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Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30

Beslutande

C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S),
C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD), C Strömbäck (V)
Tjänstgörande ersättare: I Carlsson (C) för S-G Fransson (C)

Övriga deltagare

L Johansson (M) --17.00 §140-152, A Fagerholm (V), R Solid (FP),
A Holmqvist (MP)
P Gummeson, vård- och omsorgschef
D Björketun, funktionschef FMS §152-159
S Schiller, funktionschef ÄO §148-152
L Vinterdag, funktionschef FO §152-153
M Karlsson, funktionschef HOS §147-152
C Johansson, ekonom §140-143

Utses att justera

Monika Högberg (VF)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-10-

P Sjöstrand, SAS § 145-146
H Karlsson, MAS §144
U Ribbholm, vht-utvecklare §147-152
G Mathur, vht-utvecklare §147-148
M Nilsson, kommunikatör
M Danielson, sekr

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 140-159

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Monika Högberg

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-08

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-10-

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr

Underskrift

Monica Danielson, sekr

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 oktober 2014
fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga ärenden
enligt nedanstående redovisning.
Sekretessärenden återfinns sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Bokslutsprognos per augusti 2014 VO
Information – Lex Maria
Information – Lex Sarah
Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt
SOSFS 2011:9 - riktlinje
Redovisning Omvårdnadslyftet
Äldreomsorgsplan 2015-2019
Behovsbedömd bemanning på särskilt boende - information
Anmälan av delegationsbeslut
Subventionering av egenavgift för resor till Björkängens dagverksamhet
inom äldreomsorgen
Information från förvaltningen
Utvärdering av allmänhetens frågestund/VON
IVO-dagen 22 oktober 2014
Övriga ärenden

Sekretess
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159

Ansökan om boende enligt 9 § 9 LSS
Anmälan av ordförandebeslut
Ansökan om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
Anmälan av ordförandebeslut

---------------------
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Dnr -

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

Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 2014:32 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2017.

Kommunfullmäktige
b) Protokoll 2014-09-17 § 117 – Svar på motion om att införa bredare utbud av tvkanaler på kommunens äldreboenden.

Kommunstyrelsen
c) Protokoll 2014-09-03 § 133 – Månadsprognos per den 31 maj 2014.

Vård- och omsorgsnämnden
d) Rapport från kontaktpolitikerbesök Kvarngården 2014-06-10/S-G Fransson.
e) Rapport från kontaktpolitikerbesök Brobygården 2014-09-05/I Carlsson.
f) Rapport från kontaktpolitikerbesök socialpsykiatrin/Freja 2014-09-10/C Strömbäck.
g) Rapport från kontaktpolitikerbesök Mogärderådet 2014-09-16/R Solid.
h) Rapport från kontaktpolitikerbesök Kvarndammens gruppboende 2014-09-24/
C Strömbäck.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Bäckagården
i) Boenderåd 2014-09-10.
Ekebogården
j) Boenderåd 2014-09-15.
Mogärde
k) Mogärderådet 2014-09-16.
Norrgården, Solgläntan och Dalen
l) Boenderåd 2014-09-01.
Tomasgården
m) Tomasgårdsrådet 2014-09-09.
Österliden
n) Kundråd 2014-09-01.
--------------------
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Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-09-04 § 118-139
anmäls och läggs till handlingarna.
-----------------------
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Dnr 2014/VO0053

Bokslutsprognos Vård- och omsorgsförvaltningen per augusti 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med augusti som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Prognosen visar ett beräknat underskott om -6 695 tkr. Det är en försämring med
ca 500 tkr mot prognosen i maj. Främst beror det på ökade kostnader under sommaren
där hög sjukfrånvaro bland både ordinarie personal och vikarier är en av orsakerna.
Underskottet för funktionshinderomsorgen beräknas enligt prognosen att bli
ca -2,2 mkr. Bland annat har sommaren påverkat prognosen negativt genom ökade
sjukskrivningar och kunder med kraftigt ökade insatsbehov. Ett förändringarbete inom
funktionen har påbörjats vars förändringar bör ge långtgående positiv effekt på
hanteringen av resurser inom funktionen. Först 2015 beräknas tydliga effekter ses i det
påbörjade förändringsarbetet.
Kostnader för hemtjänst beräknas överskrida budget med -5 900 tkr. Arbetet i
hemtjänstorganisationen med att effektivisera och öka kundtiden har börjat ge effekt.
För äldreomsorg exkl. hemtjänst beräknas underskottet bli -2 100 tkr. Detta underskott
beror till största delen på en ökad vårdtyngd och högre personalkostnader, samt hög
sjukfrånvaro under sommaren vilket gett ökade kostnader.
Inom förvaltningsledning prognosticeras ett överskott som främst avser budgeterade
tjänster som är vakanta stor del av 2014. Även funktionen för hälso- och sjukvård visar
ett överskott som delvis beror på vakanta tjänster, men kostnaderna för hjälpmedel
beräknas bli högre än förväntat.
Arbete sker kontinuerligt för att det ska vara rätt bemanning utifrån kundens behov och
verksamhetens budgetram. Åtgärder har vidtagits i form av extern granskning av
hemtjänst och funktionshinderomsorg. Med utgångspunkt från dessa rapporter har
vård- och omsorgsnämnden tagit inriktningsbeslut i juni 2014 för fortsatt arbete i dessa
funktioner. Dessa åtgärder får dock inte någon märkbar effekt under 2014.
Restriktivitet uppmanas vid vikarietillsättning på samtliga nivåer i förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-09-15.

Utdrag:
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom
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Dnr 2014/VO0145

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

Ärendebeskrivning
MAS Helen Karlsson redovisar ärende som kommer att rapporteras enligt Lex Maria.
Ärendet gäller en incident på ett av förvaltningens äldreboenden.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
MAS H Karlsson
Diariet
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Dnr 2014/VO129, 140-143

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 nyinkomna ärenden samt utredningar och beslut i
ärenden som rapporterats enligt Lex Sarah.
De ärenden som redovisas berör hemtjänst (1 st) och särskilt boende (2 st) inom
äldreomsorgen samt funktionen myndighetsutövning och service (1 st).
Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig
del i kvalitetsarbetet.
--------------------

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand
Diariet
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Dnr 2014/VO0152

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt
SOSFS 2011:9 – riktlinje
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Riktlinje för kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen antas enligt
förslag 2014-09-16.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsledningssystem möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser
som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från krav och mål
som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter som hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS kan förebyggas.
Alla vårdgivare såväl privata som kommunala som bedriver verksamhet inom vård och
omsorg ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet.
SAS Peter Sjöstrand lämnar kompletterande information och berättar att förslaget
tidigare redovisats för vård- och omsorgsnämnden men ett formellt beslut om
antagande av riktlinjerna måste fattas av vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. förslag till riktlinje 2014-09-16.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
SAS P Sjöstrand
Diariet
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Dnr 2014/VO0133

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

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har enligt ett regeringsbeslut 2011 i uppdrag att förbereda, administrera
och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren 2011-2014.
Syftet med statsbidraget har varit att stärka kompetensen inom äldre- och
funktionshinderomsorgen.
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur och Ulrika Ribbholm redovisar uppföljning av
Omvårdnadslyftet i Vetlanda kommun.
Kommunen får för godkända, avslutade kurser som uppnåtts under förbrukningstiden
tillgodoräkna sig 50 kr per gymnasiepoäng, 200 kr per yrkeshögskolepoäng och 700 kr
per högskolepoäng. Vetlanda har under samtliga år som omvårdnadslyftet pågått sökt
medel, men endast för gymnasiepoäng.
Under perioden 2011-2014 har personal inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
Socialtjänstlagen läst in 32 250 poäng genom Omvårdnadslyftet. Totalt har 96 personer
deltagit i utbildningsinsatser.
Slutredovisning av Omvårdnadslyftet till Socialstyrelsen gjordes 15 september 2014.
150 miljoner kr ska fördelas som premie för bästa resultat baserat på redovisning fram
till 30 juni 2014. Premie utgår för tre olika mått och en kommun kan få medel enligt alla
mått. Vetlanda är kvalificerat för alla delpremier.
Inom satsningen Omvårdnadslyftet har Vetlanda kommun t.o.m. 2014 beviljats
ca 4 miljoner kr. Till och med 2013 har ca 1,6 miljoner kr återbetalats. Efter slutredovisningen kommer besked om eventuell återbetalning av medel för 2014 samt
utbetalning av delpremier.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
G Mathur
U Ribbholm
Diariet
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Dnr 2014/VO0109

Äldreomsorgsplan 2015-2019
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreomsorgsplan
2015-2019 enligt vård- och omsorgsförvaltningens förslag 2014-09-15 med
komplettering enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Syftet med en äldreomsorgsplan för vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda kommun är
att ge underlag för att styra, planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen under
åren 2015-2019. Äldreomsorgsplanen ska även finnas med som en del i den
övergripande utvecklingen av kommunen.
I planen finns en faktadel, en nulägesbeskrivning och en framtida inriktning för
äldreomsorgen. Underlag har bl.a. hämtats från enkätundersökning ”Framtida boende”
och Vetlanda kommuns befolkningsprognos 2013-2022.
Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm samt funktionschef Sofie Schiller lämnar
kortfattad information om förslaget till ny Äldreomsorgsplan. Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde i juni fått mer ingående information om planen och fått
tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkter har även inhämtats från Kommunala
pensionärsrådet.

Yrkanden
Carina Strömbäck (V) föreslår följande komplettering under rubriken Särskilt boende:
”I helhetsbedömningen enligt riktlinjerna för behovsbedömning ska den enskildes
önskan väga tungt. Detta för att självbestämmandet för den äldre ska säkerställas.
Individens fysiska, medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov skall utredas och
tillägnas lika stor betydelse.”
Carl-Axel Bengtsson (M) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker Strömbäcks förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-09-15.
Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2014-06-12 § 110.

Utdrag:
KF,Vård- och omsorgschef, S Schiller, A-C Granberg, U Ribbholm, diariet
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Dnr 2014/VO0153

Behovsbedömd bemanning på särskilt boende - information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen inför beslut vid kommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Sofie Schiller berättar att Socialstyrelsens har tagit fram nya föreskrifter
om bemanning på särskilda boenden. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram föreskrifter
som ska säkerställa en tillräcklig bemanning på särskilda boenden där personer med
demens bor. Socialstyrelsen vet att det finns brister i bemanning även på särskilda
boenden för andra äldre personer. Därför tar myndigheten fram föreskrifter om
bemanning på alla särskilda boenden för äldre.
Avsikten är att de nya föreskrifterna ska ha samma konstruktion som föreskrifterna om
bemanning på särskilda boenden där personer med demens bor. Målsättningen är att de
nya föreskrifterna ska träda ikraft den 31 mars 2013.
Föreskrifterna säger att kommunerna och verksamheterna ansvarar för att varje boende
är bemannat så att de som bor där kan leva tryggt och säkert. Bemanningen ska
anpassas efter kundens individuella behov. Man kommer också att ställa krav på att
socialnämnden utreder och dokumenterar vilka hemtjänstinsatser varje boende
behöver, och följer upp beslutet.
För att möta ovanstående bemanningskrav måste ett förändringsarbete påbörjas
omgående.
I dagsläget gäller, enligt beslut av vård- och omsorgsnämnden, en statisk personalbemanning om 0,638 årsarbetare per kund och plats. För att kunna bemanna utefter
kundens individuella behov är det inte längre möjligt att ha en statisk bemanningssiffra
per kund och boendeplats.
Det är viktigt att se att denna förändring är en riktlinje som ska följas, såväl som en
kvalitetssäkring av verksamheten.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sammanträde
30 oktober 2014.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
A-C Granberg
S Schiller
Diariet
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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna:
a) 2014-08-01--08-31
b) 2014-09-18
c) 2014-08

Beslut/Avgifter
Erbjudande om plats på särskilt boende juni 2014
Antal platser särskilt boende

--------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 151

Sammanträdesdatum

Sida

2014-10-08

13 (22)

Dnr 2014/VO0154

Subventionering av egenavgift för resa till Björkängens
dagverksamhet inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att subventionering av
egenavgifterna för färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet upphör från och med
2015-03-01.

Reservationer
Carina Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Sofie Schiller redovisar förslag om att subventionering av egenavgift för
färdtjänstresor till Björkängens dagverksamhet ska upphöra.
Björkängen i Korsberga är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dit kan
den med demensdiagnos komma en till flera gånger i veckan, allt efter den enskildes
behov. Då behovet av dagverksamhet för demenssjuka har ökat kommer det att skapas
fler platser för detta på Norrgården under våren 2015.
Den som idag är beviljad dagverksamhet vid Björkängen åker dit med färdtjänst. Denna
resa är avgiftsfri då kommunen betalar den egenavgift, i dagsläget 37 kr/enkel resa, som
den enskilde själv skulle betalat. Denna subventionering grundar sig på beslut i
socialnämnd och kommunfullmäktige 1998.
Då det under våren 2015 öppnas en ny dagverksamhet med samma innehåll och
förutsättningar som Björkängen, är det angeläget att se över tidigare beslut om
subventionering av egenavgift.
En subventionering är inte en lagstadgad rättighet för den enskilde, vilket innebär att
andra grupper inom förvaltningens verksamhet kan få betala egenavgift för resa till
liknande verksamhet.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog kommunfullmäktige 2013-11-21 § 194 att
subventioneringen av egenavgift för färdtjänstresa till Björkängen dagverksamhet skulle
upphöra fr.o.m. 2014-06-01. Ärendet återremitterades då för ställningstagande i
samband med att en ny dagverksamhet etableras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-09-18.
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§ 151 forts.

Yrkanden
Carina Strömbäck (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och förslår istället att:
”Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
subventioneringen av avgifterna för färdtjänstresorna till dagverksamheterna för
dementa fortsätter och ses över när Norrgårdens dagverksamhet varit igång ett år.”
Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker Strömbäcks förslag då verksamheten är viktig inte
minst för att ge anhöriga möjlighet till avlastning, och anser att subventioneringen bör
vara kvar.
Kjerstin Olofsson (S)påpekar att berörd kundgrupps ekonomi inte är sämre än någon
annans.
Inge Carlsson (C) tillstyrker förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina Strömbäcks förslag,
och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Carina Strömbäcks förslag.
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden har
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ledamot
Carina Bardh (M)
Eva-Karin Hjalmarsson (S)
Kjerstin Olofsson (S)
Mikael Hahn (S)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Inge Carlsson, (C)
Monika Högberg (VF)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Carina Strömbäck (V)

Ja-röst

Nej-röst

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdrag:
Kommunfullmäktige, vård- och omsorgschef, S Schiller, 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 –

Utvärdering av allmänhetens frågestund/VON
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har utvärderat och diskuterat formerna för allmänhetens
frågestund vid vård- och omsorgsnämnden, inför beslut vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Under mandatperioden 2011-2014 har vård- och omsorgsnämnden återkommande
inbjudit allmänheten till frågestund. Inför den nya mandatperioden utvärderas
frågestunden inför ställningstagande om ev. fortsättning.
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Av diskussionerna framkommer att
- frågestund kl. 17-18 är bra tidpunkt
- det är lagom med två gånger/termin
- endast politiker från VON bör närvarande vid frågestunden, och att alla måste vara
tydliga med att inga verkställighetsfrågor besvaras av politiker. Dessa hänvisas till
förvaltningen att svara på.
- information om vilken typ av frågor som hanteras på allmänhetens frågestund kan bli
bättre
- det är viktigt att se att allmänheten möter vård- och omsorgsnämnden - inte
företrädare för resp. parti.

Utdrag:
Diariet
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IVO-dagen 22 oktober 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens presidium ges möjlighet att med arvode delta
på IVO-dagen den 22 oktober 2014 i Jönköping.
--------------------
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Övriga ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information har delgetts nämnden i ärenden enligt nedan:
ESTHER-dagen - Carina Bardh (M) och Carina Strömbäck (V) lämnar kortfattad
redovisning från besök på ESTHER-dagen den 7/10 2014.
Psykiatridagen – folder delas ut inför höglandets Psykiatri-vecka den
10-14 november 2014
--------------------
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Sekretess
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