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Sammanträdesdatum

Sida
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Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30-17.00

Beslutande

T Bohman, ordf. (S), 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 (S), D Thor (M), N Axelsson (M), S Nordh (SD), R Solid (L),
C Strömbäck (V)
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS §75-77;
J Kautto, funktionschef ÄO §62-68,75-76; A Kolmodin, myndighetschef §70-72;
C Johansson, ekonom §68-69; P Sjöstrand, SAS §70-71; U Ribbholm,
verksamhetsutvecklare §70; G Mathur, verksamhetutvecklare §73-74 S
Bertilsson, projektledare TK §62-67; C Jämsén Hultberg, biståndshandläggare;
M Danielson, sekr

Utses att justera

Stig-Göran Fransson (C)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-05-09

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 62-82

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Stig-Göran Fransson

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-27

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-05-10

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr

Underskrift

Monica Danielson, nämndsekr

Just sign

Utdragsbestyrkan

2017-06-01
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 april
2017 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga
ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82

Just sign

Fastställande av dagordning/ärenden
Närvarorätt vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Övrigt ärende – Val av ledamot i VON arbetsutskott efter Carina Bardh (M)
Platser i särskilt boende – nybyggnation Tomasgården
Kvalitet i särskilt boende
Bokslutsprognos per mars 2017 VO
Kvalitetsberättelse VO 2016
Öppna jämförelser, äldre
Rapportering av ej verkställda beslut
Brukarundersökning FO 2016
Kvalitet och lärande VO 2017 - redovisning av hållplats 1: Egenkontroll
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Platser inom särskilt boende för äldre – Lunden
Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträdesavtal
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud
Synpunktshantering VO kvartal 1 2017 – redovisning
Anmälan av delegationsbeslut
Övrigt ärende - Hantering av avtackningar i VON

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr -

Närvarorätt vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden medger biståndshandläggare Cecilia Jämsén Hultberg
närvarorätt för sammanträde 2017-04-27.

Beslutet skickas till:
C Jämsén Hultberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

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

Sveriges kommuner och landsting SKL
a)

Cirkulär 2017:12 – En ny hälso- och sjukvårdslag

b)

Cirkulär 2017:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017

Kommunstyrelsen
c)

Protokoll 2017-04-05 § 51 – Bokslutsprognos per den 28 februari 2017

Region Jönköpings län
d)

Just sign

Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan PKS 2017-02-02

Utdragsbestyrkan
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-30 § 41-61
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-04-18 § 25-30
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0009

Val av ledamot i VON arbetsutskott efter Carina Bardh (M)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Anders Bengtsson (M) väljs att ingå i VON arbetsutskott som ordinarie ledamot efter
Carina Bardh (M).

Ärendebeskrivning
Carina Bardh (M) avsäger sig uppdrag som ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i
vård- och omsorgsnämnden fr.o.m. 2017-04-19 enligt beslut i kommunfullmäktige
2017-04-19 § 28.
Ny ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden t.o.m.
2018-12-31 blir Anders Bengtsson (M) enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-04-19
§ 45.
Bengtsson föreslås även ingå i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott som ordinarie
ledamot efter C Bardh.

Beslutet skickas till:
A Bengtsson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0132

Platser i särskilt boende – nybyggnation Tomasgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektledare Susanne Bertilsson, Tekniska kontoret och funktionschef ÄO Joakim
Kautto redovisar pågående arbete med nybyggnation av platser i särskilt boende på
Tomasgården.
Bertilsson redovisar bakgrunden till nybyggnationen vid Tomasgården, där en
nybyggnation av förskola och kök gav utrymme till att även erbjuda byggnation av
platser i särskilt boende. Detta genom att utöka byggnationen med två plan.
Preliminära skisser visas tillsammans med information kring byggnationen och tankar
kring utformning och färgsättning m.m. Det påtalas särskilt att det är en stor utmaning
att skapa en byggnad som ska passa två helt olika verksamheter – barnomsorg och
äldreomsorg – och att man är nöjda med de skisser som tagits fram.
Beräknad byggstart är april 2018 med preliminär inflyttning till årsskiftet 2019/2020.

Beslutet skickas till:
S Bertilsson
J Kautto
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0011

Kvalitet i särskilt boende – rekommendation från SKL
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Landstings, SKL
rekommendationer kring ”Kvalitet i särskilt boende – Rekommendation för arbete med
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”.

Ärendebeskrivning
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges
socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram rekommendationer som omfattar
fyra punkter:
1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap
Funktionschef ÄO Joakim Kautto redovisar rekommendationerna.
Kautto säger att vi idag ligger i framkant i länet gällande bemanning nattetid. Vi har även
en handlingsplan för Individens Behov i Centrum, IBIC och en plan för verksamhetsutveckling med stöd av teknik samt att ett arbete pågår med bemanningsoptimering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-29.

Beslutet skickas till:
J Kautto
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0046

Bokslutsprognos per mars 2017 – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med mars som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos med redovisning till och med mars visar ett beräknat resultat om
-7 329 tkr i underskott, varav -5 747 tkr avser externa placeringar.
Ekonom Carin Johansson redovisar prognosen. Underskottet avser främst externa
placeringar samt minskade intäkter för personlig assistans. Prognosen är något bättre än
föregående prognos vilket främst beror på förändring avseende intäkter.
I prognosen har hänsyn tagits till statliga stimulansmedel med 6 573 tkr. Kostnaderna för
insatser där dessa medel används finns inom särskilt boende, korttidsboende och
insatser enligt LSS. Främst avses ett ökat behov av personal för att möta högre
vårdtyngd och snabbare hemgång från sjukhus.
Förvaltningen fortsätter att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Arbetet är långsiktigt
och det kan ta tid innan resultat kan ses.
Arbete med bemanningsplanering pågår, vilket beräknas ge resultat under året.
Tillsättning av vakanta tjänster prövas och kan ge viss besparing under året, men är av
tillfällig karaktär.
Utvärderingen av hemtjänsten kommer att mynna ut i en handlingsplan där ekonomi,
planering och chefsroll kommer att vara i fokus.
För att minska kostnaderna i form av betalningsansvar till regionen samt minska behovet
av korttidsplatser kommer ett hemtagningsteam startas upp under våren. Detta
finansieras inom ramen för flexanställda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-12.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-04-18 § 27.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Bokslutsprognos med redovisning till och med mars som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom, diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0053

Kvalitetsberättelse för Vård- och omsorgsförvaltningen 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Kvalitetsberättelse för vård- och
omsorgsförvaltningen 2016 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Social ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand redovisar kortfattat Kvalitetsberättelse
för vård- och omsorgsförvaltningen 2016.
Kvalitetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet som vård- och
omsorgsförvaltningen har utfört under 2016. Kvalitetsberättelsen innehåller
processer/rutiner, systematiskt förbättringsarbete, personalens medverkan i
kvalitetsarbetet och resultatet av nationella undersökningar. Det ger en bild av det
komplexa arbete som utförs under ett verksamhetsår och som omfattar alla nivåer och
anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Ett engagerat arbete pågår ständigt i verksamheten för att individen ska uppleva
trygghet och kvalitet i omvårdnadsarbetet.
I de nationella brukarundersökningarna för hemtjänst och äldreboende får vård- och
omsorgsförvaltningen generellt höga nöjdhetsvärden. Nöjdhetsvärdena för 2016 är
något lägre än 2015, vilket ger en stimulans att åter höja nöjdhetsvärdena för 2017.
Förvaltningen står inför stora utmaningar i den närmaste framtiden. Rekrytering av
personal, individuella beslut (IBIC), kvalitet i bemanningsprocessen och snabbare
hemtagning av utskrivningsklara patienter kräver en utvecklad bemanningsprocess.
Samtliga delar av vård- och omsorgsförvaltningen kommer att påverkas av utvecklingen
inom e-hälsa och handlingsplanen för verksamhetsutveckling med stöd av teknik.
Strävan att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten är en ständigt
pågående process inom vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-06.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-04-18 § 28.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Kvalitetsberättelse för vård- och
omsorgsförvaltningen 2016 och lägger den till handlingarna.

Beslutet skickas till:
P Sjöstrand, Vård- och omsorgschef, diariet
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0060

Öppna jämförelser vård- och omsorg om äldre 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm redovisar resultat från Öppna jämförelser Vård
och omsorg om äldre 2016. Undersökningen omfattar särskilt boende och hemtjänst.
Öppna jämförelser baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och andra
uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Jämförelse görs mellan Sveriges
kommuner.
Vetlanda kommuns resultat för 2016 har sammantaget blivit något sämre, men är
fortfarande bra i jämförelse med övriga kommuner i riket.
Som helhet ses att 91 % är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten i Vetlanda, som
återfinns på plats 131 i riket. För särskilt boende är siffran 88 % och plats 47 i riket.
Mycket bra resultat ses inom aktivering på särskilda boenden, där Vetlanda återfinns på
plats 6 i riket. Bra resultat ses även för brytpunktsamtal vid förväntade dödsfall, plats 20
i riket.
Mindre bra resultat ses gällande kontinuitet i hemtjänsten samt andelen personer 75 år
och äldre som använder tio läkemedel eller fler samtidigt.

Beslutet skickas till:
U Ribbholm
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0054

Rapportering av ej 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 insats som
inte blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen(SoL) och Lagen om stöd och service för funktionshindrade(LSS).
För första kvartalet 2017 finns det sju beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställda och två gynnande beslut där verkställigheten avbrutits och inte kunnat
återupptas inom tre månader.
- Ett beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL. Den enskilde har tackat nej till tre
olika erbjudanden.
- Ett beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS. Den enskilde har själv valt att vänta till
efter flytt.
- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS. Orsaken är att
”plats” i boende saknas.
- Ett beslut om korttidsvistelse enligt 9.6 § LSS. Orsaken är svårighet att rekrytera
stödfamiljer.
- Ett beslut om boende inom funktionshinderomsorgen, enligt SoL, inväntar
färdigställande av Falken.
- Ett beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras.
- Ett beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 3 där ledsagning avslutats i december 2016
och ingen ny ledsagare ännu hittats.
- Ett beslut om kontaktperson enligt LSS 9 § 4 som avslutats i augusti 2016 och där
ingen ny kontaktperson kunnat rekryteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-06.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-04-18 § 29.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 72 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
A Kolmodin
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0067

Brukarundersökning 2016 Funktionshinderomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur presenterar resultat från Brukarundersökning
2016 för funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun.
Brukarundersökningen är en nationell undersökning, som är frivillig för kommunerna att
delta i. Undersökningen gör jämförelser mellan 75 deltagande kommuner i riket. År 2016
var första året som brukarundersökningen genomfördes i ”skarpt” läge, tidigare har en
testundersökning gjorts.
Undersökningen har genomförts med hjälp av iPads och bildstöd i målgrupperna Boende
LSS och Boende SoL, Daglig verksamhet LSS och Sysselsättning SoL. Sju frågor har ställts
inom de fyra kategorierna Självbestämmande, Bemötande, Trygghet och Trivsel.
Inom Gruppbostad LSS ses generellt en hög andel positiva svar jämfört med riket. Daglig
verksamhet enligt LSS har bäst resultat på frågor om trygghet och trivsel.
För sysselsättning SoL ses bäst resultat på frågor om bemötande men generellt ett
genomgående gott resultat.
Förbättringsaktiviteter har identifierats och påbörjats ute i verksamheterna utifrån
resultatet av undersökningen.

Beslutet skickas till:
G Mathur
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0068

Kvalitet och lärande VO 2017 – redovisning av hållplats 1:
Egenkontroll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen vill vara en lärande organisation där det ges möjlighet
att på ett systematiskt sätt stanna upp i vardagsarbetet och reflektera och lära av det
dagliga arbetet utifrån vissa årligen återkommande teman. Målet är ett kollektivt
lärande, både för ledningen och för den enskilde medarbetaren.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar hållplats 1 Egenkontroll, som är den
första delen i det kvalitetsårshjul som förvaltningen nu implementerar i hela
organisationen.
Fokus för hållplatsen har för äldreomsorg och funktionshinderomsorg varit att analysera
resultatet i brukarundersökningarna medan hälso- och sjukvården har valt att titta
närmare på resultatet av de kvalitetsregister som används i kommunen. Resultaten
presenteras per funktion.
Kvalitetsårshjulets första hållplats för lärande har fungerat över förväntan. Förvaltningen
ser positivt på det lärande och det utfall som hållplatsen har resulterat i, och är stolt
över sina medarbetare och chefer som med goda idéer dagligen arbetar med att
förbättra och utveckla kvaliteten i förvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-28.

Beslutet skickas till:
G Mathur
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-27

16 (23)

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.
Lista över Kontaktmannaskap Vård- och omsorgsnämnden VON 2017-05-02 godkänns
och läggs 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.
Med anledning av förändringar av såväl kontaktpolitiker som chefer vid förvaltningens
verksamheter, presenteras reviderad lista över kontaktpolitiker för VON.

Beslutsunderlag
Lista över Kontaktmannaskap Vård- och omsorgsnämnden VON 2017-05-02.

Beslutet skickas till:
Ledamöter VON
Områdeschefer
VO Ledningsgrupp
VO Stödfunktioner
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 2016/VO0131

Platser inom särskilt boende för äldre – Lunden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson informerar om att behovet av
platser har ökat under 2016 och detta har medfört att beslut om särskilt boende inte har
kunnat verkställas inom tre månader. En konsekvens av detta blir att en del individer blir
kvar inom korttidsvården i avvaktan på att bli erbjuden plats, vilket gör att det blir fullt
på korttidsplatserna när beslut om plats i särskilt boende inte kan verkställas.
Är det brist på korttidsplatser kan detta innebära att kommunen inte klarar att ta hem
utskrivningsklara patienter från sjukhuset och får då så kallade betalningsdagar.
Sedan tidigare har vård- och omsorgsnämnden beslutat att enheten Lunden ska
användas som särskilt boende för äldre då socialpsykiatrin, som idag finns på Lunden,
flyttar till det nya boendet Falken. En bedömning av de brukare som bor på Lunden idag
visar att flera inte klarar att flytta till Falken, samt att nya ansökningar om boende på
Falken inkommit.
Förvaltningen ser att det finns en möjlighet att använda lokalerna på Lunden som
särskilt boende för äldre, som tidigare beslutats, men med inriktning mot socialpsykiatri.
Det ger även en möjlighet för flera som idag bor på Lunden att bo kvar.
Den kostnad som blir för att behålla Lunden, Bäckagården som särskilt boende för äldre
med inriktning mot socialpsykiatri, motsvarar den kostnad som tidigare fattats beslut
om, d.v.s. ca 5,5 mnkr. Denna kostnad kan inte rymmas i nuvarande budget för 2017.
Kostnaden finns med i de utökade behov som presenteras inför 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-11.

Beslutet skickas till:
M Karlsson
Vård- och omsorgschef
J Kautto
L Vinterdag
Diariet
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Dnr 2017/VO0031

Avtal om sammanhållen journalföring och
personuppgiftsbiträdesavtal
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn berättar att avtal tecknats med Region
Jönköpings län gällande sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträdesavtal.
Avtalet gäller tillsvidare med sex månaders uppsägning.
2013 övergick hemsjukvården från Region Jönköpings län till kommunerna. De båda
huvudmännen behöver samverka kring utskrivning och vårdplanering för patienter som
ska vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Genom att ingå avtal möjliggörs för samverkande vårdgivare bl.a. att ta del av varandras
uppgifter i samband med vårdplanering och för sköterskorna att beställa blodprov i ROS.
Avtalet reglerar parternas ansvar och skyldigheter vad gäller tillgång till information,
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0032

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn informerar om att en ansökan om statsbidrag
för verksamhet med Personliga ombud har gjorts. Ansökan görs av region Jönköpings län
tillsammans med berörda kommuner.
Tidigare har Personliga ombud funnits i Värnamo och Jönköping. Idag är Region
Jönköpings län, Kommunal utveckling ansvarig för verksamheten.
Ansökan om statsbidrag täcker den kostnad som tidigare funnits för Personliga ombud.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-27

21 (23)

Dnr 2017/VO0055

Synpunktshantering VO kvartal 1 2017 – 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
vård- och omsorgsförvaltningen de synpunkter som inkommit till vård- och
omsorgsförvaltningen.
Inkomna synpunkter under januari-mars 2017 redovisas.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-06 – Redovisning Synpunktshantering VO kvartal 1 2017.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-04-18 § 30.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
M Danielson
Diariet
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2016-12-01--12-31

Avgifter

2017-01-01--01-31

”

2017-02-01--02-28

”

b) 2017-03-0--03-31

Beslut/SoL

c) 2017-03-01--03-31

Beslut/LSS

d) 2017-03-01--03-31

Rapport Lex Sarah

e) 2017-03

Avvikelser Kvarngården/Vardaga

f) Mars 2017

Granskningsrapport SoL och LSS

April 2017

”

g) Beslut socialnämnden 2017-04-11 § 164 – Delad placeringskostnad
--------------------
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Dnr 2017/VO0069

Rutin för avtackning av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ledamot som avgår från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden avtackas i
samband med sammanträde med vård- och omsorgsnämnden eller vid lämpligt tillfälle.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har 2012-04-17 § 90 beslutat att ledamöter som under
pågående mandatperioden slutar i vård- och omsorgnämnden avtackas gemensamt vid
mandatperiodens slut.
Ordföranden Tommy Bohman föreslår att ledamot istället avtackas vid sammanträde
med vård- och omsorgsnämnden eller vid annat lämpligt tillfälle i samband med att
ledamoten slutar.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

