
Protokoll 2016-05-25

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) §§42-46
Sandra Magnusson (Ekonom) §§39-40
Hanna Hansson (Folkhälsopedagog) §41
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§37-51

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för överklagan 2016-05-30 till och med 2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§37 Val av protokolljusterare, tid och plats
§38 Förvaltningschef informerar
§39 Prognosrapport 1 - 2016 Vård- och omsorgsnämnden

§40 Ombudgetering av medel efter ytterligare reduceringar inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter

§41 Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
§42 Delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
§43 Justering av riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen (SoL)

§44 Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 
valfrihetssystem (LOV)

§45 Lägesrapport om arbetet med värdegrund
§46 Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen

§47 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om dagverksamheten på Kastanjen 
samt nyttjandet av aktivitetsrummen

§48 Remissvar - Bildande av Naturreservatet i Vretalundsskogen Lekebergs kommun
§49 Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under semesterperioden
§50 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1 2016
§51 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160401-160430
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 30 maj 2016 kl 09.00, Sekreterares tjänsterum, Kommunhuset 
Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och som ersättare 
Astrid Söderquist (C).
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningschef Anneli Carlsson om pågående aktiviteter samt det 
aktuella läget inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Information om bl a följande:

 Inkomna synpunkter till nämnden gällande nämndens reduceringar.

 Tre pågående inspektioner som utförs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 Verksamhetens semesterplanering och vikarieanskaffning under semesterperioden.

 Sjuksköterskesituationen. Läget är bekymmersamt men sabilt under sommaren.

 Första spadtaget för byggnation av nya gruppboendet blir i v 24.

 Äskanden till nämndens budget 2017.

 Sammanslagningen av IFO. Socilatjänsten, gällande barn och unga, går över till VON från KUB 
den 1 juli 2016.

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Prognosrapport 1 - 2016 Vård- och omsorgsnämnden (VON 
16-75)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 1-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i verksamheterna 
och målarbetet fram till 30 april 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Henrik Hult (C) yrkar att nämnden ska meddela kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden 
inte kommer att uppnå de fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Henrik Hults yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att uppnå de 
fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.

 

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 1 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Meddelar kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden inte kommer att uppnå de 
fastställda målen av kommunfullmäktige med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1- 2016 Vård- och omsorgsnämnden
 Prognosrapport 1 - 2016  Vård- och omsorgsnämnden
 §44 VONAU Prognosrapport 1-2016 Vård- och omsorgsnämnden
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Förvaltningen
Anna Bilock, ekonomichef
Sandra Magnusson, ekonom
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - Ombudgetering av medel efter ytterligare reduceringar inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamheter (VON 16-63)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 om besparingar motsvarande 1 500 tkr för helår. 
Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden omfördelar 1 500 tkr som reducerats till posten för oförutsett under 
förvaltningschefen.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter ytterligare reduceringar
 §45 VONAU Ombudgetering av medel efter ytterligare reduceringar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Sandra Magnusson, ekonom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i 
nära relationer (VON 14-165)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper 
och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt 
beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer. 
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 §46 VONAU Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Hanna Hansson, folkhälsopedagog
Ankica Lucic, IFO-chef

Page 9 of 22



Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§42 - Delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden 
(VON 16-66)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut 2016-02-19 § 34 att samordna all socialtjänsten (IFO) 
under vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fick i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att 
sammanföra socialtjänsten under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. I och med 
detta beslut måste de delar som saknas i delegationsordningen gällande barn och ungdomar 
överföras från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden samt att hela 
delegationsordningen uppdateras och revideras. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De lagliga förutsättningarna för 
delegering finns i kommunallagens 6 kap 33 – 38 §§. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till delegationsordning 2016. Den nya delegationsordningen ska gälla från 1 juli 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2016.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016, Vård- och omsorgsnämnden
 Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2016
 Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2015 (gäller tom 30 juni 2016)
 §47 VONAU Delegationsordning 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen
Ankica Lucic, IFO-chef
Karin Johansson och Sofie Hagberg, teamledare
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Socialsekreterare och Biståndshandläggare
Ulrica Edlund, MAS
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43 - Justering av riktlinjer för biståndsbedömning utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL) (VON 15-92)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog 2015-12--14 nya riktlinjer för biståndsbedömning utifrån 
socialtjänstlagen. Ytterligare översyn av riktlinjerna är gjorda med bakgrund av de sparkrav som finns 
på förvaltningen. Justeringarna är mestadels strukturella, för att ge bättre beslutsunderlag till 
utförare. Några insatser har justerats vilket innebär att ambitionsnivån sänkts något. Justeringarna 
bedöms inte få så stora konsekvenser för enskilda eller för ekonomin. Nämnden föreslås därför att 
anta justeringarna i riktlinjerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar de föreslagna justeringarna i riktlinjer för biståndsbedömning 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till justering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt 

socialtjänstlagen
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun(justerat 

förslag)
 Riktlinjer för biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen Lekebergs kommun
 §48 VONAU Justering av riktlinjer för biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen (SoL)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Ankica Lucic, IFO-chef
Bståndshandläggare
Enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta 
med Lagen om valfrihetssystem (LOV) (VON 16-79)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 § 4 att införa valfrihetssystem enligt LOV. Sedan 2014 
arbetar Lekeberg enligt lagen om valfrihethetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Idag finns en annan 
utförare som erbjuder hushållsnära tjänster och ett mindre antal hemtjänsttagare har valt denna 
utförare. Att arbeta enligt LOV innebär en större administrativ belastning för kommunen varje 
månad. Det bör utredas vidare om den vinst det innebär för de enskilda som får möjligheten att välja 
utförare motsvarar den administrativa insats det innebär att erbjuda valfrihet enligt LOV. Nämnden 
föreslås att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta att arbeta 
enligt LOV.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att utreda om Lekebergs 
kommun ska fortsätta med Lagen om valfrihetssystem (LOV).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utreda om LOV ska avvecklas
 §49 VONAU Uppdrag om att utreda om Lekebergs kommun ska fortsätta med Lagen om 

valfrihetssystem (LOV)
 Protokollsutdrag VON 2012-12-18 § 74
 Protokollsutdrag KF 2013-02-07 § 4

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45 - Lägesrapport om arbetet med värdegrund (VON 16-41)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog åt förvaltningschef, 160215 § 5, att arbeta fram en värdegrund. 
Värdegrund kan beskrivas som de grundläggande värderingar och principer som ska forma nämndens 
normer och handlingar. Arbetet med en värdegrund behöver involvera alla som verkar i 
organisationen. Ledarskapet i organisationen är avgörande för om arbetet med värdegrund ska bli 
framgångsrikt. I förvaltningens ledningsgrupp har tre enhetschefer utbildning i värdegrund, dessa 
kommer därför att arbeta med att ta fram och implementera en värdegrund. Arbetet kommer 
påbörjas efter sommaren för att fortgå under hösten 2016 och våren 2017. En mer detaljerad plan 
kommer att tas fram under hösten vilket involverar medarbetare och politiken. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås lägga lägesrapporten om värdegrundsarbetet till handlingarna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lägesrapport värdegrundsarbetet
 Information om Värdegrund Vård- och omsorgsnämnden
 §50 VONAU Information och en lägesrapport om arbeter med värdegrund

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen
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§46 - Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på 
Kastanjen (VON 16-21)
Ärendebeskrivning
När Kastanjen byggdes 2010 beslutades att även bygga aktivitetsrum för målgruppen, med visionen 
att skapa mötesplatser. Rummen och gymmet används även av andra än de som finns i 
verksamheten, men LSS-verksamheten står ensam för kostnaden för drift och underhåll. Hur 
rummen används och vad det kostar att driva lokalerna, och hur rummen kan användas i framtiden 
har därför utretts. Utredningen visar att rummen fyller en viktig funktion, men att medfinansiering 
behöver hittas. En möjlighet är att upplåta lokalerna till andra kommuner och allmänheten att hyra. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att uppdra åt förvaltningschef att arbeta vidare med 
förslaget att börja hyra ut lokalerna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med 
förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare 
med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen
 Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen
 §51 VONAU Utredning avseende användandet av aktivitetsrummen på Kastanjen

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare

Page 15 of 22



Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om 
dagverksamheten på Kastanjen samt nyttjandet av 
aktivitetsrummen (VON 16-76)
Ärendebeskrivning
Anne-Marie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen den 29 februari 2016. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för 
besvarande. Medborgarförslag handlar om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 
aktivitetsrummen som finns på Kastanjen. Hennes förslag är, för att uppnå en ekonomi i balans, att 
brukare av psykiatri i andra Sydnärkekommuner kan i mån av plats och avgift får disponera 
upplevelserummen och gymnastiksalen. Vidare föreslår hon att allmänheten också kan nyttja dessa 
lokaler mot en avgift på kvällstid. Förvaltningen har utrett frågan och tagit fram ett svar på 
medborgarförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar svar på medborgarförslag och anser därmed medborgarförslaget 
besvarat.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt 

nyttjande av aktivitetsrummen
 Medborgarförslag - Om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av aktivitetsrummen
 Svar på  medborgarförslag  om dagverksamheten i Kastanjen samt nyttjande av 

aktivitetsrummen
 Protokollsutdrag KF 2016-04-25 § 40
 §52 VONAU Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om dagverksamheten i Kastanjen 

samt nyttjandet av aktivitetsrummen
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Pettersson, Fjugesta
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48 - Remissvar - Bildande av Naturreservatet i Vretalundsskogen 
Lekebergs kommun (VON 16-69)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande bildandet av Naturreservatet 
Vretalundsskogen i Lekebergs kommun. Syftet med bildandet är att vårda och bevara värdefull lövrik 
skog på ädellöv samt säkerställa närnatur med höga naturvärden. Området ligger i direkt anslutning 
till Hidinge skola och används ofta i undervisning samt är ett område för rekreation. Vård- och 
omsorgsnämnden ställer sig positiva till bildandet av naturreservat Vretalundsskogen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen. 
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar svaret på remissen angående Naturreservat Vretalundsskogen.
2. Överlämnar remissvaret till Sydnärkes Miljöförvaltning.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Beslut och skötselplan
 Remiss gällande bildande av naturreservatet Vretalundsskogen vid Hidinge skola, Lekebergs 

kommun - Följebrev och sändlista
 Remissvar  - Bildande av naturreservatet Vretalundsskogen i Lekebergs kommun
 §53 VONAU Remisssvar - Bildande av Naturreservatet Vretalundsskogen Lekebergs kommun

Expedieras till 
Sydnärkes Miljönämnd, Laxå kommun
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49 - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
under semesterperioden (VON 16-77)
Ärendebeskrivning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som 
ansvarar för att de patienter som berörs av kommunens ansvarsområde, får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det åligger även MAS att göra anmälan om en 
patient drabbas av eller utsätts för risk eller allvarlig skada enlig Lex Maria. Inom vård och 
omsorgsförvaltningen är Ulrica Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Under hennes 
semesterperiod vecka 25 till och med vecka 28 är enhetschef för Hemtjänsten Anna-Karin Gruffman-
Arne utsedd till Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden utser Anna-Karin Gruffman-Arne till Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), vecka 25-28 under semesterperioden 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 §54 VONAU Ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under semesterperioden

Expedieras till 
Ulrica Edlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Anna-Karin Gruffman-Arne, Enhetschef hemtjänsten
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 1 2016 (VON 16-7)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2016 finns 3 ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. 1 ej verkställda beslut inom SoL, ÄO Äldreomsorg. 2 ej 
verkställda beslut inom LSS, OF Omsorger om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen 
av ej verkställda beslut redovisas även till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och 
omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och 
omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.
2. Rapporterar in tre ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 till (IVO) Inspektionen för vård och 
omsorg.
3. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1, 

2016
 Kvartalsrapport inskickad till IVO kvartal 1 2016
 Individrapporter inskickade till IVO
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §55 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1 2016

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens Revisorer
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§51 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160401-160430 
(VON 16-78)
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160401-160430.

 Delegationsbeslut enligt lista för SoL, LSS och IFO (sekretess)

 Delegationsbeslut VON AU 17 maj (Sekretess)

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegstionsbeslut.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegstionsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt SoL LSS och IFO för perioden 160401 - 160430
 Individärende VON AU 160517 § 41
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