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§ 10

Godkännande av dagordningen
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
 Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ärendet hanteras efter ärende 5 på föredragningslistan
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2017/11

Bokslut 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till bokslut för 2016

___________

Ärendet
Förvaltningen redovisar ett negativt resultat för år 2016 med -7 815 tkr med
nämndens buffert inkluderad.
Äldreomsorgen visar totalt ett underskott på -9 471 tkr vilket främst är kopplat till
att behovet av hemtjänst avviker från budget med motsvarande -7 074 tkr
Funktionshinderområdet redovisar ett negativt resultat på -1 080 tkr. Avvikelsen
mot budget är kopplad till kostnader för personlig assistans. Hälso- och
sjukvårdsenheten redovisar ett underskott på -344 tkr Underskottet beror på ökade
kostnader för tekniska hjälpmedel.
Enligt bilaga presenteras Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse.
Fördelning av nämndens buffert
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-09-30 § 41 att fördela nämndens
buffert enligt följande; 2 200 000 kr till område hemtjänst och 400 000 kr till
tekniska hjälpmedel. I bokslutet som presenteras har fördelningen av nämndens
buffert inte kommit med. Då bokslutet är stängt går det inte att korrigera det i
efterhand. Med fördelning av nämndens buffert enligt nämndens beslut 2016-09-30
hade resultatet för hemtjänsten varit -4 875 tkr och resultatet för hälso- och
sjukvårdsenheten + 56 tkr. Det totala resultatet hade varit detsamma.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kajsa Fisk och ekonom Peter Hellmark,
2017-02-27.
– Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden.

Ajournering
Mötet ajourneras från kl. 14.30 till 15.00 efter att förvaltningen presenterat
bokslutet.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2107/12

Patientsäkerhetsberättelse
Beslut
1. Vård och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2016.
2. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på mål för 2017
års hälso- och sjukvård.
___________

Ärendet
Ansvarig vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur
man förebygger patientsäkerhetsrisker och målen för patientsäkerhetsarbetet.
Syftet är att ge vårdgivaren kunskap om de risker, tillbud och negativa händelser
som inträffat, åtgärder som vidtagits för att förebygga dessa och resultatet.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) i Sörmland har bestämt
mål för bättre vård och omsorg för äldre i länet, utifrån dessa har Hälso- och
sjukvårdsenheten satt verksamhetsmål för år 2016. Personalen rapporterar
avvikelser som följs upp på team - och omvårdnadsträffar. Vård och
omsorgsledningen (VoO) följer upp risker för patientsäkerheten och informerar
Vård– och omsorgsnämnden (VON) om dessa, förebyggande åtgärder och
planerade uppföljningar av resultaten under året. Leg. personal registrerar i fyra
nationella kvalitetsregister som ger stöd för strukturerade bedömningar, förslag på
åtgärder och uppföljningar och VoO deltar i Sveriges kommuner och landstings
(SKL:s) punktprevalensmätningar (PPM) inom områden som är viktiga för en god
vård.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kajsa Fisk och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Charlotte Karlsson, 2017-02-28.
– Patientsäkerhetsberättelse för 2016
– Bilaga Underlag till Patientsäkerhetsberättelsen för 2016

Kopia till
Vård- och omsorgskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2016/5

Utförd internkontrollplan 2016
Beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av 2016 års utförda
internkontroll.
___________

Ärendet
Internkontroll avseende 2016 är genomförd.
Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-03-01 internkontrollplan för 2016.
Redovisning av genomförd internkontroll visar på få anmärkningar.
Utifrån genomförd internkontroll 2016 har förvaltningen satt som mål att fortsatt
följa upp och analysera riskanalyser och handlingsplaner i samband med
skyddskommitténs möten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att följa
avvikelserapporteringen i allmänhet och läkemedelsavvikelser i synnerhet. En
fördjupad analys avseende personalkostnader inom den anslagsfinansierade
hemtjänsten kommer att göras. Kompetens kring personuppgiftslagen kommer
stärkas genom i första hand en intern kommungemensam utbildningsinsats.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kajsa Fisk, 2017-02-06
– Kontroller gjorda för 2016

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2017/13

Internkontrollplan 2017
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner internkontrollplan för 2017.
___________

Ärendet
Enligt kommunallagen ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Internkontroll avseende 2016 är genomförd och visar på få anmärkningar/brister.
Utifrån genomförd internkontroll 2016 har förvaltningen satt som mål att fortsatt
följa upp och analysera riskanalyser och handlingsplaner i samband med
skyddskommitténs möten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att följa
avvikelserapporteringen i allmänhet och läkemedelsavvikelser i synnerhet. En
fördjupad analys avseende personalkostnader inom den anslagsfinansierade
hemtjänsten kommer att göras. Kompetens kring personuppgiftslagen kommer
stärkas genom i första hand en intern kommungemensam utbildningsinsats.
Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. Den nya
planen bygger dels på den riskanalys som årligen görs av förvaltningens
ledningsgrupp och dels på de upptäckter som gjorts i samband med utförd
internkontroll.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kajsa Fisk, 2017-03-02
– Internkontrollplan 2017
– Gemensamma kontrollpunkter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2017/15

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Trosa kommun ingår överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
___________

Ärendet
Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har
beslutat föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppen vård
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt
samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas
utifrån individens behov och förutsättningar.
Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Den
landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar för vård i hemmet för såväl
psykiatriska som somatiska sjukdomar belyses särskilt.
För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kajsa Fisk, 2017-03-08
– Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2016-11-25,
§ 31/16.
– Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Information från vård- och omsorgskontoret
Kajsa Fisk informerar nämnden om att rekryteringen av ny produktionschef är i
slutskedet.
Kajsa Fisk informerar också om heltidsprojektet där flera representanter från Trosa
kommun har varit med dels på en uppstartskonferens och dels på en workshop i
Norrköping. Heltidsprojektet drivs av SKL och kommunal för att öka
sysselsättningsgraden och för att arbeta med att heltid blir normen för
anställningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TROSA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

§ 17

Sammanträdesprotokoll
2017-03-09

Sida 10(11)

VON 2017/1

Anmälan av delegationsbeslut
Vård och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av
delegationsbeslut:
Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under
perioden 2017-01-16 – 2017-02-28
Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under
perioden 2017-01-16 – 2017-02-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VON 2017/2

Övriga anmälningshandlingar
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de har tagit del av
anmälningsärendena

___________

Ärendet
Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning
– Protokoll från 2017-02-13
Kommunchef
– Beslut, 2017-01-24, beslut om tillfälligt förordnad vård- och omsorgschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

