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Plats och tid

Ks-salen, vån.1, Stadshuset kl. 13.30-16.55

Beslutande

T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF),
P Brannestam (VF), C Bardh (M), J-E Josefsson (KD), A Holmqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare: B Emilsson (C) för S-G Fransson (C)

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), B Glans (S), C Wall (M), N Axelsson (M), R Solid (L),
C Strömbäck (V)
H Tvarnö (S), kommunalråd §175; D Ljungström (C), oppositionsråd §175;
G Elmeke, teknisk chef §175; L Samefors, chef fastighetsavd. §175;
A-L Krohn, vård- och omsorgschef; M Karlsson, funktionschef HoS § 170-175;
L Vinterdag, funktionschef FO § 170; H Ahlgren §, funktionschef FMS 168,170;
J Kautto, funktionschef ÄO/säbo §170-175; C Johansson, ekonom §171-175;
Å Lorentson, IT-utvecklare § 168, M Danielson, sekr.

Utses att justera

C Bardh (M)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-11-30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 165-175

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Carina Bardh

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-24

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-11-30

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
24 november 2016 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Motion om valfrihetsgaranti – yttrande
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Bokslutsprognos per oktober 2016 VO
Detaljbudget 2017 VO
Anmälan av delegationsbeslut
Platser inom särskilt boende för äldre – Lunden, Bäckagården
Platser inom särskilt boende för äldre – nybyggnation Tomasgården

Utgått
Punkt 8
Punkt 9

Just sign

Resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning
Resultatenhet Pussel
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Dnr –

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

Kommunstyrelsen
a)

Protokoll 2016-11-02 § 150 – Bokslutsprognos per den 30 september 2016.

Personal- och organisationsutskottet
b)

Protokoll 2016-10-19 § 49 – Arvode vid boksluts- och budgetberedning.

Primärkommunalt samverkansorgan, PKS
c)

Protokoll 2016-09-05.

Kommunala pensionärsrådet
d)

Just sign

Protokoll 2016-09-27.
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-27 § 146-164
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-11-15 § 71-79
anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/VO0062

Motion om valfrihetsgaranti - yttrande
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till yttrande som innebär att
motionen om valfrihetsgaranti inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun avslås.
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för
biståndsbedömning inom äldreomsorgen samt återkomma till vård- och
omsorgsnämnden i april-maj 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion från C Strömbäck (V) och A
Holmqvist (MP)gällande införande av valfrihetsgaranti mellan hemtjänst/särskilt boende
i Vetlanda kommun, till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Ärendet har tidigare diskuterats i VON arbetsutskott 2016-08-23 § 55 samt 2016-10-18
§ 70.
Strömbäck och Holmqvist framför sina synpunkter och intentioner med motionen – att
lyfta fram boendesituationen för äldre. Särskilt vill man poängtera behovet av platser i
särskilt boende liksom en ökande efterfrågan på alternativ till särskilt boende, ex.
trygghetsboenden och seniorboenden.
Motionärerna påtalar även att det är önskvärt att individens egna upplevelser och behov
ska tillmätas större vikt vid en ansökan om bistånd. Önskvärt är att man ska kunna välja
hemtjänst eller särskilt boende när ett omfattande behov har uppstått och att
riktlinjerna ses över och förslagsvis kompletteras med att den enskildes upplevelse ska
väga tungt.
Att garantera en plats i särskilt boende utifrån en valfrihetsgaranti är inte möjligt då det
krävs ett myndighets-/biståndsbeslut utifrån en ansökan om särskilt boende. Beslutet
fattas utifrån den sökandes behov. Det som kan ge större valfrihet är tillgång på
varierade former av boenden som passar flera olika individer (ex. trygghetsboende eller
seniorboende). Dessa boendeformer faller inte under vård- och omsorgsnämndens
ansvar eller möjlighet att praktiskt påverka, förutom att påtala behovet hos berörda
aktörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-02.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-11-15 § 72.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-24

6 (16)

§ 168 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till yttrande som innebär att
motionen om valfrihetsgaranti inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun avslås.
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/VO0014

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 kontaktpolitikerbesök vid
- Daglig verksamhet Pärlan – Carina Bardh
- Daglig verksamhet Magasinet – Carina Bardh
- Emmagården – Petra Brannestam
- Tomaslundens hemtjänst – Carina Strömbäck
- Vilan – Nanna Axelsson
Övrig information
- Information från besök vid Psykiatriveckan – Carina Bardh

Beslutet skickas till:
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.
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Dnr 2016/VO0043

Bokslutsprognos per oktober 2016 – Vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med oktober som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens bokslutsprognos med redovisning till och med
oktober 2016 som underlag visar ett prognosticerat resultat om -6 700 tkr i underskott
varav -4 895 tkr avser externa placeringar.
Regionens neddragning av vårdplatser inom medicin och geriatrik leder till ett ökat tryck
på kommunen avseende korttidsplatser och även hälso- och sjukvårdsinsatser. Det
innebär ökade kostnader i form av betalningsansvar till regionen, då kommunen inte kan
möta behovet tillräckligt snabbt.
De största negativa budgetavvikelserna finns inom hemtjänsten, personlig assistans,
boende LSS, särskilt boende inom äldreomsorgen och socialpsykiatri samt externa
placeringar. Orsakerna som ses inom våra egna verksamheter är en högre vårdtyngd
som kräver mer bemanning, hög sjukfrånvaro samt otillräcklig vikariebudget.
I prognosen har hänsyn tagits till statliga stimulansmedel med 8 166 tkr. Kostnaderna för
insatser där dessa medel används finns inom särskilt boende och insatser enligt LSS samt
äldreomsorg i övrigt. Det avser främst ett ökat behov av personal för att möta en högre
vårdtyngd.
Ett underskott om -9 235 tkr ca prognosticeras för insatser enligt LSS, varav -4 640 tkr
avser externa placeringar. Försäkringskassan gör nya bedömningar avseende personlig
assistans samt att kommunbesluten ökar vilket beräknas ge en ökning av kostnaderna
för personlig assistans med ca 4 000 tkr över budget.
För insatser enligt SoL d.v.s. boende och insatser inom socialpsykiatrin samt kostnader
för externa placeringar inom denna lagstiftning , visas ett underskott om -1 081 tkr.
Underskottet avser externa placeringar med -255 tkr och -825 tkr för ökat vårdbehov.
Inom hemtjänsten prognosticeras ett underskott om -7 558 tkr. Kostnaderna för
egenregin har ökat under 2015 främst med anledning av höga sjukskrivningstal och brist
på vikarier samt introduktion av ny personal. I prognosen ses även ökande kostnader för
fordon och nattpatrull.
På grund av bl.a. en ökad och förändrad vårdtyngd samt hög sjukfrånvaro beräknas
kostnaderna för särskilt boende överstiga budget med -3 996 tkr.
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§ 171 forts.
För äldreomsorgen i övrigt visas ett överskott om ca 8 008 tkr som beror på intäkter i
form av stimulansmedel för ökad bemanning samt vakanser på chefssidan.
Korttidsvården beräknas kosta 430 tkr mer än budgeterat. I överskottet ingår kostnader
för färdigbehandlade patienter som inte kan beredas plats i kommunens verksamhet
med -200 tkr.
Prognosen inom hemsjukvården visas ett överskott om 935 tkr på grund av vakanser
inom hemsjukvårds- och rehaborganisationen.
Inom ramen för kommunens hälsopprojekt görs en satsning för att minska sjukfrånvaron
inom vård och omsorg. Målet är att det ska leda till förbättrad hälsa för medarbetarna
och en minskad kostnad för arbetsgivaren. Hemtjänsten är först ut då sjukfrånvaron
inom förvaltningen är högst här.
Arbetet med rätt bemanning utifrån behov och fattade beslut samt verksamhetens
budgetram har intensifierats.
En utvärdering av organisationsförändringen inom hemtjänsten utifrån genomlysning
som gjordes 2014 pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-14.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-11-15 § 75.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonom
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2016/VO0044

Detaljbudget 2017 VO inklusive Mål och strategi
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Förslag till detaljbudget 2017 inklusive Mål och strategi för vård- och omsorgsnämnden
godkänns.
Detaljbudget 2017 inklusive Mål och strategi överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
I vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska enligt lag beviljade insatser verkställs
inom tre månader oavsett om nämnden har budgetmedel eller inte.
Ekonom Carin Johansson redovisar förslag till detaljbudget 2017.
Detaljbudgeten är lagd i balans men man är medveten om att budgetramen inte
kommer att räcka för verksamheten. De största kända avvikelserna är budget för
hemtjänst, externa placeringar samt eventuellt ökade kostnader för personlig assistans
som inte ryms inom den tilldelade budgetramen.
Under 2016 och 2017 ses ett antal faktorer som inte kan påverkas men kan leda till
ökade kostnader för kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden har erhållit en budgetram som innebär en utökning med
13 500 tkr jämfört med 2016. Dessa medel innebär en förstärkning av vikariebudget och
IT-budget, satsning på digitala trygghetslarm samt arbetskläder.
Under hösten 2016 har ett ökat behov av ytterligare platser i särskilt boende uppstått.
Planer för hantering av detta behov såväl kort- som långsiktigt har tagits fram men ryms
inte i befintlig budgetram utan genererar äskande om utökad budgetram 2017-2019.
Vård- och omsorgsnämnden har fyra mål med tillhörande nyckeltal för att kunna mäta
måluppfyllnaden. Målen har koppling till tre av kommunfullmäktiges fem mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-10.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-11-15 § 76.
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§ 172 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Förslag till detaljbudget 2017 inklusive Mål och strategi för vård- och omsorgsnämnden
godkänns.
Detaljbudget 2017 inklusive Mål och strategi överlämnas till ekonomikontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
VO-chef
Ekonom
Diariet
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
b) 2016-10-01--10-31

Beslut/SoL

c) 2016-10-01--10-31

Beslut/LSS

e) 2016-10

Rapporter Lex Sarah

h) 2016-10-31

Samrådshandling – Detaljplan del av Östanå 3:1,
Snickarevägens förlängning

i) 2016-11-21

Samrådshandling – Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1
m.fl. fastigheter Vetlanda

--------------------
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Dnr 2016/VO0131

Platser inom särskilt boende för äldre – Lunden, Bäckagården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att platser på Lunden, Bäckagården används som
särskilt boende för äldre när Lunden flyttar till Falken.
För 2017 äskas avseende drift 2 250 tkr (del av år) som tilläggsbudget, och för 2018
äskas utökning av ram med 4 500 tkr (helår).
För 2017 äskas 150 tkr avseende investering för 2017.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har behovet av platser inom särskilt boende för äldre ökat och nuvarande
antal platser inom särskilt boende för äldre motsvarar inte behovet. I dagsläget finns
beslut om plats i särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader.
En konsekvens av ovanstående är att det blir fullbelagt på kommunens korttidsplatser
då fler individer blir kvar längre inom korttidsvården i avvaktan på erbjudande om plats i
särskilt boende. Bristen på korttidsplatser kan betyda att kommunen inte klarar att ta
hem individer som är utskrivningsklara på sjukhuset vilket innebär kostnader, s.k.
betalningsdagar.
En möjlighet att kunna skapa fler platser för särskilt boende för äldre ses på
Bäckagården. Våren 2017 flyttar en enhet inom socialpsykiatrin, Lunden, till det nya
boendet Falken. Detta innebär att 8 platser blir ”lediga” och kan användas som särskilt
boende för äldre. Lokalerna är mycket ändamålsenliga och finns på markplan.
Den kostnad som blir för att öppna en ytterligare enhet för särskilt boende för äldre blir
ca 4 500 tkr avseende drift samt 150 tkr avseende investering. Denna kostnad kan inte
inrymmas i nuvarande budgetram.
Funktionschef HoS Marianne Karlsson och funktionschef ÄO/särskilt boende Joakim
Kautto lämnar kompletterande information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-11-15 § 77.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, M Karlsson, J Kautto, diariet
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Dnr 2016/VO0132

Platser i särskilt boende för äldre – nybyggnation Tomasgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om
att uppdra till Tekniska nämnden att planera för byggnation av 2x12 lägenheter för
särskilt boende samt ca 14 lägenheter för trygghetsboende/medboende i anslutning till
planerad byggnation av förskola och kök vid Tomasgården. Investeringsbeloppet enligt
preliminära kalkyler är ca 60 mnkr.
att utöka budgetramen för vård- och omsorgsnämnden avseende verksamhetsdrift från
och med driftsstart 2019 med 7,5 mnkr samt öka investeringsbudgeten motsvarande
1 mnkr avseende 2019.

Ärendebeskrivning
Behovet av platser i särskilt boende varierar över tid. Sedan en tid tillbaka har det varit
kö till platserna och det finns några beslut som inte har kunnat verkställas inom den
lagstadgade tiden om tre månader. En lösning på kort sikt har presenterats men det
behövs även långsiktig planering.
Tekniska kontoret har initierat möjligheten att kunna göra en nybyggnation av platser
inom särskilt boende för äldre. I anslutning till att delar av gamla Tomasgården rivs ska
det byggas ny förskola och nytt kök. Till denna byggnation är det möjligt att bygga
ytterligare två plan med 12 platser vardera som skulle kunna bli särskilt boende för
äldre. En byggnation i anslutning till Tomasgården är positiv, då det finns
samordningsvinster.
De aktuella platserna skulle kunna vara en ersättning för platser vid en avveckling av
Vilan. Vilan är idag ett inte optimalt fungerande särskilt boende för äldre. Det är svårt att
få vård och omsorg att fungera på ett tryggt och säkert sätt på grund av lokalernas
utformning. Om Vilan ska finnas kvar måste omfattande åtgärder vidtas för att det ska
kunna vara ett särskilt boende för äldre där alla kan bo. Vid en avveckling skulle det
totala antalet platser inte bli fler men om Vilan omvandlas till en annan form av boende,
ex. trygghetsboende, kommer det att ges en möjlighet för äldre att bo under bra
förhållanden utan att ha särskilt beslut om boende.
Förvaltningen är positiva till en nybyggnation av platser för särskilt boende och att
successivt avveckla Vilan som äldreboende.
Teknisk chef Gunnar Elmeke och fastighetschef Lennart Samefors lämnar, tillsammans
med funktionschef HoS Marianne Karlsson och funktionschef ÄO/Särskilt boende
Joakim Kautto, kompletterande information om förslaget. Kommunalråd Henrik Tvarnö
(S) och Dan Ljungström (C) har inbjudits att medverka vid handläggning av ärendet.
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§ 175 forts.
Om det blir aktuellt med byggnation av särskilda boende i anslutning till Tomasgården
ser Tekniska kontoret en möjlighet till att skapa ytterligare ett antal lägenheter för
trygghetsboende, vilket förvaltningen ser som mycket positivt. Denna typ av bostäder
har stor efterfrågan och stora samordningsvinster kan ses vid en sådan lösning.
Tvarnö ser mycket positivt på förslaget men påtalar att projektet kräver mycket pengar
och god samordning. Många blir berörda och bör involveras vid slutligt
ställningstagande.
Om Vilan inte finns kvar som särskilt boende kan vissa besparingar göras, men inte i den
omfattningen att kunna täcka kostnader för 24 nya platser.
Vid en nybyggnation av särskilt boende för äldre kan den enskilde som har behov och
beslut om boende erbjudas en trygg och säker miljö. Samtidigt föreslås Witalabostäder
att använda Vilan som en alternativ boendeform för äldre.
Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M) och Jan-Erik Josefsson tillstyrker förslaget.
Vid överläggning konstateras att förslaget ses positivt av samtliga ledamöter i vård- och
omsorgsnämnden, som tillstyrker förslaget och överlämnar detsamma till
kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-11-24 § 78.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård-och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om
att uppdra till Tekniska nämnden att planera för byggnation av 2x12 lägenheter för
särskilt boende samt ca 14 lägenheter för trygghetsboende/medboende i anslutning till
planerad byggnation av förskola och kök vid Tomasgården. Investeringsbeloppet enligt
preliminära kalkyler är ca 60 mnkr.
att utöka budgetramen för vård- och omsorgsnämnden avseende verksamhetsdrift från
och med driftsstart 2019 med 7,5 mnkr samt öka investeringsbudgeten motsvarande
1 mnkr avseende 2019.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige, H Tvarnö, D Ljungström, Tekniska förvaltningen, Vård- och
omsorgschef, M Karlsson, J Kautto, Ekonom, Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

