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§ 1 Dnr -  

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

25 januari 2018 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. 

tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 1 Fastställande av dagordning/ärenden  

§ 2 Delgivningar/beslut/meddelanden  

§ 3 Anmälan av protokoll  

§ 4 Information från HR-kontoret angående sjukskrivningstal m.m. 

§ 5 Kvalitet och lärande VO 2017, redovisning av hållplats 4 och 5: 

  Avvikelser, synpunkter och klagomål samt risker 

§ 6 Brukarundersökning 2017 - redovisning 

§ 7 Rapport extern/intern tillsyn vård- och omsorgsförvaltningen 2017 

§ 8 Ombudget 2018 – resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning 

§ 9 Ombudget 2018 VO – investeringsbudget 

§ 10 Vård- och omsorgscollege 

§ 11 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 12 Information från förvaltningen 

§ 13 Överenskommelse gällande stöd och stimulans till Anhörigföreningen i 

  Vetlanda kommun – revidering 

§ 14 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten  

  hälso- och sjukvård i Jönköpings län 

§ 15 Synpunktshantering kvartal 4 VO - redovisning 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

Sekretessärende 

§ 17 Anmälan av ordförandebeslut - Ansökan om plats i särskilt boende enligt  

  4 § 1 SoL 

§ 18 Ansökan om plats i särskilt boende enligt 4 § 1 SoL 

§ 19 Anmälan av ordförandebeslut – Ansökan om bostad med särskild service för 

  vuxna enligt 9 § 9 LSS 

§ 20 Ansökan om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
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§ 2   Dnr - 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

a) Cirkulär 2017:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018 

b) Cirkulär 2017:53 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 

c) Cirkulär 2017:54 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 

Kommunfullmäktige 

d) Protokoll 2017-12-20 § 124 Svar på motion om fler platser inom särskilt boende i Vetlanda 

kommun 

Kommunstyrelsen 

e) Protokoll 2017-12-06 § 168 Bokslutsprognos per den 31 oktober 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

f) Protokoll 2018-01-15 § 6 Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2017-11-23 

Personal- och organisationsutskottet 

g) Protokoll 2017-12-20 § 65 Heltid som norm  

Region Jönköpings län 

h) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PKS 2017-11-10 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

i) Möte FUB och chefer funktionshinderomsorg 2017-11-07 

j) Minnesanteckningar från boenderåd på Bäckagården 2017-12-06 

k) Minnesanteckningar från boenderåd för Norrgården Dalen och Solgläntan 2017-12-04 

l) Minnesanteckningar från deltagarråd på dagcenter Pärlan 2017-11-13 

m) Minnesanteckningar från Deltagarråd Café Snäckan 2017-12-12 

n) Minnesanteckningar från Tomasgårdsrådet 2017-10-31 
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§ 3   Dnr –  

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med 

a)  Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-14 § 187-196 

b)  Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-01-16 § 1-4    

anmäls och läggs till handlingarna.  
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§ 4   Dnr 2018/VO0009 

Information från HR-kontoret angående sjukskrivningstal m.m. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

HR-konsult Emelia Rambrant redovisar sjukskrivningstal för år 2017 i jämförelse med år 

2016 gällande vård- och omsorgsförvaltningen.  

Resultaten för de tre sista månaderna 2017 är inte är helt fastställda, då rapportering 

fortfarande pågår. Siffrorna för 2017 kommer att analyseras närmare när 

personalbokslutet är gjort, och Rambrant återkommer då till vård- och 

omsorgsnämnden med det slutliga resultatet. 

Av redovisningen framgår att sjukfrånvaron inte har förändrats nämnvärt sedan år 2016.  

Sjukfrånvaron för vård och omsorg är fortfarande hög även om man kan se en 

förbättring.  

Beslutsunderlag 

Dokument Sjukfrånvaro VO 2016 och 2017. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

E Rambrant 

Diariet 
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§ 5   Dnr 2018/VO0010 

Kvalitet och lärande VO 2017, redovisning av hållplats 4 och 5: 
Avvikelser, synpunkter och klagomål samt risker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Hållplats 4, avvikelser synpunkter och klagomål samt hållplats 5, Riskanalys, är de två 

sista hållplatserna  förvaltningens kvalitetsårshjul. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat från hållplats 4 och 5 och 

säger att hållplatserna genomfördes i november-december 2017 inom samtliga 

funktioner i varierande omfattning. På grund av tidsbrist har hållplatserna genomförts 

samtidigt vilket innebar en alltför omfattande uppgift för vissa verksamheter som därför 

valt att fokusera på enbart en hållplats. 

Resultat Hållplats 4 – Avvikelser, synpunkter och klagomål 

Ett mönster som återkommer är att det finns avvikelser som inte rapporteras. 

Upplevelsen är att detta resultat kommer att förbättras i och med att man arbetat med 

hållplatsen och att man därmed blivit påminda om vikten och skyldigheten av att 

rapportera. 

Resultat Hållplats 5 – Risker 

Resultatet visar att upprättande av systematiska riskanalyser med utgångspunkt i 

verksamhetens kvalitet och med brukaren i fokus, är ovant för många chefer och 

verksamheter. Detta måste förbättras och bli en vana.  Framförallt gäller det 

dokumentation av risker, bedöma allvarlighets- och sannolikhetsgrad samt skapa 

åtgärdsplan. Detta sker idag löpande men dokumenteras inte. 

Åtgärder har vidtagits på såväl områdes- som funktionsnivå för att komma tillrätta med 

riskerna.  

Vård- och omsorgsförvaltningen vill vara en lärande organisation som lyfter och 

uppmuntrar varje enskild medarbetare att vara delaktig i verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete. I samband med hållplatserna skapas utrymme för reflektion och 

delaktighet i varje arbetsgrupp, samtidigt som det sker ett lärande och ny kunskap 

formas som förs vidare till andra delar av organisationen.  
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§ 5 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-12-27. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

Diariet 
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§ 6   Dnr  

Brukarundersökning 2017 - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar kortfattat resultat från 

Brukarundersökning 2017 gällande hemtjänst och särskilt boende i Vetlanda kommun. 

För särskilt boende har 126 personer (57,3%) svarat och följande fem områden har fått 

mest resp. lägst antal positiva svar: 

Mest antal positiva svar ges gällande bra bemötande av personalen, att man upplever 

trygghet, känner förtroende, har lätt att få kontakt med personal vid behov samt att 

man är sammantaget nöjd med särskilt boende. 

Lägst antal positiva svar ges gällande att man inte besväras av ensamhet, vetskap om 

vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, information om tillfälliga 

förändringar, påverkan av tidpunkt för insats samt möjlighet att komma utomhus. 

Sammantaget är 87 % nöjda med särskilt boende i Vetlanda kommun. 

För hemtjänst har 270 personer (62,2%) svarat och följande fem områden har fått mest 

resp. minst positiva svar: 

Mest positiva svar ges gällande bra bemötande av personalen, att man känner 

förtroende, att man är sammantaget nöjd med hemtjänsten, att insatserna utförs på ett 

bra sätt samt att man känner sig trygg hemma med hemtjänst. 

Minst positiva svar ges gällande att man inte besväras av ensamhet, vetskap om vart 

man vänder sig med synpunkter och klagomål, information om tillfälliga förändringar, 

påverkan av tidpunkt för insats samt lätt att få kontakt vid behov. 

Sammantaget är 93 % nöjda med Vetlanda kommuns hemtjänst. 

Mathur berättar att resp. verksamhet analyserar brukarundersökningen och tar fram 

åtgärds-/handlingsplaner utifrån resultaten vid arbete med förvaltningens årshjul - 

Hållplats 1: Egenkontroll.  

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

Diariet  
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§ 7   Dnr 2018/VO0011 

Rapport extern/intern tillsyn vård- och omsorgsförvaltningen 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg ansvarar för att det 

finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att  planera, leda, 

kontrollera, följa upp och utvärdera.  

Som en del i kvalitetsarbetet genomför MAS och SAS intern alt. extern tillsyn en gång 

per månad enligt en årsplan. Tillsynsbesöken är fördelade efter funktion i vård- och 

omsorgsförvaltningen och externa parter som har verksamhet enligt LOV i form av 

omvårdnad och service eller enbart service. Under 2017 har tillsyn enligt årsplan 

genomförts vid sju enheter. En oanmäld tillsyn  har genomförts. Oanmäld tillsyn kan 

genomföras efter bedömning av MAS/SAS.   

Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS Helen Karlsson redovisar rapport över tillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen 

2017. 

Tillsynen är uppbyggd kring SoL/LSS/HSL, riktlinjer och rutiner för vård- och 

omsorgsförvaltningen. Fokusområden är genomförandeplan,  social dokumentation,  

läkemedelshantering samt  vårdhygien och säkerhet 

Tillsynen blir ett kontinuerligt lärande och en naturlig del av kvalitetsledningsarbetet 

inom vård och omsorg. Resultatet av ny kunskap som följd av tillsyn kommer alla 

funktioner och brukare inom vård och omsorg till del. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inkl. rapport extern/intern tillsyn vård- och omsorgsförvaltningen 2017 

2018-01-04. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

P Sjöstrand 

H Karlsson 

Diariet 
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§ 8   Dnr 2018/VO0012 

Ombudget 2018 – resultatenhet daglig verksamhet och 
sysselsättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering 

på driftbudgeten med 346 813 kr avseende resultatenhet daglig verksamhet och 

sysselsättning. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med riktlinjerna för resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning ska alla 

externa och interna intäkter som kommer från sålda varor och tjänster, efter reducering 

av omkostnader för att skapa dessa intäkter, tillfalla resultatenheten. 

Ekonom Carin Johansson berättar att resultatenhet daglig verksamhet och 

sysselsättning redovisar ett resultat på 346 813 kr för år 2017. Enligt riktlinjerna ska 

resultatet användas för att ge deltagarna motivation, mervärde och kunskap samt 

utveckla deltagarnas möjligheter till delaktighet och tillgänglighet inom verksamheten. 

Resultatet ska även användas till att utveckla och skapa nya uppgifter. 

En handlingsplan för hur de medel som beviljas ombudgetering ska användas 

presenteras för förvaltningschef som i samråd med funktionschef kontrollerar och 

godkänner denna utifrån riktlinjen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-23.  

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Funktionschef FO 

Diariet 
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§ 9   Dnr 2018/VO0013 

Ombudget 2018 VO – investeringsbudget 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering 

på investeringsbudgeten med 550 tkr enligt följande: 

 Trygghetslarm 250 tkr 

 Planeringssystem 300 tkr 

Ärendebeskrivning 

För 2017 redovisas ett överskott på investeringsbudgeten med 1 353 tkr. Ombudget ska 

endast begäras då medel kommer att tas i anspråk under 2018. Övriga projekt tas upp i 

ordinarie budgetarbete. 

Trygghetslarm på särskilda boenden är i behov av utbyte. Det är svårt att få tag i 

reservdelar till nuvarande system vilket gör att det kan bli ett läge där ett snabbt utbyte 

behöver göras. En plan för utbyte kommer att tas fram och behandlas i budgetarbetet 

för 2019-2021. 

Införandet av planeringssystem har försenats och kommer att genomföras under 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-24. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

U Ribbholm 

Ekonom 

Diariet 
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§ 10   Dnr 2018/VO0003 

Vård- och omsorgscollege 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom organisationsförändringen och 

finansieringsförslaget för en gemensam länssamverkan avseende Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna i Jönköpings län, samt Region Jönköpings län, står inför framtida 

rekryteringsbehov av personal inom vård- och omsorgsområdet. Behovet av kompetent 

personal ökar i takt med att gruppen äldre ökar och som för med sig att mer avancerad 

vård och omvårdnad utförs, inte bara på sjukhusen utan framförallt i hemmiljö där 

samordning krävs för att säkra vårdkedjan.  

Genom att ingå i Vård- och omsorgscollege (VO-college) skapas förutsättningar att 

kvalitetssäkra utbildning och framtida kompetenser då den sker i samverkan mellan 

arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer.  

I dagsläget är fem av 13 kommuner i länet och ett av tre sjukhus anslutna till Vård- och 

omsorgscollege. 

Kostnaderna delas lika mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-12-28. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-01-16 § 2. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom organisationsförändringen och 

finansieringsförslaget för en gemensam länssamverkan avseende Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län. 

Beslutet skickas till: 

Region Jönköpings län 

Vård- och omsorgschef 

M Göransson 

Diariet 
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§ 11   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 

Österliden – Mikael Persson 

 

Information från besök vid konferens 

MVT-mässa i Kista 2018-01-23--24  – Anders Bengtsson och Stig-Göran Fransson 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 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. 
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§ 13   Dnr 2018/VO0004 

Överenskommelse gällande stöd och stimulans till Anhörig-
föreningen i Vetlanda kommun – revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Förslag till reviderad överenskommelse om stöd och stimulans till Anhörigföreningen i 

Vetlanda kommun godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Anhörigföreningen i Vetlanda kommun har sedan flera år tillbaka haft tillgång till olika 

former av stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Stödet har under senare år 

reglerats i en överenskommelse framtagen år 2013. 

I överenskommelsen framgår att den gäller för 2013 för att sedan omprövas. I samband 

med att förvaltningens anhörigstöd har flyttat sina lokaler från Tomasgården har 

behovet av en omprövning av överenskommelsen uppmärksammats. 

Förvaltningen anser att ideella föreningar bör behandlas likvärdigt. Anhörigföreningens 

verksamhet för anhöriga i Vetlanda kommun är ett mycket viktigt komplement till 

förvaltningens egen verksamhet och vill därför uppmuntra till fortsatt verksamhet. 

Tillgång till lokal för expedition föreslås därför att kostnadsfritt tillhandahållas av vård- 

och omsorgsförvaltningen. 

I övrigt finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för löpande behov m.m. genom 

förvaltningens föreningsbidrag. Detta gäller då på samma villkor som för övriga ideella 

föreningar som riktar sig till förvaltningens målgrupper.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att Anhörigföreningen har 

kontaktats och att man är överens om föreslagen revidering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-04. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-01-16 § 3. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till reviderad överenskommelse om stöd och stimulans till anhörigföreningen i 

Vetlanda kommun godkänns.  

Beslutet skickas till: 

Anhörigföreningen 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

Anhörigkonsulent 

Diariet 
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§ 14   Dnr 2017/VO0156 

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till överenskommelsen och föreslår att 

kommunfullmäktige slutligt godkänner överenskommelse om samverkan för trygg och 

säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län med följande 

förtydligande; att fram till och med 2018-02-28 sker ersättning enligt 

betalningsansvarslag (1990:1404). 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till en överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län är att möta kraven från ny lagstiftning när 

betalningsansvarslagen upphör att gälla. 

Förslaget har tagits fram i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings 

län. Samtliga kommuner i länet förväntas anta överenskommelsen. 

För att få en trygg och säker hemgång från sluten hälso- och sjukvård har gemensamma 

”rutiner” tagits fram. Sedan 15 januari 2018 arbetar man efter framtagna rutiner. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson säger att vård- och omsorgsförvaltningen ser 

positivt på den framtagna överenskommelsen.  

Lokala förberedelser i Vetlanda har gjorts genom samverkan med de fyra vårdcentraler 

som finns i kommunen. Man  har säkrat upp kommunikationen mellan vårdcentral och 

kommun, och ett hemtagningsteam har prövats för att kunna möta upp den enskilde 

brukaren vid hemkomst. Detta arbete är fortfarande under utveckling.  

För att möta kravet på snabbare hemgång från slutenvården blir tiden för hand- 

läggningsprocessen kortare, vilket innebär att ett väl fungerande samarbete mellan 

vårdcentral och kommun krävs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-03 inkl. bilagor. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-01-16 § 4. 
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§ 14 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till överenskommelsen och föreslår att 

kommunfullmäktige slutligt godkänner överenskommelse om samverkan för trygg och 

säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län med följande 

förtydligande; att fram till och med 2018-02-28 sker ersättning enligt 

betalningsansvarslag (1990:1404). 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgschef 

Diariet 
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§ 15   Dnr 2017/VO0055 

Synpunktshantering kvartal 4 Vård- och omsorgsförvaltningen – 
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 oktober-december 2017 redovisas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-03. 

Beslutet skickas till:  

Vård- och omsorgschef 

M Danielson 

Diariet 
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§ 16   Dnr - 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2017-11-01--11-30 Beslut /Avgifter 

b) 2017-12-01--12-31 ” 

c) 2017-09-01--09-30 Beslut/SoL 

d) 2017-10-01--10-31 ” 

e) 2017-11-01--11-30 ” 

f) 2017-12-01--12-31 ” 

g) 2017-09-01--09-30 Beslut/LSS 

h) 2017-10-01--10-31 ” 

i) 2017-11-01--11-30 ” 

j) 2017-12-01--12-31 ” 

k) 2017-12-01--12-31 Rapport Lex Sarah/Avvikelser 

-------------------- 
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§ 17   Dnr –  

Sekretess 
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§ 18   Dnr – 

Sekretess 
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§ 19 

Sekretess 
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§ 20   Dnr – 

Sekretess 

 


