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Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-27 1 (14) 

Plats och tid Hörsalen, Biblioteket kl. 13.30--16.25 

Beslutande T Bohman (S), ordf.; K Olofsson (S); L Lööw (S); M Högberg (VF); P Brannestam 

(VF); S-G Fransson (C); A Bengtsson (M); J-E Josefsson (KD); A Holmqvist (MP) 

Övriga deltagare E-K Hjalmarsson (D); M Fagerberg (M); N Axelsson (M); R Solid (L);  

C Strömbäck (-) 

M Karlsson, vård- och omsorgschef; U Ribbholm, bitr. vård- och omsorgschef; 

M Göransson, funktionschef hemtjänst §114-115; J Hedström, funktionschef 

säbo §114-116; C Johansson, ekonom §113;  P Sjöstrand, SAS § 112;  

S Bertilsson, byggprojektledare Tekniska kontoret § 117; M Danielson, 

nämndsekreterare 

Utses att justera Monica Högberg (VF) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-10-03 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 108-119 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justerare 

Tommy Bohman 

 

 Monica Högberg 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-10-04 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-10-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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§ 108 Dnr -  

Medgivande av närvaro vid vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Socionomstuderande Hanna Gunnardo, medges rätt att närvara vid dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

H Gunnardo 
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§ 109 Dnr – 

Fastställande av dagordning/ärenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 september 

2018 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga 

ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 108 Medgivande av närvaro 

§ 109 Fastställande av dagordning/ärenden 

§ 110 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 111 Anmälan av protokoll 

§ 112 Avvikelser VO januari-juni 2018 – rapport 

§ 113 Bokslutsprognos VO per augusti 2018 

§ 114 Kontaktpolitiker – Information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 115 Information från förvaltningen 

§ 116 Motion om bredband på äldreboende – yttrande 

§ 117 Rapport/nuläge från Tekniska kontoret ang. Tomasgården och LSS-byggnation m.m. 

§ 118 Sammanträdestider 2019 – Vård- och omsorgsnämnden samt VON arbetsutskott 

§ 119 Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 110 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Region Jönköpings län 

a) Protokoll från sammanträde med primärkommunalt samverkansorgan PKS 2018-06-14. 
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§ 111 Dnr – 

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med 

a) Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30 § 92-107 

b) VON arbetsutskott 2018-09-18 § 35-38 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 112 Dnr 2018/VO0118 

Avvikelser VO januari-juni 2018 – rapport 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Avvikelserapport enligt SoL/LSS för vård- och 

omsorgsförvaltningen januari-juni 2018 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Social ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand redovisar rapport för januari-juni 2018 .över 

avvikelser enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till funktionshindrade, 

LSS.  

Avvikelserapportering är en viktig del av kvalitetsarbetet inom vård- och omsorgs-

förvaltningen. Rapporteringen bör vara ett naturligt underlag för strategiska beslut i 

förvaltningen och ska vara ett stöd för anställda att bidra till att utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten. Den ska också vara ett stöd för anställda att rapportera ett missförhållande 

utan rädsla för repressalier.  

All personal har skyldighet att rapportera missförhållanden eller misstänkta missförhållanden i 

verksamheten.  

Vid allvarlig avvikelse har SAS delegation att göra anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

Perioden januari-juni 2018 finns 123 avvikelserapporter registrerade. Avvikelserna fördelas 

relativt lika mellan funktionerna funktionshinderomsorg, äldreomsorg/hemtjänst och 

äldreomsorg/särskilt boende.  

Inga avvikelserapporter är anmälda till IVO. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-14. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

SAS P Sjöstrand 

Diariet 
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§ 113 Dnr 2018/VO0034 

Bokslutsprognos VO per augusti 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Bokslutsprognos med redovisning till och med augusti som underlag godkänns samt redovisas 

till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  

Ekonom Carin Johansson redovisar bokslutsprognos med redovisning till och med augusti som 

underlag. 

Prognosen visar ett underskott om -31 498 tkr. Av detta avser -17 053 externa placeringar och 

-15 118 tkr personlig assistans. 

Det stora underskottet orsakat av höga kostnader för externa placeringar och personlig 

assistans är inte oväntat då det i anslutning till arbetet med budget 2018 tydligt påvisades att 

det kommer att bli ett stort minus 2018. 

Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat och överstiger budgeterad nivå. Fler 

väljer extern utförare inom hemtjänsten och kostnaderna för detta ökar. En del av kostnaden 

är av engångskaraktär då det avser efterfakturering för år 2016 och 2017. Kostnadsökningen 

inom egenregin har bromsat in. 

Inom särskilda boenden har man arbetat intensivt med schema och bemanning, och ser nu 

viss effekt av det arbetet, bland annat i form av minskad övertid. 

För att komma tillrätta med underskottet arbetar förvaltning med ett antal åtgärder, ex. 

genom att inte tillsätta vakanser på centrala tjänster.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-18. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-09-18 § 36. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Bokslutsprognos med redovisning till och med augusti som underlag godkänns samt redovisas 

till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom, diariet 
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§ 114 Dnr – 

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.  

Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.  

Information från besök vid 

Tomasgården – R Solid 

Emmagården – P Brannestam 

Kvarngården – T Bohman 

Bäckagården – T Bohman 

 

Övrig information 

Ekebogårdens 5-årsjubileum – E-K Hjalmarsson 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 115 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.  
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§ 116 Dnr 2018/VO0077 

Motion om bredband på äldreboende – yttrande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till att samtliga särskilda boenden har tillgång till 

fiberanslutning, för att ge de boende möjlighet att använda internet i sin lägenhet. Detta 

ansvar bör åligga fastighetsägaren såsom det gör i övriga hyresbostäder.  

Som yttrande över motionen förslås kommunstyrelsen ge resp. fastighetsägare i uppdrag att  

besvara frågan. 

Ärendebeskrivning 

16 maj 2018 lämnade Moderaterna (M) in ett yrkande om bredband. I motionen yrkar 

motionärerna ”att fiberanslutning till samtliga särskilda boenden installeras”. 

I dagsläget finns det fiberanslutning till samtliga lägenheter på Ekebogården, Emmagården, 

Näverbyn samt Vilan där fastighetsägaren stått för installation av fiberanslutning och 

möjliggör för brukarna att teckna abonnemang.  

I förvaltningens handlingsplan ”Verksamhetsutveckling med stöd av teknik” finns utbyggnad 

av trådlöst närverk med som en aktivitet. Syftet med denna utbyggnad är i huvudsak att 

möjliggöra mobil dokumentation inom våra verksamheter men även säkra möjligheten att 

nyttja kommande teknik. 

När det gäller tillgång till internet i den enskilda brukarens lägenhet bör detta ligga på 

fastighetsägaren såsom det gör i övriga bostäder som hyrs ut. 

Moderaterna (M) har även 2014 lämnat en motion angående bredband på äldreboende, som 

då avslogs. 

Yrkanden 

Anders Bengtsson (M), Jan-Erik Josefsson (KD) samt Stig-Göran Fransson (C) anser att det är 

resp. fastighetsägare som ska besvara frågan, och föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

yttrar sig genom att föreslå kommunstyrelsen ge resp. fastighetsägare i uppdrag att besvara 

frågan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-03. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-09-18 § 37. 
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§ 116 forts.  

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden återremitterar motionen till kommunstyrelsen och föreslår att 

tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan. 

Nämnden påtalar särskilt att man ställer sig positiv till att samtliga särskilda boenden har 

tillgång till fiberanslutning, för att ge de boende möjlighet att använda internet i sin lägenhet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 

U Ribbholm 

Diariet 
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§ 117 Dnr – 

Rapport/nuläge kring nya Tomasgården, LSS-boende m.m. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Byggprojektledare Susanne Bertilsson från Tekniska kontoret redovisar nuläget för 

nybyggnation av nya Tomasgården och visar ritningar över såväl förskola som särskilt boende 

och utemiljö. 

Allt är i dagsläget färdigprojekterat och klart för upphandling. Saneringsarbetet ska påbörjas 

inom kort. 

Byggstart beräknas till april 2019. 

Huvuddel 1 (nybyggnation) förväntas vara klart i november 2020.  

Del 2 (befintlig byggnad/ombyggnation) beräknas vara klar i februari 2021. 

Beräknad kostnad för byggnationen är 115 000 tkr. Bidrag är beviljat för solceller med  

ca 377 tkr och ansökan om bidrag för byggnation av bostad för äldre är inlämnad  

(max 7 000 tkr). 

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare gett tekniska kontoret i uppdrag att undersöka 

förutsättningar för att tillskapa ett LSS-boende. Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 

berättar att arbete pågår med att undersöka vilka möjligheter som finns, och tekniska 

kontoret har meddelat att det finns flera externa intressenter som är intresserade. Man 

undersöker även förutsättningarna för byggnation i egen regi vilket skulle vara billigast, men 

som också innebär att man binder upp mycket kapital. 
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§ 118 Dnr 2018/VO0114  

Sammanträdestider 2019 – Vård- och omsorgsnämnden samt 
VON arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Sammanträdestider 2019 för vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens  

arbetsutskott fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdestider 2019 för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 

föreslås enligt följande:  

VON – torsdag kl. 13.30 VON arbetsutskott – tisdag kl. 13.15 

31/1 22/1  

28/2 19/2 

28/3 19/3 

25/4  16/4 

23/5 14/5 

13/6 4/6 

29/8 20/8 

26/9  17/9 

24/10 15/10 

21/11  12/11 

12/12  3/12  

Tidpunkt och form för allmänhetens frågestund bör beslutas av nämnd för mandatperioden 

2019-2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-10. 

VON arbetsutskott 2018-09-18 § 38. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdestider 2019 för vård- och omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens  

arbetsutskott fastställs enligt förslag. 

Beslutet skickas till:  

VON ledamöter, VO Ledningsgrupp 
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§ 119 Dnr – 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2018-08-01--08-31 Beslut/Avgifter 

b) 2018-08-01--08-31  Rapport Lex Sarah/Avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 


