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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-17.15

Beslutande

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

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), B Glans (VF), N Axelsson (M), R Solid (L),
C Strömbäck (V) )--kl.16.35
G Öjetoft, Vardaga § 53-56, J Johansson, Vardaga § 53-56;
M Karlsson, tf vård- och omsorgschef/funktionschef HoS; H Ahlgren,
funktionschef FMS §61-63; M Göransson, funktionschef hemtjänst § 63;
C Johansson, ekonom §64-67, 74; P Sjöstrand, SAS § 53-57, H Karlsson, MAS
§53-56; G Mathur, verksamhetsutvecklare § 59-60; I Nilsson, administratör
§ 61; A-B Sandström, administratör § 61; A Kolmodin, myndighetschef § 75-76;
M Danielson, nämndsekr

Utses att justera

Jan-Erik Josefsson (KD)

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2016-05-10

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer § 53--76

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Jan-Erik Josefsson

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-28

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-05-11

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreteraren

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

2016-06-01
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
28 april 2016 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande
Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Kvarngården
(Vardaga)
Redovisning av mätning nattfasta 2015
Kvalitetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2015
Yttrande över remiss avseende motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp”
Revidering av riktlinje gällande ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete – Vård- och omsorgsförvaltningen
Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Bokslutsprognos mars 2016 VO
Omstrukturera Vilan till ett trygghetsboende
Ersättning till personal vid kultur- och fritidsaktiviteter - riktlinje
Ersättning till personal för måltider – riktlinje
Daglig verksamhet Snäckan – information
Avgifter inom hemsjukvården
Kompetensförsörjningsprogram – utbildning till sjuksköterska
Kvalitetspris – Vård- och omsorgsförvaltningen
Synpunktshantering kvartal 1 2016 VO – redovisning
Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt ärende
§ 74
Möte med budgetberedningen – redovisning
Sekretessärende
§ 75
Anmälan av ordförandebeslut
§ 76
Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

--------------------
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Dnr –

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

Sveriges kommuner och landsting SKL
a)

Cirkulär 2016:11 – Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja
lika rättigheter och möjligheter

b)

Cirkulär 2016:12 - Ändringar i LAS m.m.

c)

Cirkulär 2016:16 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016

Kommunstyrelsen
d)

Protokoll 2016-04-06 § 42 – Bokslutsprognos per 29 februari 2016.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och RPG i Vetlanda kommun
e)

Skrivelse 11 mars 2016.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
f)

Boenderåd Ekebogården 2016-02-29.
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2016-03-31 § 38-52
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-04-19 § 31-37
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

5 (30)

Dnr 2016/VO0048-49

Verksamhetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse
Kvarngården (Vardaga)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Reviderade dokument med enhetlig benämning av kund/patient utifrån gällande
begrepp lämnas till vård- och omsorgsnämnden för slutligt godkännande.

Ärendebeskrivning
Regionchef Gertrud Öjetoft och verksamhetschef Jytte Johansson, Vardaga redovisar
Verksamhetsberättelse 2015 samt Patientsäkerhetsberättelse 2015 gällande
Kvarngården, Vardaga.
På Kvarngården arbetar man efter verksamhetskonceptet Den Goda Dagen, som är
uppbyggt för att ge kunden en individanpassad vård- och omsorg som bygger på
omtanke och valfrihet. Under 2015 har man även arbetat med att implementera Den
Goda Natten som syftar till att höja kompetensen hos nattpersonalen och förbättra
samarbetet mellan personal dygnet runt.
Under 2015 har man haft en stor sjukfrånvaro. Arbetet pågår för att minska denna.
Under 2016 kommer man att jobba med bl.a. kontaktmannaskap och en meningsfull
vardag.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet har fokus under 2015 legat på risk- och
preventionsbedömning samt inkontinens. Identifierade områden att jobba med under
2016 är dokumentation och genomförandeplaner.

Yrkanden
Ordföranden påpekar att det i verksamhets- och patientsäkerhetsberättelsen inte finns
en enhetlig benämning för kund/patient, och att detta bör rättas till med de begrepp
som gäller för resp. område innan vård- och omsorgsnämndens godkännande.
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§ 56 forts.

Beslutsunderlag
2015 års verksamhetsberättelse och 2016 års verksamhetsplan för Kvarngården,
daterad 28/2 -16.
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare på Kvarngården,
daterad 2016-02-28.

Utdrag:
Vardaga
Vård- och omsorgschef
MAS H Karlsson
SAS P Sjöstrand
Diariet
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Dnr 2016/VO0057

Redovisning av mätning nattfasta 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2015 års redovisning av mätning nattfasta
och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I Vetlanda görs mätning av nattfastan minst en gång om året på samtliga kunder inom
äldreomsorgen som bor på särskilda boenden samt inom kortidsvården. Nattfastan mäts
genom enkätundersökning som görs av personalen.
Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande dags
första mål. Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastans längd inte ska överstiga
11 timmar.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redovisar resultat från mätning.
Mätning har gjorts två gånger under året och resultatet visar att mindre än hälften av de
kunder som bor på särskilda boenden inom äldreomsorgen hade en nattfasta mindre än
11 timmar.
I mätningen är samtliga kunder inräknade, vilket innebär att kunder som på grund av
olika anledningar inte kan eller vill äta eller dricka är medräknade.
En handlingsplan är framtagen för att minska nattfastan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09.

Utdrag:
MAS H Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2016/VO0058

Kvalitetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kvalitetsberättelse för vård- och
omsorgsförvaltningen 2015 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbete som vård- och
omsorgsförvaltningen har utfört under 2015. Berättelsen innehåller processer/rutiner,
systematiskt förbättringsarbete, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och utdrag
från resultat av nationella undersökningar.
Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand redovisar kvalitetsberättelse 2015 för
vård- och omsorgsförvaltningen.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §). Årligen bör det arbete som pågått för
att utveckla och säkra kvaliteten dokumenteras i en kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9,
7 kap. 1§).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-06.

Utdrag:
SAS Peter Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2016/VO0038

Yttrande över remiss avseende motion ”Färdtjänst med rätt till
bärhjälp”
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar socialchefsnätverkets förslag till remissvar som vårdoch omsorgsförvaltningens yttrande över Länstrafikens remiss avseende motion
”Färdtjänst med rätt till bärhjälp”.
Yttrandet överlämnas till Länstrafiken.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till Region Jönköpings län med yrkande att regelverket för
färdtjänst ändras så att det blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination
med assistans även på andra platser än den egna bostaden.
Regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har beslutat ge bl.a. länets
kommuner möjlighet att yttra sig i ärendet. Regionen har utarbetat ett faktaunderlag
om bärhjälp som avslutas med tre frågeställningar som rör bl.a. ansvarsfördelning.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar ett förslag till remissvar som har
arbetats fram gemensamt av länets socialchefer och där samtliga 13 kommuner i länet
är överens om svaren på remissens frågeställningar.
Vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun ställer sig bakom
socialchefsnätverkets remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-07.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 32.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar socialchefsnätverkets förslag till remissvar som vårdoch omsorgsförvaltningens yttrande över Länstrafikens remiss avseende motion
”Färdtjänst med rätt till bärhjälp”.
Yttrandet överlämnas till Länstrafiken.

Utdrag:
Länstrafiken
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 60

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

10 (30)

Dnr 2016/VO0059

Revidering av riktlinje gällande ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad riktlinje gällande ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9) är utgångspunkten för vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.
Målet med vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem är att skapa en tydlighet för
politiker, chefer och medarbetare hur vi tillsammans kan bidra till en lärande
organisation som ger förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och
utvecklingsarbete med kunderna i fokus. Ledningssystemet ger även ett underlag för
effektiv resursanvändning.
Nuvarande riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete antogs av vård- och
omsorgsnämnden 2014-10-08 § 146.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar de förändringar som gjorts i
riktlinjen för ledningssystemet. Bl.a. har förändringar gjorts gällande tillsyn och
redovisning av kvalitetsarbetet.
Även en modell för systematisk kvalitetsredovisning som syftar till att skapa en lärande
organisation som tar tillvara och lär sig av tidigare erfarenheter, är på väg att
implementeras i organisationen.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är ett levande dokument som
kommer att revideras återkommande i takt med att det systematiska kvalitetsarbetet
utvecklas och förbättras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-07.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
G Mathur
Diariet
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Dnr 2016/VO0055

Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra höjning
av maxtaxan för äldreomsorg i enlighet med ändring i Socialtjänstlagen, SoL genom
förändring av beräkningsnyckel från och med januari 2017.

Ärendebeskrivning
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en
höjning av den avgift kommunen får ta ut inom äldreomsorgen (maxtaxa). Detta regleras
som en ändring i Socialtjänstlagen, 8 kap. 5 §. Förändringen träder ikraft 1 juli 2016.
Den enskildes avgifter får:
1.för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 (från 0,48) gånger prisbasbeloppet
2.för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 (från
0,50) gånger prisbasbeloppet
Förändringen träder i kraft 1 juli 2016.
Avgiftstaket har totalt höjts med 60 kr sedan 2011. En höjning av avgiftstaket motsvarar
en höjning om ca + 219 kr (2016 års prisbasbelopp), och föreslås genomföras från och
med 1 januari 2017.
Berörda av höjningen är de som idag betalar maxtaxa och har tillräckligt stort
avgiftsutrymme för att kunna betala upp till ytterligare ca 219 kr per månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-05.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 35.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra
höjningen av maxtaxan för äldreomsorg genom förändring av beräkningsnyckel från och
med januari 2017.

Utdrag:
Kommunfullmäktige, Vård- och omsorgschef, Funktionschef FMS, Ekonom, Diariet
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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.
- Redovisning från kontaktpolitikerbesök
Carina Bardh rapporterar från daglig verksamhet Pärlan.
Tommy Bohman rapporterar från Norrgården/Bäckagården.
Rune Solid rapporterar från Tomasgårdsrådet 2016-02-16.
Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.
- Rapport från invigning av dagverksamhet Norrängen.

Utdrag:
Diariet

Just sign
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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 mars 2016 – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med mars som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens bokslutsprognos med redovisning till och med mars
2016 som underlag visar ett prognosticerat resultat om -13 924 tkr i underskott.
I bokslutet för 2015 finns ett antal poster som påverkar resultatet positivt med närmare
11 000 tkr. Dessa poster är främst stimulansmedel, prestationsbaserade ersättningar,
vakanser och budgeterade verksamheter som inte startats upp. Dessa delar har vägt upp
kostnader för andra verksamheter.
Under 2015 har sjukfrånvaron ökat successivt och förvaltningen har en mycket hög
frånvaro inom många verksamheter, vilket påverkar ekonomin. Det är svårt att rekrytera
timvikarier vilket medför en högre belastning och inbeordring av ordinarie personal.
På grund av konkurrens och svårigheter att rekrytera kompetens personal kan
kostnaderna för löner öka ytterligare.
Ett projekt om hälsa och arbetsmiljö inom vård- och omsorgsförvaltningen har inletts.
Hemtjänsten är först ut då sjukfrånvaron är högst här inom förvaltningen. Projektet
syftar till att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön.
Regionens neddragning av vårdplatser inom medicin och geriatrik leder till ett ökat tryck
på kommunen avseende korttidsplatser och hälso- och sjukvårdsinsatser.
Hänsyn har tagits i prognosen till statliga stimulansmedel med 4 000 tkr. Prognosen kan
förändras efter besked från socialstyrelsen.
Inom hemtjänsten prognosticeras ett underskott om -6 000 tkr ca. Kostnaderna för
egenregin har ökat under 2015 främst med anledning av höga sjukskrivningstal och brist
på vikarier.
Ett underskott om -8 600 tkr ca prognosticeras för funktionshinderomsorgen, varav
5 200 tkr avser externa placeringar. Ytterligare kostnader för externa placeringar kan
tillkomma, samt att försäkringskassan gör nya bedömningar avseende personlig
assistans vilket kan medföra ökade kostnader.
På grund av bl.a. en ökad och förändrad vårdtyngd samt hög sjukfrånvaro beräknas
kostnaderna för särskilt boende överstiga budget med – 3 024 tkr.
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§ 64 forts.
För äldreomsorgen i övrigt visas ett överskott som beror på att nya dagverksamheten för
dementa inte startats upp från årsskiftet. I överskottet ingår kostnader för
färdigbehandlade patienter som inte kan beredas plats i kommunens verksamhet med 115 tkr.
Hemsjukvården visar ett underskott om -524 tkr främst beroende på ökade kostnader
för hjälpmedel och för även extravak.
Förvaltningen arbetar med åtgärdsförslag i form av ekonomisk handlingsplan,
hälsoprojekt kring sjukfrånvaro samt arbete med rätt bemanning utifrån kundens behov
och verksamheternas budgetram.
Ständigt pågår arbete för att se möjligheter till förändring av kostnader och intäkter
samt verksamhetsförändringar som kan leda till förbättrad ekonomi utan att sänka
kvalitén.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 33.

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

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet
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§ 65

Omstrukturera Vilan till ett trygghetsboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vilan byggdes 1992 och kallades då för servicehus. Dåtidens servicehus påminde om det
som idag kallas trygghetsboende med ett undantag att boende på servicehus skulle
beviljas av biståndshandläggare. När begreppet servicehus togs bort började Vilan kallas
särskilt boende.
Då Vilan byggdes för att bedrivas som servicehus är det idag svårt att klara den standard
som ett särskilt boende kräver. Bedömningen är att Vilan lämpar sig väl för att vara ett
trygghetsboende.
Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen 2015-05-28 i uppdrag att utreda
möjligheterna att omvandla det särskilda boendet Vilan till ett trygghetsboende.
Förvaltningen presenterar ett förslag till tidplan där ett kund- och utförarperspektiv
inkluderas i ärendets utredning. En förändring föreslås ske i dialog med kund, berörda
parter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden.
En utredning som innebär identifiering av Vilans kunders omvårdnadsbehov samt en
konsekvensanalys kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden i
oktober/november.
Jan-Erik Josefsson (KD) samt Carina Bardh (M) tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-08.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 34.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Funktionschef ÄO/Särskilt boende
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

17 (30)

Dnr 2016/VO0042

Ersättning till personal vid kultur- och fritidsaktiviteter - riktlinje
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinje gällande ersättning till personal vid kulturoch fritidsaktiviteter.

Ärendebeskrivning
I en riktlinje från 2004, finns information om ersättning till personal vid kultur- och
fritidsaktiviteter samt för måltider. Riktlinjen för måltider måste revideras och i samband
med detta delas den gamla riktlinjen på två – en riktlinje för ersättning till personal vid
kultur- och fritidsaktiviteter samt en riktlinje för ersättning till personal för måltider.
Ingen förändring har gjorts gällande ersättning till personal vid kultur- och
fritidsaktiviteter i förhållande till den gamla riktlinjen.
Reviderat förslag till ersättning till personal för måltider presenteras och beslutas av
vård- och omsorgsnämnden i separat ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 24.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinje gällande ersättning till personal vid kulturoch fritidsaktiviteter.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Funktionschef FO
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 67

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

18 (30)

Dnr 2016/VO0023

Ersättning till personal för måltider - riktlinje
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinje gällande ersättning till personal för måltider.

Ärendebeskrivning
I en riktlinje från 2004, finns information om ersättning till personal vid kultur- och
fritidsaktiviteter samt för måltider.
Riktlinjen för måltider har reviderats utifrån förändrade regler hos skatteverket.
I samband med revideringen har den gemensamma riktlinjen delats på två – en separat
riktlinje för ersättning till personal för måltider och en för ersättning till personal vid
kultur- och fritidsaktiviteter.
Förslag till ersättning till personal vid kultur- och fritidsaktiviteter presenteras och
beslutas av vård- och omsorgsnämnden i separat ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 25.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinje gällande ersättning till personal för måltider.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Funktionschef FO
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 68

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

19 (30)

Dnr 2014/VO0084

Daglig verksamhet Snäckan – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden konstaterar med tillfredsställelse att förvaltningen, utifrån
nämndens uppdrag, tillsammans med kommunledningen har funnit en lösning som
möjliggör fortsatt lunchservering på restaurang Snäckan.
Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tf. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar om pågående förberedelser
inför funktionshinderomsorgens övertagande av cafeterian Snäckan på Bäckagården
den 2 maj 2016.
Cafeterian kommer efter övertagandet från Måltidsservice att drivas som daglig
verksamhet inom funktionen med ett enklare utbud såsom sallad, smörgåsar, pajer och
kaffebröd etc.
Vid sammanträde 2016-03-31 § 49 uppdrog vård- och omsorgsnämnden till
förvaltningen att tillsammans med kommunledningen finna en lösning som även
möjliggör fortsatt servering av lunch på restaurang Snäckan.
Karlsson berättar att förvaltningen tillsammans med kommunledningen funnit en
lösning som gör det möjligt att servera lunch vid café Snäckan.
Bröd/kaffebröd till café Snäckan kommer att bakas av daglig verksamhet Magasinet.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Funktionschef FO
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 69

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

20 (30)

Dnr 2016/VO0028

Avgifter inom hemsjukvården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta


att införa en avgift med max 300 kronor per månad för hälso- och sjukvård där
kommunen är huvudman. Gäller följande insatser:
- Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alt.
sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i ordinärt boende
(300 kronor/månad).
- Ordination av hjälpmedel inkl. bedömning, hembesök, intyg och uppföljning
(150 kronor/insats, max 300 kronor per månad).
- Hämtning av hjälpmedel (150 kronor/insats, max 300 kronor per månad).
- Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
- Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
- Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
Ovanstående avgifter ingår i äldreomsorgens maxtaxa.



att ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.



att det årligen görs en uppräkning av avgift enligt omsorgsprisindex.

Ärendebeskrivning
Ett huvudmannaskifte genomfördes 2012/2013 när det gäller hemsjukvården, som då
blev en kommunal angelägenhet. Idag är kommunen huvudman för hemsjukvård i
ordinärt boende och har ett betydande hälso- och sjukvårdsansvar. Ingen avgift tas ut
för hemsjukvårdens insatser.
Motivet till att ta en avgift för hemsjukvård är att andra tjänster inom vård och omsorg
är förenat med en kostnad, ”likhetsprincipen”. Det kan anses skäligt att kommunens
hemsjukvård är förenat med en kostnad likt kostnad för hemtjänst.
Även besök hos sjuksköterska på vårdcentral i Region Jönköpings län är förenat med en
avgift.
Avgiften föreslås ingå i äldreomsorgens maxtaxa där man beaktar avgiftsutrymmet och
rätten till förbehållsbelopp. Såväl Kommunala rådet för funktionshindrade som
Kommunala pensionärsrådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

21 (30)

§ 69 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-08.
Yttrande från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och RPG i Vetlanda
kommun 2016-03-29.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 36.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta


Att införa en avgift med max 300 kronor per månad för hälso- och sjukvård där
kommunen är huvudman. Gäller följande insatser:
- Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alt.
sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i ordinärt boende
(300 kronor/månad).
- Ordination av hjälpmedel inkl. bedömning, hembesök, intyg och uppföljning
(150 kronor/insats, max 300 kronor per månad).
- Hämtning av hjälpmedel (150 kronor/insats, max 300 kronor per månad).
- Enstaka besök, ej registrerade i hemsjukvården (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
- Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
- Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kronor/insats,
max 300 kronor per månad).
Ovanstående avgifter ingår i äldreomsorgens maxtaxa.



att ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.



att det årligen görs en uppräkning av avgift enligt omsorgsprisindex.

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Carina Bardh (M),Stig-Göran Fransson (C), Monica Högberg (VF) och
Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgschef
Funktionschef HoS
Funktionschef FMS
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 70

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

22 (30)

Dnr 2016/VO0034

Kompetensförsörjningsprogram – utbildning till sjuksköterska
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag om utbildning till sjuksköterska
med viss ekonomisk ersättning under utbildningstiden.

Ärendebeskrivning
Under en längre tid har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och under perioder
har det funnits flera vakanta tjänster. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för de
sjuksköterskor som arbetar i förvaltningen, t.ex. genom mindre bemanning nattetid,
större ansvarsområden, mycket övertid och fler patienter/sjuksköterska.
Tillsammans med HR-kontoret, Vårdförbundet och Kommunal har förvaltningen arbetat
med tänkbara förslag till att bli en attraktiv arbetsgivare och samtidigt säkra upp
försörjningen av sjuksköterskor långsiktigt.
Ett förslag till kompetensförsörjningsprogram har arbetats fram, som innebär att
erbjuda redan anställda undersköterskor en möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor
med viss ekonomisk ersättning under utbildningstiden. Under förutsättning att man
arbetar 450 timmar inom vård- och omsorgsförvaltningen under studietiden erhålls
7 500 kr/hel studiemånad.
Antalet platser är begränsat och uttagning beslutas av arbetsgivare. Arbetsgivaren tar
hänsyn till behov av kompetens, rekryteringsläge och förvaltningens ekonomiska
förutsättningar.
När studierna är avslutade och godkända erbjuds en anställning som sjuksköterska.
Den ekonomiska ersättningen motsvarar en kostnad om ca 115 000 kr/person och
studieår inkl. semester. I gengäld får förvaltningen 450 arbetade timmar vilket
motsvarar ca 99 000 kr/studieår. Studietiden är tre år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-11.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-04-19 § 37.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslag om utbildning till sjuksköterska
med viss ekonomisk ersättning under utbildningstiden.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

23 (30)

§ 70 forts.

Yrkanden
Carina Bardh (M) och Monika Högberg (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Funktionschef HoS
Funktionschef FMS
Ekonom
HR-konsult
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 71

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

24 (30)

Dnr 2016/VO0045

Kvalitetspris – Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden inför ett Kvalitetspris som ersätter tidigare
Uppmuntranspris.

Ärendebeskrivning
Under ett antal år har vård- och omsorgsförvaltningen haft ett uppmuntranspris.
Upplevelsen är att det är dags för en förändring.
Kvalitet och förbättringar är något vi alla arbetar med i organisationen och genom detta
pris ska personalen stimuleras till att dokumentera och informera om sina arbeten.
Priset ska gå till en personalgrupp, enhet eller verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen. Alla har möjlighet att ansöka eller nominera till priset. För att få priset ska
man ha gjort något som andra kan få idéer och dra nytta av, ex. nya arbetssätt eller
metoder.
Tidigare Uppmuntranspris kommer att ersättas av Kvalitetspriset, som ska delas ut i
december varje år.
Förvaltningsledning samt vård-och omsorgsnämndens presidium utser vinnande
pristagare där de tre bästa kvalitetsarbetena premieras. Prissumman blir 5 000 kr till
bästa förslag, samt 3 000 kr resp. 2 000 kr till övriga förslag. Prissumman ska användas
till aktivitet för gruppen/enheten/verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-10.
Protokoll VON arbetsutskott 2016-03-22 § 28.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden inför ett Kvalitetspris som ersätter tidigare
Uppmuntranspris.

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Monika Högberg (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker förslaget.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

25 (30)

Dnr 2016/VO0064

Synpunktshantering VO kvartal 1 2016 – 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.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-07 – Redovisning Synpunktshantering kvartal 1 2016 VO.

Utdrag:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 73

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

26 (30)

Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2016-03-01--03-31

Beslut/Avgifter

b) 2016-03-01--03-31

Beslut/SoL

c) 2016-03-01--03-31

Beslut/LSS

d) 2016-03-01--03-31

Rapporter Lex Sarah

e) 2016-02
2016-03

Granskningsrapport Delegerade beslut SoL och LSS
”

f) Mars 2016

Antal lediga platser särskilt boende

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 74

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

27 (30)

Dnr 2016/VO0044

Möte med budgetberedningen - redovisning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar tillsammans med funktionschef HoS Marianne
Karlsson den presentation som tagits fram inför nytt möte med budgetberedningen
den 28 april 2016.
Tidigare har vård- och omsorgsnämnden presenterat ekonomiska förutsättningar för
vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför budget 2017 och som utgår från det
arbetsmaterial som togs fram vid workshop med vård- och omsorgsnämnden
2016-02-25.
Dagens presentation fokuserar främst på prioritering av områden där utökade
ekonomiska resurser kommer att krävas, samt åtgärder och konsekvenser utifrån
nuvarande budget.
Det påtalas särskilt de lagstadgade förändringar som ålagts kommunal vård och omsorg,
och som man lokalt inte kan styra eller har kunnat planera för.

Beslutsunderlag
Bildspel Budgetberedning 28 april 2016 (arbetsmaterial).

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

28 (30)

Dnr –

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

29 (30)

Dnr –

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-28

30 (30)

§ 76 forts.

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

