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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionsal kl. 13.30 – 16.45
Workshops under kl. 8.30-11.30 (separat närvaroredovisning)
Allmänhetens frågestund kl. 17-18 (separat närvaroredovisning)

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), A Lindberg (S), B Glans (VF), L Johansson (M), V Lundmark
(SD), R Solid (FP), C Strömbäck (V)
M Karlsson, tf. vård- och omsorgschef, R Strömqvist, verksamhetschef Vardaga
§ 85-89, A-C Granberg, funktionschef ÄO § 96-100, L Vinterdag, funktionschef
FO § 94-96, S Schiller, funktionschef ÄO § 96-98, P Sjöstrand, SAS § 85-90,
H Karlsson, MAS § 85-89,93, U Ribbholm, verksamhetsutvecklare § 92, 100,
G Mathur, verksamhetsutvecklare § 94, K Persson, projektledare § 94,
A Kolmodin, myndighetschef § 103, C Johansson, ekonom § 91,
M Nilsson, kommunikatör, M Danielson, sekreterare

Utses att justera

Monica Högberg (VF)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-06-08

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 85-103

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Monica Högberg

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-28

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-06-09

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Underskrift

Monica Danielson

Just sign

2015-07-01

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 fastställs
med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga ärenden enligt
nedanstående beskrivning.
Sekretessärenden redovisas sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Verksamhetsberättelse 2014 för Kvarngården
Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Kvarngården
Information – Lex Sarah
Bokslutsprognos per april 2015 VO
Yttrande – Samråd detaljplan Tändhatten m.fl.
Palliativa vården i Vetlanda – en rapport för 2014
Utvecklingsprojekt i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättningsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder – delrapport
Anskaffning av ny lokal till daglig verksamhet Pärlan
Information från förvaltningen
Hemtagningsteam för bedömning av insatser
Omvårdnadsinsatser och service inom äldreomsorgen
Omstrukturering av Vilan till trygghetsboende
Seniorcentral/Äldrecentral i Vetlanda
Ärende- och protokollshantering vid VON samt VON au
Anmälan av delegationsbeslut

Sekretessärenden
§ 103

Just sign

Ansökan om HVB enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

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

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 2015:15 – Budgetförutsättningar för åren 2015-2018

Kommunfullmäktige
b) Protokoll 2015-04-22 § 88 – Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej
verkställda beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott
c) Protokoll 2015-04-13 § 74 - Protokoll från Nye kommundelsråd 2015-03-12

Vård- och omsorgsnämnden
d) Rapport från kontaktpolitikerbesök boenderåd Brobygården 2015-05-08/
S-G Fransson.
e) Rapport från kontaktpolitikerbesök Ekenäs hemtjänst 2015-05-11/C Bardh.
f) Rapport från kontaktpolitikerbesök kundråd dagverksamhet Pussel 24 april 2015/
C Bardh.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Boende-/Kundråd
g)
h)
i)
j)

Minnesanteckningar boenderåd Brobygården 2015-02-20.
Protokoll Mogärderådet 2015-05-05.
Minnesanteckningar kundråd Österliden 2015-04-13.
Minnesanteckningar boenderåd Österäng 2015-05-04.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-26 § 44-63
b) Vård- och omsorgsnämnden 2015-04-30 § 64-84
c) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 25-37
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0091

Verksamhetsberättelse 2014 för Kvarngården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tf. verksamhetschef Rikard Strömqvist redovisar verksamhetsberättelse för 2014 gällande
Kvarngården.
Verksamhetsberättelsen har tagits fram i samråd med tidigare verksamhetschef Jack Nilsson,
som slutade sin tjänst vid Kvarngården i augusti 2014.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2014 för Kvarngården, daterad 2015-02-20.

Utdrag:
R Strömqvist/Vardaga
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0092

Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Kvarngården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tf. verksamhetschef Rikard Strömqvist redovisar patientsäkerhetsberättelse för 2014
gällande Kvarngården.
Verksamhetsberättelsen har tagits fram i samråd med tidigare verksamhetschef Jack Nilsson,
som slutade sin tjänst vid Kvarngården i augusti 2014.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2014 för Kvarngården, daterad 2015-02-20.

Utdrag:
R Strömqvist/Vardaga
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015_Vård- och omsorgsnämnden_29-42/Lifecare

Information – Lex Sarah
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand redovisar kontinuerligt nyinkomna ärenden samt utredningar och beslut
i ärenden som rapporterats enligt Lex Sarah.
Vid dagens sammanträde redovisas 14 ärenden.
4 st. ärenden inom LSS (Lag om stöd och service till funktionshindrade)
10 st. ärenden inom SoL (Socialtjänstlagen)
Vid behov kontaktas Inspektionen för vård och omsorg för rådfrågning.
Sjöstrand berättar även om förvaltningens avvikelsehantering som övergått från
pappershantering till digital hantering via intranätet, Vinna.

Utdrag:
P Sjöstrand

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0049

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

Ärendebeskrivning
Prognosen visar ett beräknat underskott om -6 815 tkr, varav externa placeringar beräknas
till -5 501 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen redovisas kostnaden för externa placeringar
separat under 2015.
Genomgående i förvaltningens verksamheter visas under början av året en markant högre
nivå avseende sjukfrånvaro jämfört med samma period 2014. Bristen på vikarier gör att
kostnader för introduktion/bredvidgång beräknas bli högre i år än tidigare. Idag har
förvaltningen en vikariebudget på 11,5 % i de verksamheter som måste ersätta personal vid
frånvaro. Det motsvarar ca 5 veckors semester, samt ca 5 dagar för övrig frånvaro såsom
sjukdom och utbildning inkl. introduktion av vikarier. Förvaltningen ser inte möjlighet att
inrymma detta i befintlig ram, dock beräknas en del av detta att under 2015 finansieras av
prestationsbaserade ersättningar.
Hälso- och sjukvårdsfunktionen prognosticerar ett underskott som beror på dyra lösningar då
det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Även kostnaderna för nattsjuksköterskor och
nattpatrull beräknas bli dyrare än beräknat.
Underskottet för funktionshinderomsorgen beror bl.a. på att avslutade ärenden inom
personlig assistans medfört övertalig personal och därmed ökad kostnad, samt ökade
kostnader för insatser inom personlig assistans där kommunen bär ansvaret. Inom LSSboende beräknas budget överskridas på grund av ökad sjukfrånvaro.
För äldreomsorg/särskilt boende beräknas underskottet bli ca -1 600 tkr, vilket hänvisas till
hög sjukfrånvaro och svårt med vikarietillsättning. För äldreomsorg/hemtjänst beräknas
under-skottet bli ca -4 600 tkr. Kundtiden är för låg i förhållande till beräkning i LOVersättning samt att det varit mycket hög sjukfrånvaro och svårt att tillsätta vikarier.
Prognosen för funktion myndighetsutövning och service visar på ett underskott vilket härrör
sig till externa placeringar. Ett överskott redovisas för hemtjänstersättning.
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. Minskade utbildningsinsatser samt att budgeterad tjänst avseende
MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) inte tillsätts är åtgärder som påverkar resultatet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 91 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-18.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 28.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Bokslutsprognos med redovisning till och med april som underlag godkänns samt redovisas
till kommunstyrelsen.
--------------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0058

Yttrande – Samråd detaljplan Tändhatten 4 och del av Pukaregården
1:1, Vetlanda
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för Tändhatten 4 och del av
Pukaregården 1:1, Vetlanda.
Yttrandet överlämnas till Tekniska kontoret.

Ärendebeskrivning
En samrådshandling med förslag till detaljplan för Tändhatten 4 och del av Pukaregården 1:1,
Vetlanda har överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för ev. yttrande.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamheten vid
Ölandsgatans förskola från tre till sex avdelningar. Detta för att bidra i arbetet med att klara
det framtida behovet av förskoleplatser i denna del av centralorten.
Program för detaljplanen upprättades under 2014 och var föremål för samråd under
perioden 3 november till 1 december. Detaljplaneförslaget är upprättat enligt programmets
huvuddrag med undantag för ett mindre område i norra delen av planområdet.
Vård- och omsorgsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-06.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 29.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för Tändhatten 4 och del av
Pukaregården 1:1, Vetlanda.
Yttrandet överlämnas till Tekniska kontoret.

Utdrag:
Tekniska kontoret
U Ribbholm
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/VO0076

Palliativa vården i Vetlanda – en rapport för 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs en rapport om Oasen och den övriga palliativa vården i kommunen.
De nationella målen för palliativ vård 2014 var förbättringar på minst fem procent eller ett
genomsnittligt resultat på minst 60 % på indikatorerna smärtskattning, munhälsa,
brytpunktssamtal och att det fanns ordinerade läkemedel att tillgå då patenten upplevde
ångest.
Målsättningen i Vetlanda var att nå dessa mål. Av statistiken framgår att målsättningen
överträffats, med ett resultat på förbättringar på över 10 procent.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-05.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 30.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2015/VO0077

Utvecklingsprojekt daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättningsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delrapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I juni 2014 beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att i projektform under 2015 utveckla den dagliga verksamheten enligt LSS och
sysselsättningsverksamheten för personer med psykiska funktionshinder.
Under våren 2015 har material samlats in i form av studiebesök, workshops med personal på
daglig verksamhet/sysselsättning, intervjuer med kunder och möten med olika intressenter.
En delrapport har tagits fram som presenterar en nulägesanalys som bygger på materialet.
Projektledare Katja Persson redovisar rapporten tillsammans med funktionschef FO Ludwig
Vinterdag och verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur.
Projektet ska resultera i ett skrivet underlag, en rapport inkl. handlingsplan som ska vara
färdigställt i november 2015 och beskriva ev. förslag till förändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. delrapport 2015-05-11.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 31.

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

Utdrag:
K Persson
L Vinterdag
G Mathur
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2015/VO0059

Anskaffning av ny lokal till daglig verksamhet Pärlan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ges delegation att besluta om godkännande av
kontrakt för hyra av lokal på Södra Emigranten 19.
Finansiering av hyreskostnaden sker genom ianspråktagande av del av ev. tillskott om
1 mnkr till vård- och omsorgsnämndens budget enligt förslag från budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Behovet av utökning av Rubinens lokaler har länge varit känt. Rubinen har stora behov av att
utöka sina lokaler för individer med multifunktionshinder och med särskilda behov. För att
klara av att verkställa nuvarande och kommande beslut finns behov av att ta över delar av
Pärlans lokaler, varför Pärlan behöver omlokaliseras. Om inte Pärlan flyttar till nya lokaler kan
konsekvensen bli vite för icke verkställda beslut, sämre kvalitet på insatserna och platsbrist.
Möjlighet finns att ta över den lokal som vårdcentralen Aroma idag använder, vilken skulle
vara utmärkt för Pärlans verksamhet enligt såväl personal som chefer.
En ny lokal för daglig verksamhet Pärlan skulle innebära en ökad trygghet i verksamheten och
en fortsatt god kvalitet.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att lokal med adress Södra Emigranten 19 hyrs, med
en hyra om ca 631 000 kr per år och med en avtalstid som löper på 5 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-22.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-28 § 32.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Lokal på Södra Emigranten 19 hyrs enligt förslag.

Just sign
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§ 95 forts.

Yrkanden
Ordföranden Tommy Bohman (S) föreslår att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ges
delegation att besluta om godkännande av avtal för hyra av lokal på Södra Emigranten 19.
Ordföranden föreslår även att finansiering av hyreskostnad sker genom ianspråktagande av
del av ev. tillskott om 1 mnkr till vård- och omsorgsnämndens budget enligt förslag från
budgetberedningen.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
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.
--------------------

Just sign
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2015/VO0078

Hemtagningsteam för bedömning av insatser
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att bygga upp en organisation med
hemtagningsteam.

Ärendebeskrivning
Från nationellt håll signaleras att det kommer ske en förändring i betalningsansvarslagen år
2016. Planeringen är att de dagar som kommunen idag har på sig för att vårdplanera och
planera hemgång för kund som är utskrivningsklar inom akutsjukvården kommer att minskas.
De kunder som är berörda är de som är aktuella för insatser av vård- och omsorgsförvaltningen.
Inom somatisk vård är förslaget att minska från fem till tre dagar och inom psykiatrisk
sjukvård en minskning från 30 till tre dagar.
För att möta aktuella kunders behov vid hemkomst från slutenvården kommer det att krävas
en stor flexibilitet inom vår organisation och det berör flera kompetenser. Förändringen
kommer att bli resurskrävande för förvaltningen.
Genom att kunden i direkt anslutning till hemkomst från slutenvården får möta ett ”team”
för att kortsiktigt kunna bedöma aktuella behov hos kunden ges större förutsättning att
skapa trygghet för kunden i det ordinära boendet. Förutsättningen att kunden får rätt
insatser vid rätt tidpunkt ökar också.
Det planerade arbetssättet kan användas även när kunders behov plötsligt förändras, och ger
en möjlighet att snabbt kunna bedöma aktuella behov hos en kund och göra en kortsiktig
planering av insatser i avvaktan på en mer långsiktig planering.
Hemtagningsteam ger förvaltningen möjlighet att möta de ökade kraven och försöka undvika
kostnader i form av betalningsdagar i slutenvården för att vi inte kan tillgodose kundens
behov inom kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 33.

Just sign
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§ 97 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att bygga upp en fungerande
organisation med hemtagningsteam.

Yrkanden
S-G Fransson (C), J-E Josefsson (KD), C Bardh (M), T Bohman (S), K Olofsson (S), L Lööw (S)
samt P Brannestam (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
S Schiller
Diariet

Just sign
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2015/VO0079

Omvårdnadsinsatser och service inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att organisera
omvårdnad och service på ett effektivare sätt.

Ärendebeskrivning
För att bli en attraktivare arbetsgivare och klara av att bemanna med rätt kompetens inom
äldreomsorgen ser förvaltningen en möjlighet i att planera arbetet på ett annorlunda sätt för
omvårdnad och serviceinsatser. För att säkra kvaliteten vid omvårdnadsinsatser krävs
kompetensen undersköterska. För insatser av servicekaraktär har inte verksamheten samma
krav.
Med rätt kompetens på rätt ställe blir organisationen effektivare och kvaliteten blir bättre.
Förvaltningen förslår att en utredning med handlingsplan genomförs i syfte att säkerställa
användandet av resurser och kompetenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 34.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att organisera
omvårdnad och service på ett effektivare sätt.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) ser positivt på att söka bättre och effektivare samarbetsformer.
Tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Carina Bardh (M) anser att det är bra att använda kompetens på rätt sätt, och tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
S Schiller
Diariet
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Dnr 2015/VO0035

Omstrukturering av Vilan till ett trygghetsboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla Vilan till
ett trygghetsboende.
En redovisning ska göras av hur en omvandling av Vilan till trygghetsboende kan påverka
behovet att tillskapa nya platser för särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Vilan byggdes 1992 och kallades då för servicehus. Dåtidens servicehus påminde om det som
idag kallas trygghetsboende med ett undantag att boende på ett servicehus skulle beviljas av
biståndshandläggare. När begreppet servicehus togs bort började Vilan kallas särskilt
boende.
Då Vilan byggdes för att bedrivas som ett 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 tack vare lokalernas utformning.
Då Vilans lokalutformning och möjlighet till att erbjuda måltidsarbonneman är begränsad
medför detta att det är svårt att kalla Vilan för ett särskilt boende. Trygghetsboende är en
mer passande benämning.
Efterfrågan på trygghetslägenheter är stort i Vetlanda centralort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-12.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-28 § 36.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden föreslås uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att
omvandla Vilan till ett trygghetsboende.
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§ 99 forts.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag, samt föreslår att en redovisning ska
göras av hur en omvandling av Vilan till trygghetsboende kan påverka behovet att tillskapa
nya platser för särskilt boende.
Carina Bardh (M), Jan-Erik Josefsson (KD), Stig-Göran Fransson (C), Lennart Lööw (S),
Kjerstin Olofsson (S), Monica Högberg (VF) och Petra Brannestam (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag samt Tommy Bohmans tilläggsförslag.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
A-C Granberg
Diariet
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Dnr 2015/VO0015

Seniorcentral/Äldrecentral i Vetlanda
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsvidare inte gå vidare med arbetet att etablera en
seniorcentral.

Ärendebeskrivning
Antalet äldre personer ökar nationellt sett och gör det också i Vetlanda kommun. Personer
75 år och äldre kommer att öka i antal de närmaste åren och allt fler är friska och aktiva långt
upp i åldrarna. Denna utveckling för med sig andra krav på den verksamhet som bedrivs inom
vård och omsorg. Ett preventivt och hälsofrämjande arbetssätt är i linje med lagstiftning och
kan vara en del i att möta de behov som kan finnas i målgruppen. Arbetssättet ser också till
fysiska, sociala och psykiska behov hos den enskilde.
När antalet äldre ökar ställs större krav på befintlig vård och omsorg. Med tanke på den
kostnadsutveckling för äldreomsorg som i nuläget ses nationellt bör det vara rimligt att
arbeta preventivt. Ett sådant arbetssätt är inte enbart gynnsamt för samhällsekonomin utan
den enskilde kan må bättre och få en ökad livskvalité.
En seniorcentral/äldrecentral kan bli en träffpunkt eller mötesplats där det ges en möjlighet
att arbeta preventivt och kanske också bryta en social isolering. Den kan bli en mötesplats
där hälsan står i fokus, t.ex. kan olika aktiviteter erbjudas och inte minst bli en plats för
kunskapsspridning.
Det är lämpligt att ex. anhörigkonsulent, biståndshandläggare och demenssjuksköteska finns
tillgängliga på mötesplatsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att preventivt och hälsofrämjande förhållningssätt är
något som alla vinner på i längden. Det viktigaste är att den enskilde får ”vinster” sett utifrån
fysiska, sociala och psykiska perspektiv. Att ha tillgång till en seniorcentral är något som
underlättar detta synsätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-04-14.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 37.
Kommunala pensionärsrådet 2015-05-26 – workshop.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att möjliggöra en
seniorcentral/äldrecentral i Vetlanda kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Ärendet överlämnas till vård- och omsorgsnämnden utan eget beslut.
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§ 100 forts.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) säger att man i majoritetsgruppen ser att mycket pågår inom vård- och
omsorgsförvaltningen och att det i dagsläget är klokt att prioritera bort ytterligare större
projekt. Därmed föreslås att nämnden beslutar att tillsvidare inte gå vidare med arbetet att
etablera en seniorcentral.
Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S), Monica Högberg (VF) och Petra Brannestam (VF)
tillstyrker Bohmans förslag.
Jan-Erik Josefsson (KD) anser att uppbyggandet av en seniorcentral kan bli kostsamt, men att
förebyggande arbete blir lönsamt på sikt. Tillstyrker förvaltningens förslag.
Carina Bardh (M) och Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker Josefssons förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bohmans förslag och Josefssons förslag, och finner att
nämnden beslutar enligt Bohmans förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Bohmans förslag.
Nej-röst för Josefsson 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)
Eva-Karin Hjalmarsson (S)
Birgitta Glans (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

X
X
X
X
X
5

4

Utdrag:
Vård- och omsorgschef, M Karlsson, diariet
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Dnr 2015/VO0019

Ärende- och protokollshantering vid VON samt VON au
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Rubriken ”Ev. övriga ärenden” på ärendelistan ändras till ”Ev. övriga
ärenden/frågor/information”.
Ingen förändring av hantering av sammanträdeshandlingar görs i dagsläget.

Ärendebeskrivning
Frågan om distribution av sammanträdeshandlingar samt hantering av ärenden på vård- och
omsorgsnämnden VON inkl. VON arbetsutskott har diskuterats på VON arbetsutskott:
Vård- och omsorgsnämndens protokoll är beslutsprotokoll, vilket innebär att endast
ledamots förslag/yrkanden och tillstyrkanden samt nämndens beslut noteras till protokollet
om inget annat bestäms vid mötet.
Ev. övriga ärenden
Punkten ”Ev. övriga ärenden” ändras till ”Ev. övriga ärenden/frågor/information”. Ärenden
som väcks under rubriken noteras i separat paragraf om ärendet avgörs/beslut fattas direkt
vid sammanträdet. I övrigt görs en sammanställning av samtliga ärenden/frågor/information
i en paragraf.
Sammanträdeshandlingar
Sammanträdeshandlingar till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden samt
arbetsutskottet, publiceras på Vinna. Endast i vissa beslutsärenden görs utskrift som kan
hämtas av ledamot inför sammanträde med VON. I dagsläget ses inget behov av att förändra
denna rutin.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-19 § 26.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Rubriken ”Ev. övriga ärenden” på ärendelistan ändras till ”Ev. övriga
ärenden/frågor/information”.
Ingen förändring av hantering av sammanträdeshandlingar görs i dagsläget.
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Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgschef
Nämndsekreterare
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2015-04-01--04-30
b) 2015-04-01--04-30
c) 2015-04-01--04-30
d) 2015-04

Just sign

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/LSS
Lediga platser i särskilt boende
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Sekretess
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