beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO i tre
ärenden som vård- och omsorgsförvaltningen anmält enligt Lex Maria.
Samtliga ärenden är nu avslutade.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
MAS H Karlsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 200

Sammanträdesdatum

Sida

2014-12-11

10 (20)

Dnr

Uppdrag som kontaktpolitiker i vård- och omsorgsnämnden –
utvärdering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Framkomna synpunkter delges kommande vård- och omsorgsnämnd och tas med i
arbetet med att revidera riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget inför kommande
mandatperiod.

Ärendebeskrivning
I riktlinjerna för Uppdrag som kontaktpolitiker/Kontaktmannaskap för vård- och
omsorgsnämndens ledamöter står att en utvärdering av riktlinjerna ska göras årligen.
Ordföranden lämnar ordet fritt och de synpunkter som framkommer vid utvärderingen
kan sammanfattas enligt nedanstående:
- Tidig introduktion är viktigt – såväl för politiker som för nyanställd områdeschef.
- Fördelningen av områden för kontaktpolitiker görs för en tid om 4 år d.v.s. att man
endast i undantagsfall byter områden under innevarande mandatperiod. Detta skapar
bra förutsättningar för att lära känna verksamheten och skapa en ömsesidig dialog.
- Ansvarig områdeschef har till uppgift att skapa kontakt med tilldelad kontaktpolitiker.
- Områdeschef ska medverka/vara vidtalad vid besök i verksamheten.
- Det är viktigt att uppmärksamma och vara tydlig med att det är skillnad på politikerroll
och tjänstemannaroll.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 201

Sammanträdesdatum

Sida

2014-12-11

11 (20)

Dnr 2014/VO0174, 0176

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 nyinkomna ärenden samt utredningar och beslut i
ärenden som rapporterats enligt Lex Sarah.
De ärenden som redovisas berör äldreomsorg/särskilt boende samt funktionshinderomsorg.
Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig
del i kvalitetsarbetet.
--------------------

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0123

IVO tillsyn angående avvikelsehantering – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand och MAS Helen Karlsson redovisar beslut från Inspektionen för vård
och omsorg IVO gällande inspektion/tillsyn av avvikelsehantering, klagomål, lex Sarah
och lex Maria.
Anmälningsskyldigheten till IVO gällande bl.a. allvarligare händelser och missförhållanden enligt lex Maria och lex Sarah har medfört att myndigheten har fått in utredningar från flertalet kommuner i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. IVO har på
eget initiativ valt att granska de kommuner där ingen eller få anmälningar gjorts inom
vården och omsorgen om äldre.
En inspektion genomfördes 28 augusti 2014 i Vetlanda kommun genom intervju med
SAS Peter Sjöstrand och MAS Helen Karlsson.
Av beslutet framgår att ”IVO bedömer att verksamheten till stora delar följer gällande
föreskrifter i sin hantering av avvikelser, rapporter om missförhållanden och anmälan
om vårdskador. Detta innebär att avvikelser om insatser enligt HSL och SoL dokumenteras, tas emot och utreds. Sammanställningar och analys genomförs och åtgärder
vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. Anmälningsskyldigheten till IVO för allvarliga
missförhållanden och för vårdskador är känd och anmälningsansvariga personer har
utsetts.”

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
SAS P Sjöstrand
MAS H Karlsson
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:
1.
2.
3.
4.
5.

2014-11-01--11-30
2014-11-01--11-30
2014-11-01--11-30
2014-12-01
2014-12-02

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/LSS
Erbjudanden om plats på särskilt boende
Granskningsrapport SoL och LSS

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0182

Uppmuntranspris 2014 - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen delar varje år ut pris till Årets medarbetare, Årets chef
och Årets arbetsplats inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Pristagarna väljs ut av vård- och omsorgsnämndens presidium tillsammans med vårdoch omsorgschef efter nominering av bl.a. medarbetare, chefer och kunder.
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson informerar om årets pristagare i de olika
kategorierna
Årets arbetsplats:
Årets chef:
Årets medarbetare:

Delfinens boendestöd
Mikaela Robeling, områdeschef funktionshinderomsorg
Monica Andersson, aktiveringsledare Österliden

Utdelning av priserna sker under vecka 50.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0072

IVO inspektion ang. myndighetsutövning vid beslut om insats
enligt LSS – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har enligt 25 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS tillsyn över all verksamhet enligt denna lag. Tillsynsmyndigheten
får på olika sätt indikationer på hur stöd och service till enskilda fungerar. Sammantaget
utgör dessa indikationer en grund för den egeninitierade tillsyn som myndigheten
beslutar sig för att göra. Avdelning sydöst har för 2014 beslutat att en del av tillsynen
ska fokusera på myndighetsutövning vid beslut om insats enligt LSS.
Funktionschef FMS Daniel Björketun berättar att IVO den 23-24 september gjort en
inspektion vid Vetlanda kommun avseende myndighetsutövning vid beslut om insats
enligt LSS med fokus på hur den enskildes rättssäkerhet beaktas.
Vid tillsynen har vissa brister i handläggarnas journalföring framkommit, samt att saker
uppmärksammats som vi inte tidigare varit medvetna om. De synpunkter som
framkommit är viktiga att ta till sig och kommer att arbetas med.
Beslut i ärendet har ännu inte inkommit till förvaltningen.

Utdrag:
P Gummeson
D Björketun
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 2014/VO0183

Summering av mandatperioden 2011-2014 - Vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av vård- och omsorgsnämndens sista sammanträde för mandatperioden
2011-2014, görs en tillbakablick och summering av de ärenden som hanterats under
mandatperioden. De ärenden/områden som nämns är bl.a.
- övertagande av hemsjukvården
- införande av Phoniro care (Mobipen)
- Ekebogården
- IT och e-hälsa
- bemanning
- Budget/Prognoser/Nyckeltal
- Skytteparksvägen
- översyn inom funktionshinderomsorg och hemtjänst
- kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning
- m.m.
Summeringen har sammanställts samt presenteras av vård- och omsorgsförvaltningens
ledningsgrupp, d.v.s. funktionschefer, verksamhetsutvecklare, ekonom, HR-konsult, SAS,
MAS, kommunikatör samt vård- och omsorgschef.

Utdrag:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0016

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

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-01-22 § 18 att tillstyrka vård- och
omsorgschef Petra Gummesons deltagande i Lärresa som ingår i det Ledarskapsutvecklingsprogram – Toppledarprogrammet - som anordnats av SKL och som
Gummeson har genomfört.
Lärresan innebär en resa till kollegor i annat land i erfarenhetssyfte.
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson visar bilder och berättar om Lärresan som
genomfördes i oktober 2014.

Utdrag:
P Gummeson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 209 forts.

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

