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myndighetschef; G Mathur, verksamhetsutvecklare; C Johansson, ekonom  
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och tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-03-01 
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Sekreterare 
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Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare 

Underskrift  

 Monica Danielson, nämndsekreterare 
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§ 21 Dnr -  

Fastställande av dagordning/ärenden  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut  
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den  

22 februari 2018 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. 

tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 21 Fastställande av dagordning/ärenden  

§ 22 Delgivningar/beslut/meddelanden  

§ 23 Anmälan av protokoll  

§ 24 Information om frånvarokontroll Personec 

§ 25 Handlingsplan 2018, samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och 

  socialförvaltningen 

§ 26 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2017 

§ 27 Yttrande till Arbetsmiljöverket – information 

§ 28 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 29 Information från förvaltningen 

§ 30 Bokslut 2017 

§ 31 Biträdande vård- och omsorgschef 

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut 

Sekretessärende 

§ 33 Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 8 LSS 

§ 34 Ansökan om boende enligt 9 § 8 LSS 

§ 35 Ansökan om boende enligt 9 § 8 LSS 

§ 36 Anmälan om ordförandebeslut 

§ 37 Ansökan om boende enligt 9 § 9 LSS 
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§ 22   Dnr - 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Region Jönköpings län 

a) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PKS  

2017-12-07 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

b) Minnesanteckningar från Ekebogårdens råd 2017-11-20 
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§ 23   Dnr –  

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med 

a)  Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-25 § 1-20 

b)  Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-13 § 5-10   

anmäls och läggs till handlingarna.  
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§ 24   Dnr 2018/VO00028 

Information om frånvarokontroll Personec 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Lönechef Åsa Holmberg redovisar case som genomförts inom vård- och 

omsorgsförvaltningen av deltagare i Ledarskap över gränserna. 

Av caset framgår att det finns frånvaro som inte rapporteras in i lönesystemet. En 

misstanke finns att problemet har ökat vid övergång till digital hantering. Tidigare har 

kontroller gjorts av bemanningsenheten i samband med beställningar. 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att arbeta fram rutiner för hantering av icke 

rapporterad frånvaro.  

Beslutet skickas till: 

Å Holmberg, Lönekontoret 

Vård- och omsorgschef 

Diariet 
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§ 25   Dnr 2018/VO0021 

Handlingsplan 2018, samverkan mellan vård- och 
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I mars 2015 antog nämnderna den gemensamma riktlinjen ”Överenskommelse om 

samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, 

utgångspunkter och styrning 2015-2018”. 

Målet med samverkan är att de vi är till för ska få sina behov av omsorg och stöd 

tillgodosedda utifrån en helhetssyn, med kundens bäst I FOKUS. All samverkan ska utgå 

från den enskildes hela livssituation. 

Som ett led i detta arbete tas en handlingsplan fram med planerade gemensamma 

aktiviteter. Handlingsplanen ska följas upp och revideras årligen. Den nu framtagna 

handlingsplanen gäller för år 2018. 

Handlingsplanen bidrar till en långsiktig och systematisk samverkan mellan berörda 

förvaltningar. En handlingsplan med gemensamma aktiviteter underlättar arbetet med 

att omvandla goda idéer och intentioner till faktisk handling. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur lämnar kompletterande information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-29 inkl. bilaga. 

VON arbetsutskott protokoll 2018-02-13 § 7. 

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 omsorgsnämnden 

Diariet 
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§ 26   Dnr 2017/VO0054 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2017 

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 fjärde kvartalet 2017 finns det 3 beslut som är äldre än tre månader och inte är 

verkställda. 

 Tre beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. I två av fallen har enskilda tackat 

nej till erbjudanden och i ett fall beror det på platsbrist och då främst på grund 

av medboende och behovet av bostad som passar två personer.  

Sedan tidigare finns sex inrapporterade beslut som ännu inte är verkställda, enligt 

nedan.   

- Ett beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.  I detta ärende har det varit 

svårigheter att rekrytera en lämplig person. 

- Ett 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 ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat 

rekryteras. 

- Två beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL. I båda fallen har den enskilde  

tackat nej till erbjudna bostäder. 

Myndighetschef Linda Hammarström lämnar kompletterande information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-31. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-02-13 § 6. 
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§ 26 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 

Vård- och omsorgschef 

L Hammarström 

Diariet 
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§ 27   Dnr 2017/VO0100 

Yttrande till arbetsmiljöverket - information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra tillsyn av arbetsmiljön 

inom äldreomsorgen. 

Den 6-7 september 2017 genomfördes inspektion på Bäckagården, Emmagården, 

Brobygården och hemtjänsten i Nye. 

Utifrån tillsynsbesöken har Arbetsmiljöverket redovisat brister och krav, där information 

om vidtagna åtgärder önskas åter. 

De områden som berördes var systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning för 

chefer, samverkan mellan fastigheter samt trafiksäkerhetspolicy. 

Funktionschef Joakim Hedström och Marie Göransson redovisar de åtgärder som 

genomförts och som redovisats genom yttrande till Arbetsmiljöverket.  

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 

M Göransson 

Diariet 
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§28   Dnr 2018/VO0018 

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 – Rune Solid (L) 

Brobygården – Stig-Göran Fransson (C) 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 29   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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§ 30   Dnr 2018/VO0023 

Bokslut 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Bokslut för år 2017 avseende vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med ekonom Carin Johansson 

redovisar bokslut för år 2017 avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

Resultatet för vård- och omsorgsnämnden avseende driften 2017 är -14 002 tkr. Det 

motsvarar en avvikelse på 3,1 %. 

De största negativa avvikelserna är kopplade till personlig assistans, externa placeringar 

och inom utförardelen av hemtjänst, både dag och natt.  

Positiv avvikelse finns inom administrationen där orsaken är överskott på central nivå, 

samt inom hemsjukvård och bemanningscenter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-08 inkl. bokslut 2017 VO med bilagor. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-02-13 § 9. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Bokslut för år 2017 avseende vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till 

kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 31   Dnr 2018/VO0022 

Biträdande vård- och omsorgschef 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att vård- och omsorgsförvaltningen 

är en stor förvaltning där ledning och styrning är en viktig del av arbetet. Rollen som 

biträdande vård- och omsorgschef har funnits sedan år 2009 och har då varit knuten till 

funktionschef hälso- och sjukvård. Den tjänsten är för närvarande vakant. Det ses som 

nödvändigt med en roll som biträdande vård- och omsorgschef på en förvaltning av 

vård- och omsorgsförvaltningens storlek. 

Biträdande  vård- och omsorgschef ska ersätta förvaltningschef när så behövs och också 

vara ansvarig för visst förvaltningsövergripande arbete.  

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsorganisation har förändrats och en funktion 

för kvalitet och utveckling har tillskapats. Rollen som biträdande vård- och omsorgschef 

kan med fördel flyttas till funktionschef för kvalitet och utveckling. Förändringen ryms 

inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-31. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-02-13 § 8. 

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 

Diariet 
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§ 32   Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2018-01-01--01-31 Beslut/SoL 

b) 2018-01-01--01-31 Beslut/LSS 

-------------------- 
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§ 33   Dnr – 

Sekretess 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-22 16 (21) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 34   Dnr – 

Sekretess 
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§ 34 forts. 

Sekretess 
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§ 35   Dnr – 

Sekretess 
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§ 35 forts. 

Sekretess 
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§ 36   Dnr - 

Sekretess 
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§ 37   Dnr – 

Sekretess 


