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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.30
inkl. allmänhetens frågestund kl. 17-18 (närvaro enligt separat närvaroblankett)

Beslutande

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

Övriga deltagare

C Wall (M), L Johansson (M), R Solid (FP), C Strömbäck (V)
M Karlsson, funktionschef HoS, A-C Granberg, funktionschef ÄO §157-158,
L Vestlund, projektledare HR §155 , H Karlsson, MAS §164 , G Mathur,
verksamhetsutvecklare §160-161, C Johansson, ekonom §157-160,
M Claesson, kommunikatör §157, M Danielson, sekreterare

Utses att justera

Almuth Holmqvist (MP)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-14

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 152-166

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Almuth Holmqvist

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-10-19

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Underskrift

Monica Danielson

Just sign
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Dnr –

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 oktober fastställs
med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga ärenden/frågor/
information enligt nedanstående beskrivning.
Sekretessärenden redovisas sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Hälsoprojekt – presentation
Utökning av områdeschefstjänster inom funktionshinderomsorgen
Åtgärdsförslag Vård- och omsorgsförvaltningen
Bokslutsprognos VO 2015 per augusti
Information inför budget 2016
Målarbete VON – redovisning
Handlingsplan 2015 gällande samverkan mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
Information från förvaltningen
Beslut om arvode vid VON workshop
Lex Maria - information
Anmälan av delegationsbeslut
Övriga ärenden/frågor/information
- Synpunktshörna
- Phoniro care (Mobipen)
- Psykiatrivecka

-------------------
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Dnr –

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen
a) Protokoll 2015-09-02 § 117 – Bokslutsprognos per den 31 maj 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott
b) Protokoll 2015-09-14 § 167 – Val av rekryteringsgrupp för anställning av vård- och
omsorgschef

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
c) Beslut 2015-09-04.

Vård- och omsorgsnämnden
d) Rapport från kontaktpolitikerbesök APT Ekenäs hemtjänst 2015-09-14/C Bardh.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
e) Minnesanteckningar Boenderåd Brobygården 2015-09-15.
f) Minnesanteckningar Boenderåd Bäckagården 2015-09-23
g) Minnesanteckningar Ekebogårdens råd 2015-09-07.
h) Protokoll Mogärderådet 2015-08-18.
i) Minnesanteckningar Boenderåd Norrgården Solgläntan och Dalen 2015-09-21.
j) Minnesanteckningar Österlidens kundråd 2015-08-31.
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Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-03 § 127-151.
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-22 § 57-62
anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr -

Hälsoprojekt - presentation
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektledare Linda Vestlund, HR-kontoret, berättar om projekt Hälsa & Rehabilitering.
Anledningen till att projektet startades är att sjukfrånvaron inom kommunens verksamheter
har ökat från 4,8 % till 5,9 % år 2014. Även långtidssjukskrivningarna har ökat.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 5,9 % till 7,8 % och
långtidsfrånvaron har ökat från 34,6 % till 35,2 %.
Syftet med projektet är att undersöka och synliggöra faktorer för att förbättra hälsan hos
medarbetarna och att utveckla metoder och arbetssätt för ett främjande och förebyggande
arbete inom Vetlanda kommun.
Inom projektet finns flera delprojekt som rör olika verksamheter inom kommunens totala
verksamhet. Efter medarbetarundersökningens genomförande kommer ett delprojekt inom
äldreomsorgen/hemtjänst och särskilt boende att påbörjas.
Vestlund påpekar att det är viktigt att vara medveten om att önskade effekter av projektet
såsom minskade sjuklönekostnader, ökad arbetsförmåga och ökad tillfredsställe etc. kan ses
först på lite längre sikt.
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Dnr 2015/VO0130

Utökning av områdeschefstjänster inom funktionshinderomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Från och med 2016-01-01 utökas antalet områdeschefstjänster inom funktionshinderomsorgen från 7,75 till 9,0 förutsatt att kostnaden ryms inom verksamhetens budget för
2016.

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden och belastning på såväl medarbetare som chefer inom funktionshinderomsorgen har under de senaste åren konstant ökat. Samtidigt har nya regler inom
dokumentation, uppföljning och ärendehantering skapat en tyngre arbetsbörda.
I dagsläget är den psykosociala arbetsmiljön för funktionshinderomsorgens chefer starkt
påverkad i form av stress och press. Detta har redan gett vissa konsekvenser och för att
förhindra en uppgång av de faktorer som i sig skapar fler problem, måste åtgärder vidtas.
Med en utökning av antalet områdeschefer skapas stabilitet och en långsiktighet i
chefsgruppen inom funktionshinderomsorgen och arbetsmiljöproblem med mera kan
förebyggas. Finansiering ryms inom befintlig budget.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker VON arbetsutskotts förslag med tillägg enligt följande:
… förutsatt att kostnaden ryms inom verksamhetens budget för 2016.
Agneta Lindberg (S), Stig-Göran Fransson (C) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker Bohmans
förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Från och med 2016-01-01 utökas antalet områdeschefstjänster inom
funktionshinderomsorgen från 7,75 till 9,0.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-11.
Protokoll VON arbetsutskott 2015-09-22 § 58.

Utdrag:
L Vinterdag
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2015/VO0117

Åtgärdsförslag Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Föreslagna förändringar gällande SÄBO och korttidsboende tillstyrks ej.
Förslag om effektivare samordning av leasingbilar, att se över interndebiteringar på
Bemanningscentralen, att höja priset för trygghetslarm samt om möjligt avstå tillsättning av
vikarier vid vakanser, tillstyrks.
Cirka 2 miljoner sparas genom att ej inrätta tjänst som MAR/Verksamhetsutvecklare och att
dagverksamhet vid Norrgården är framskjuten fr.o.m. 2015-01-01 tillsvidare.
Förslagen överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 22 juni § 129 att alla nämnder
ska presentera förslag till möjliga åtgärder för ett förbättrat bokslutsresultat såväl på kort sikt
som långsiktigt. Förslagen, som ska utgå från dagsläget i resp. nämnds verksamheter och vara
skäliga, ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 30 september.
Funktionschef Marianne Karlsson, HoS, funktionschef Ann-Christine Granberg, ÄO/särskilt
boende och ekonom Carin Johansson redovisar förslag till möjliga åtgärder för vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter, vilka innebär en större flexibilitet för att anpassa
verksamheten efter behov.
Förslaget har även remitterats till Kommunala pensionärsrådet. Ett yttrande har inkommit
från pensionärsföreningarna i Vetlanda kommun (PRO, RPG, SPF).

Arbetsutskottets beslut
Besparingsförslag/åtgärder överlämnas till vård- och omsorgsnämnden utan eget beslut i
ärendet.

Yrkanden
Carina Bardh (M) konstaterar att budgeten är för snäv och lämnar oppositionens förslag till
beslut i vård- och omsorgsnämnden: ”Vi konstaterar att budgetramen är för snäv. Tvingas vi
till att anta besparingsförslagen, kan förslagen vara möjliga, men kan få konsekvenser längre
fram.”
Tommy Bohman (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt majoritetens
förslag: ”Att vård- och omsorgsnämnden ej tillstyrker föreslagna förändringar gällande SÄBO
och korttidsboende.
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§ 157 forts.
Förslag om effektivare samordning av leasingbilar, att se över interndebiteringar på
Bemanningscentralen, att höja priset för trygghetslarm samt om möjligt avstå tillsättning av
vikarier vid vakanser, tillstyrks.
Cirka 2 miljoner sparas genom att ej inrätta tjänst som MAR/Verksamhetsutvecklare och att
dagverksamhet vid Norrgården är framskjuten fr.o.m. 2015-01-01 tillsvidare.”

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bohmans (majoritetens) förslag och Bardhs
(oppositionens) förslag, och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Bohmans
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Bohmans förslag.
Nej-röst för Bardhs förslag.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden har
beslutat enligt Bohmans förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Kjerstin Olofsson (S)
Lennart Lööw (S)
Agneta Lindberg (S)
Petra Brannestam (VF)
Stig-Göran Fransson (C)
Carina Bardh (M)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Almuth Holmqvist (MP)
Tommy Bohman (S)
Resultat

Ja-röst
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår från att rösta

X
X
X
X
X
5

4

Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag Vård och omsorg 2015-09-24 inkl. bilagor.
Yttrande från pensionärsföreningarna i Vetlanda kommun (PRO, RPG, SPF) 2015-09-14.
Protokoll VON arbetsutskott 2015-09-22 § 59.

Utdrag:
Ks au
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2015/VO049

Bokslutsprognos Vård- och omsorgsförvaltningen per augusti 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med augusti som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Resultatet för 2015 beräknas bli -3 213 tkr i underskott, vilket motsvarar 0,76 % av den totala
budgetramen på 420 831 tkr.
Vård- och omsorgsförvaltningen har idag en vikariebudget på 11,5% i de verksamheter där
man måste ersätta personal vid frånvaro. Det motsvarar ca 5 veckors semester, samt ca 5
dagar för övrig frånvaro/utbildning etc. Det ska även räcka till introduktion av vikarier.
Genomgående inom förvaltningen är att 2015 visar på en högre nivå avseende sjukfrånvaro
jämfört med samma period 2014. Brist på vikarier gör att kostnaderna för introduktion/
bredvidgång beräknas bli högre. För att möta ett ökat vårdbehov samt säkra kvalitén ställs
högre krav på den introduktion som ges.
Under hösten kommer förvaltningen att arbeta med resultatdialog. Det innebär tätare
uppföljningsmöten med första och andra linjens chefer utifrån framarbetad mall där resultat
och prognos är i fokus. Avvikelse från budget ska kunna förklaras och en handlingsplan/
åtgärdsplan ska upprättas.
Hälso- och sjukvårdsfunktionen prognosticerar ett överskott som beror på många vakanser
inom hemsjukvård och rehab. För rehab och nattpatrull beräknas ett underskott.
Underskottet för funktionshinderomsorgen beror bl.a. på avslag på beslut från försäkringskassan, vilket innebär en minskad intäkt av assistansersättning. Inom LSS-boende beräknas
budget överskridas på grund av ökad sjukfrånvaro.
För äldreomsorg/särskilt boende beräknas ett underskott vilket hänvisas till högre bemanning
på grund av utökat behov hos kunder. För äldreomsorg/hemtjänst beräknas underskottet
bl.a. genom att kundtiden är för låg i förhållande till beräkning i LOV-ersättning.
Prognosen för funktion myndighetsutövning och service visar på ett underskott vilket härrör
sig till externa placeringar. Ett överskott redovisas för hemtjänstersättning och vakant
funktionschefstjänst.
Överskott på förvaltningsledning beror delvis på MAR-tjänst inte tillsätts under 2015, vakans
på förvaltningschefstjänst samt att budget för utbildning och kvalitetsarbete inte används
fullt ut.
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§ 158 forts.
Prestationsbaserade ersättningar beräknas täcka en del av funktionernas prognosticerade
underskott. Dessa pengar är av engångskaraktär och för att visa den totala verksamhetens
faktiska kostnader ha denna intäkt bokförts centralt.
Arbete sker kontinuerligt för att det ska vara rätt bemanning utifrån kundens behov och
verksamhetens budgetram, vilket innebär att man när det är möjligt utifrån kundens behov
inte tillsätter vikarier.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-16.
Protokoll VON arbetsutskott 2015-09-22 § 60.
--------------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet
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Dnr 2015/VO0110

Information inför budget 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson informerar om kommande arbete med detaljbudget 2016.
Tilldelad budgetram för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2016 är 421 957 tkr.
Förslag till detaljbudget görs av ekonom och vård- och omsorgschef tillsammans med
funktionschefer och områdeschefer, och överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för
beslut 26 november.
Johansson redovisar även hur en kommunal budget är uppbyggd, och berättar att vård- och
omsorgsnämndens budget är uppdelad per funktion.

Utdrag:
Ekonom
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2015/VO0110

Målarbete VON - redovisning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen för diskussion inför beslut vid
sammanträde i november.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om nya mål för perioden 2015-2018 och utifrån dessa ska
resp. nämnd formulera mål för sin verksamhet. I samband med vård-och omsorgsnämndens
sammanträde i september genomfördes workshop gällande vård- och omsorgsnämndens
mål. Idag har vård- och omsorgsnämnden sju mål och önskvärt är att dessa minskas till 3-4
mål.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur och ekonom Carin Johansson redovisar synpunkter
på och förslag till vård- och omsorgsnämndens mål utifrån arbetet vid VON workshop.
Målen ska ytterligare diskuteras inför slutlig formulering och fastställande vid nämndens
sammanträde 26 november.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar 2015-09-11.
Förslag mål VON 2015-2018 (delas ut vid sammanträdet).

Utdrag:
G Mathur
U Ribbholm
C Johansson
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr 2015/VO0042

Handlingsplan 2015 gällande samverkan mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För att säkerställa god kvalitet för den enskilde är en långsiktig och stabil samverkan mellan
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen nödvändig. Under våren påbörjades
ett samverkansarbete mellan de båda förvaltningarna.
I mars 2015 antog vård- och omsorgsnämnden (2015-03-26 § 54) och socialnämnden den
gemensamma riktlinjen ”Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och
vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018.”
Målet med samverkan är att kunderna ska få sina behov av omsorg och stöd tillgodosedda
utifrån en helhetssyn, med kundens bästa i fokus. All samverkan ska utgå från kundens hela
livssituation.
Som ett led i detta arbete har en handlingsplan arbetats fram med planerade gemensamma
aktiviteter. Handlingsplanen ska följas upp och revideras årligen. Den nu framtagna
handlingsplanen gäller för år 2015 och en ny handlingsplan kommer att tas fram för 2016.
Upprättandet av en handlingsplan som revideras årligen bidrar till en långsiktig och
systematisk samverkan mellan berörda förvaltningar. En handlingsplan med gemensamma
aktiviteter underlättar arbetet med att omvandla goda idéer och intentioner till faktisk
handling.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-08.
VON arbetsutskott 2015-09-22 § 61.

Utdrag:
G Mathur
Vård- och omsorgschef
Diariet
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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 2015/VO0043

Arvode vid VON workshop
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter erhåller förrättningsarvode enligt
arvodesreglementet vid deltagande i VON workshops.

Ärendebeskrivning
I särskilda ärenden/frågor som rör nämndens verksamhet förekommer att nämndens
ledamöter kallas till utbildning/information – s.k. workshops. Dessa ligger på tid utanför
ordinarie sammanträde.

Utdrag:
Diariet
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Dnr 2015/VO0086, VO0129

Lex Maria - information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
MAS Helen Karlsson informerar om beslut i två ärenden – ett inom särskilt boende och ett
inom hemtjänst - som har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utdrag:
MAS H Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Dnr -

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2015-06-01--06-30
b) 2015-08-01--08-31
c) 2015-09-01--09-30
d) 2015-10-10
e) 2015-10-10
f) 2015-08

Just sign

Beslut/Avgifter
”
Lex Sarah
Granskningsrapport juni
Granskningsrapport september
Lediga platser i särskilt boende
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Övriga ärenden/frågor/information
Synpunktshörna
T Bohman (S) påtalar att fler ledamöter har möjlighet att medverka när nämnden ansvarar
för synpunktshörna. Idag är det oftast en tjänsteman samt en ledamot, men inget hindrar att
fler deltar. Deltagande är frivilligt och inget arvode utges.
Nästa synpunktshörna är den 24 november kl. 11-13.
Intresse anmäls till Tommy Bohman eller Monica Danielson (nämndsekreterare).

Boenderåd
Synpunkter på Phoniro care (Mobipen) och dess hantering har framkommit vid flera
boenderåd inom VON verksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att
undersöka saken och återkomma med besked vid nästa sammanträde.

Psykiatrivecka
Information om Höglandets Psykiatrivecka 9 november-13 november delas ut.
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