Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-14

1 (12)

Plats och tid

Norrgården kl. 13.30-16.20

Beslutande

T Bohman (S), ordf., L Lööw (S), M Högberg (VF), P Brannestam (VF),
S-G Fransson (C), A Bengtsson (M), J-E Josefsson (KD), A Holmqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare: E-K Hjalmarsson (S) för K Olofsson (S)

Övriga deltagare

A Lindberg (S), M Persson (C), M Fagerberg (M), N Axelsson (M), R Solid (L),
C Strömbäck (V)
M Karlsson, tf. vård- och omsorgschef; L Hammarström, myndighetschef §195196; M Göransson, funktionschef ÄO/Hemtjänst §195; M Boström,
funktionschef FO §195; C Johansson, ekonom §195; Å Lorentson, IT-utvecklare
§188, M Danielson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lennart Lööw (S)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-12-19

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 187-196

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman (S)
Justerare

Lennart Lööw (S)

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Datum för anslagets
uppsättande

2017-12-19

Förvaringsplats för
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Monica Danielson, nämndsekreterare
Just sign

Utdragsbestyrkan

2018-01-10

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 187

Sammanträdesdatum
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
14 december 2017 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191

Fastställande av dagordning/ärenden
Personuppgiftbiträdesavtal mellan Vetlanda kommun och Avancit AB
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.

§ 192
§ 193
§ 194
§ 195

Internkontrollplan 2018 VO
Gemensamma korttidsplatser på Höglandet
Anmälan av delegationsbeslut
Information från förvaltningen

Sekretessärende
§ 196

Just sign

Ansökan om bostad med särskild service för barn och ungdom enligt
9 § 8 LSS

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0152

Personuppgiftbiträdesavtal mellan Vetlanda kommun och
Avancit AB
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden upprättar ett personuppgiftsbiträdesavtal med Avancit AB
enligt förslag.
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgschefen i uppdrag att för nämndens
räkning underteckna personuppgiftbiträdesavtalet med Avancit AB.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tecknat avtal med Avancit AB gällande digital
tidsredovisning av assistansersättning till Försäkringskassan. Avancit AB kommer att
behandla personuppgifter för nämndens räkning i samband med drift och support av
systemet.
Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling avses bland annat
insamling, registrering, lagring och bearbetning av personuppgifter.
Personuppgiftslagen kräver att ett skriftligt avtal upprättas mellan den som är
personuppgiftsansvarig (vård- och omsorgsnämnden), och den som i egenskap av
personuppgiftsbiträde (Avancit AB) behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning. Avtalet reglerar hur personuppgiftbiträdet får behandla
personuppgifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-07 inkl. förslag till avtal.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Å Lorentson
Diariet

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 2017:57 En ny kommunallag

Kommunfullmäktige
b)
c)
d)

Protokoll 2017-11-15 § 114 Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej
verkställda beslut
Protokoll 2017-11-15 § 116 Digital nämndadministration i Vetlanda kommun
Protokoll 2017-11-15 § 118 Svar på interpellation om vård- och omsorgsnämndens
ekonomi

Personal- och organisationsutskottet
e)

Protokoll 2017-11-15 § 55 Friskvårdshalvtimme eller friskvårdsbidrag

Region Jönköpings län
f)

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PKS
2017-10-12

Kommunala pensionärsrådet
g)

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-11-07.

Kommunala rådet för funktionshindrade
h)

Protokoll 2017-11-14 § 21 Information om dagverksamheten ”Kanalen”

Vård- och omsorgsförvaltningen
i)

Minnesanteckningar från boenderåd Österliden 2017-11-27

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2017-11-23 § 173-186
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-12-04 § 72-75
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0015

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
Café Snäckan – A Bengtsson
Brobygården – S-G Fransson
Norrgården – T Bohman
Bäckagården – T Bohman

Beslutet skickas till:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 192
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Dnr 2017/VO0147

Internkontrollplan 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Internkontrollplan för 2018 antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll inom det egna verksamhetsområdet.
Enligt reglementet ska nämnden inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med internkontrollplan är att kontrollera
att verksamhetens mål uppfylls samt att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen.
Internkontrollplan 2018 innehåller i stort sett samma kontrollpunkter som föregående
års plan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-27.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-12-04 § 73.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Internkontrollplan för 2018 antas enligt förslag.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 2017/VO0149

Gemensamma korttidsplatser på Höglandet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Det är inte aktuellt i nuläget att tillsammans med andra kommuner på höglandet och i
regionen skapa gemensamma korttidsplatser.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har av VON arbetsutskott 2017-09-19 § 59 fått i
uppdrag att undersöka intresse och möjlighet att genom samverkan med region
Jönköpings län och övriga höglandskommuner tillskapa gemensamma korttidsplatser.
T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson säger att det pågår diskussioner i
höglandskommunerna om att ha gemensamma korttidsplatser. Bland andra
höglandskommuner råder delade meningar om att tillsammans med regionen ha
gemensamma korttidsplatser
Vetlanda kommun har olika inriktningar för korttidsvården och är den enda kommunen
på höglandet som har en enhet för palliativ vård. Enheten ger patienter trygghet genom
närhet till familj och vänner och med personal som har unik kompetens. I de kommuner
som inte har någon palliativ enhet finns det ett större behov av gemensamma
korttidsplatser.
För att upprätthålla patientsäkerhet, god kvalitet och hög kompetens hos personalen är
det viktigt att personalen i hemsjukvården möter olika patienter med olika behov, vilket
leder till en lärande organisation.
När den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”
träder ikraft 1 januari 2018 är målsättningen att 80 % av alla vårdplaneringar ska ske i
hemmet, vilket troligen kommer leda till att ansökan om korttidsboende minskar.
Att skapa nya korttidsplatser gemensamt med regionen och höglandskommunerna är
inte aktuellt i nuläget.
Förvaltningen påtalar även att det kan finnas en risk med att tillskapa gemensamma
korttidsplatser på Höglandssjukhuset, då detta kan skapa otydlighet över vilka patienter
som ska vårdas där i förhållande till kommunens korttidsplatser samt skapa en ”falsk
trygghet” för patienter som kan anta att de vårdas på sjukhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-22.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-12-04 § 74.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 193 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Det är inte aktuellt i nuläget att tillsammans med andra kommuner på höglandet och i
regionen skapa gemensamma korttidsplatser.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2017-09-01--09-30

Rapport Lex Sarah/Avvikelser

b) 2017-11-01--11-30

”-

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 195

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-14

11 (12)

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.
I samband med informationen tackar ordföranden t.f. förvaltningschef och
funktionschefer för det gångna året.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

