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Plats och tid

Wallby kl. 13.00--16.15

Beslutande

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

Övriga deltagare

L Ahlgren (S), L Johansson (M) --14.30 §95-105, I Carlsson (C), A Fagerholm (V),
R Solid (FP), A Holmqvist (MP)
P Gummeson, vård- och omsorgschef
P Sjöstrand, SAS §101-103
M Karlsson, funktionschef §103-111
U Ribbholm, vht utvecklare §108-115
S Schiller, funktionschef §103-116
S Hedberg, HR-konsult §100
A-C Granberg, funktionschef §103-116
M Nilsson, kommunikatör
L Vinterdag, funktionschef §103-116
M Danielson, sekr
D Björketun, funktionschef §103--117

Utses att justera

Carl-Axel Bengtsson (M)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-06-24

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 95--117

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Carl-Axel Bengtsson

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

2014-06-12

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-06-24

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr

Underskrift

Monica Danielson, sekr
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni 2014
fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga
ärenden enligt nedanstående redovisning. Sekretessärenden återfinns sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 94

Ansökan om bistånd enligt 9 § 8 LSS/Omedelbar justering – se separat
protokoll

§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Bokslutsprognos VO per maj 2014
Utbetalning av föreningsbidrag 2014 VO
Sammanställning av medarbetarundersökning för vård- och
omsorgsförvaltningen
Information – Lex Sarah
Kvalitetsberättelse 2013 VO
Översyn av funktionshinderomsorgen
Rapportering av ej verkställda beslut
Information från förvaltningen
Revidering av förfrågningsunderlag ”LOV-Kundval inom hemtjänsten”
Förlängning av avtal gällande drift av Kvarngården
Yttrande över motion om att införa trådlöst nätverk på våra äldreboende
Yttrande över motion om att införa bredare utbud av tv-kanaler på
kommunens äldreboende
Äldreomsorgsplan 2015-2019
Uppföljning och utvärdering av Oasen som stödfunktion
Översyn av hemtjänstorganisationen
Utökning av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Delegation under semesterledighet – Lex Sarah
Övrigt ärende – Ändring av sammanträdesdag för vård- och
omsorgsnämnden
Anmälan av delegationsbeslut

§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116

Sekretess
§ 117
Ansökan om bistånd enligt 9 kap 8 § LSS
--------------------
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Delgivningar/beslut/meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 2014:20 – Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Kommunstyrelsen
b) Protokoll 2014-05-07 § 89 – Helgstängning Nye kök.
c) Protokoll 2014-05-07 § 92 – Månadsprognos per den 31 mars 2014.

IVO
d) Beslut 2014-06-02.

Läns-LAKO
e) Protokoll 2014-04-28.

Vård- och omsorgsnämnden
f) Rapport från kontaktpolitikerbesök Socialpsykiatrin Lunden/C Strömbäck.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tomasgården
g) Tomasgårdsrådet 2014-05-06.
--------------------
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-05-22 § 79-93
anmäls och läggs till handlingarna.
-----------------------
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Dnr 2014/VO0053

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

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson informerar om bokslutsprognos för vård- och
omsorgsförvaltningen med redovisning till och med maj som underlag.
Prognosen visar ett beräknat underskott om -6 159 tkr. Det är en försämring med
ca 400 tkr mot föregående prognos med anledning av ökade kostnader för externa
placeringar.
Underskottet för funktionshinderomsorgen beräknas enligt prognosen att bli
ca 1,2 mnkr. Det har uppstått flera kostnader av engångs- eller visstidskaraktär kopplade
till verksamheten och behoven där. Inom kommande omstruktureringsarbete förväntas
funktionen skapa större utrymme och möjligheter i form av flexibilitet, resursfördelning
och därmed höjd kvalitet på verksamheten.
Kostnader för hemtjänst beräknas överskrida budget med -5 100 tkr. Arbetet i
hemtjänstorganisationen med att effektivisera och öka kundtiden har börjat ge effekt.
För äldreomsorg exkl. hemtjänst beräknas underskottet bli -1 300 tkr. Detta underskott
beror till största delen på en ökad vårdtyngd och högre personalkostnader, samt högre
kostnader för larm än beräknat.
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.
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. Utifrån detta kommer arbete ske med förslag till
åtgärder och förändring av verksamheterna. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den
12 juni 2014 att uppdra åt förvaltningen att genomföra organisationsförändringar
utifrån genomlysningarna som gjorts.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0073, VO0074

Utbetalning av föreningsbidrag 2014, Vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
80 000 kr utbetalas i bidrag till Vetlanda FUB-förening avseende verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson berättar att det inkommit två ansökningar om
bidrag till förvaltningen.
Vetlanda FUB-förening ansöker om bidrag med 100 tkr för föreningens fritidsverksamhet
Klubb Gnistan. Föreningen bedriver verksamhet riktad till personer inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. Bedömningen utifrån föreningens verksamhet och
ekonomi är att ansökan bör beviljas med 80 tkr. Förslag till bidrag ryms inom befintlig
budget.
Föreningen Tuberös Skleros Complex Sverige ansöker om bidrag för aktivitet
Familjeläger med 6 tkr. Ansökan avser deltagande av medlem bosatt i kommunen.
Föreningens verksamhet och målgrupp faller i nuläget inte inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. Detta tillsammans med bristfällig ansökan gör att
bedömningen är att avslå ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-21.

Utdrag:
Vetlanda FUB-förening
Föreningen Tuberös Skleros Complex Sverige
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign
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Dnr 2013/VO0199

Sammanställning av medarbetarundersökning för vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av utvärderingen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
HR-konsult Susanne Hedberg informerar om det arbete som gjorts med anledning av
den medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2013. Varje chef har
utifrån denna undersökning haft ansvar för att redovisa resultatet för sina arbetsgrupper
och tillsammans ta fram en handlingsplan med åtgärder utifrån de resultat som
presenterats.
En kortfattad sammanställning redovisas över de handlingsplaner/åtgärder som arbetats
fram. Inom förvaltningen pågår i dagsläget arbete med ledarskapsutveckling, handledarutbildning, projekt Ständiga förbättringar m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.

Utdrag:
S Hedberg
Funktionschefer
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0085, 0087, 0089

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

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand berättar att inga nya ärenden enligt Lex Sarah har rapporterats.
Utredningar pågår i ärenden som tidigare rapporterats till vård- och omsorgsnämnden.
Sjöstrand berättar att han kontinuerligt även arbetar med sociala avvikelser, d.v.s.
händelser som inte registreras som Lex Sarah och som man hanterar inom
arbetsgruppen.

Utdrag:
P Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0105

Kvalitetsberättelse 2013, Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Kvalitetsberättelse för 2013 och lägger den
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbete som vård- och
omsorgsförvaltningen har utfört under 2013.
Årligen ska det arbete som pågått för att utveckla och säkra kvaliteten dokumenteras i
en kvalitetsberättelse (SOFS 2011:9, 7 kap. 1 §).
Årsvis görs en sammanfattning av kvalitetsarbetet som omfattar alla nivåer och
anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen.
SAS Peter Sjöstrand berättar att det inom vård- och omsorgsförvaltningen används flera
olika verktyg och forum för att kontinuerligt kunna få in synpunkter om förbättringsområden. Några av dessa verktyg är Synpunkt Vetlanda, servicedeklarationer med
värdighetsgaranti, brukarundersökningar, Öppna jämförelser, kundråd och dialogmöten.
Slutsatserna i kvalitetsberättelsen för 2013 är bl.a.
- att under 2014 fortsätta arbetet med att utveckla servicedeklarationerna inom vårdoch omsorgsförvaltningen,
- att skapa processkartor till vård- och omsorgsförvaltningens huvudprocesser och att
koppla rutiner och riktlinjer till respektive process.
- att fortsätta utveckling och kvalitetssäkring av dokumentation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.

Utdrag:
P Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0091

Översyn av funktionshinderomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att
- göra omdisponeringar/kompetensförändringar inom såväl daglig verksamhet som
boendeverksamheten,
- göra kompetensförändring inom handläggning inför beslut och uppföljning av
myndighetsbeslut,
- göra kompetensförändring för att utveckla kvaliteten i verkställighet av beslutade
behov,
- utveckla dagverksamheten i projektform under perioden 2014-2015. Projektmedel
omdisponeras inom befintlig budget,
- omdisponera resurser till en central schemaplanerare för att utveckla och förbättra
resursfördelning inom funktionen,
- omdisponera budgetmedel för att möjliggöra handledarresurs inom funktionshinderomsorgen, samt
- återkomma med information till vård- och omsorgsnämnden inför större planerade
förändringar.

Ärendebeskrivning
Funktionshinderomsorgen har under en längre tid haft högre kostnader än vad som varit
budgeterat. Under 2013 fattades beslut om att göra en översyn av funktionshinderomsorgen. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra genomlysningar av
verksamheten för att föreslå åtgärder som kan skapa en bättre budgetkontroll och
utveckla de olika delarna inom funktionshinderomsorgen enligt uppsatta budget- och
verksamhetsmål.
En del av översynen har genomförts av PWC tillsammans med funktionschef, berörda
områdeschefer samt två anställda i respektive personalgrupp och resultatet
presenterades för vård- och omsorgsnämnden 22 maj 2014.
Förvaltningen har utifrån resultatet från genomlysningen arbetat fram förslag till olika
förbättrings- och effektivitetsåtgärder för att få uppsatta verksamhets- och budgetmål
för funktionshinderomsorgen i balans. Det är angeläget att åtgärder vidtas omgående
för effekt under 2014-2015.
Funktionschef Ludwig Vinterdag samt SAS Peter Sjöstrand redovisar förslag till
förbättrings- och effektivitetsåtgärder.
Alla föreslagna förändringar kommer att rymmas inom befintlig budget.
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§ 103 forts.

Yrkanden
Stig-Göran Fransson (C) anser att förslaget till förbättrings- och effektivitetsåtgärder
innebär en omfattande process med stor frihet för förvaltningen. Fransson förslår
följande tillägg:
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information till vårdoch omsorgsnämnden inför större planerade förändringar.
Carina Strömbäck (V) ställer sig bakom Stig-Göran Franssons yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.

Utdrag:
L Vinterdag
P Sjöstrand
D Björketun
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0106

Rapportering av ej verkställda beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Beslut som inte har blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO. Rapportering sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen
om stöd och service för funktionshindrade (LSS).
För första kvartalet 2014 finns det inga beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-12.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
M Karlsson
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.
--------------------

Just sign
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Dnr 2014/VO0076

Revidering av förfrågningsunderlag ”LOV - Kundval inom
hemtjänsten”
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Föreslagen förändring av förfrågningsunderlaget godkänns.

Ärendebeskrivning
Information i ärendet har delgivits vård- och omsorgsnämnden vid sammanträde
24 april 2014 § 63.
Funktionschef Daniel Björketun informerar om förslag till reviderat förfrågningsunderlag
”LOV – Kundval inom hemtjänsten” inkl. de förändringar som gjorts utifrån beslut vid
vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2014-04-24 § 63.
Revideringen innebär bl.a. att en avgränsning har gjorts avseende utförares ansvar för
hantering av trygghetslarm och rapportering av utförda insatser med hjälp av Phoniro
care, samt ett förtydligande gällande utförarens ansvar för rapportering enligt Lex Sarah.
Jan-Erik Josefsson (KD) samt Carl-Axel Bengtsson (M) och Stig-Göran Fransson (C)
tillstyrker förslaget.

Särskilt uttalande
Carina Strömbäck (V) ber att följande noteras till protokollet:
”Vänsterpartiet är principiellt emot LOV, Lagen om valfrihetssystem.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.

Utdrag:
D Björketun
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0092

Förlängning av avtal gällande drift av Kvarngården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att förlänga
avtal om drift av Kvarngården med Vardaga fram till 2018-09-30.

Reservationer
Carina Strömbäck (V) och Monika Högberg (VF) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Gällande avtal mellan Vetlanda kommun, vård- och omsorgsförvaltningen och Vardaga
gäller till 2015-09-30. Avtalet kan förlängas med oförändrade villkor fram till 2018-09-30
om parterna skriftligen kommer överens om detta senast 2014-09-30.
Uppföljning av drift och verksamhet har skett genom att vård- och omsorgsnämnden
kontinuerligt delgivits resultaten av de olika kvalitetsmätningar som görs på
Kvarngården, samt genom att nämnden delgavs verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan för Kvarngården på sammanträde 22 maj 2014.
Funktionschef Daniel Björketun lämnar kompletterande information och redovisar de
två förslag vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till:
1. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att
förlänga gällande avtal om drift av Kvarngården med Vardaga fram till 2018-09-30, eller
2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att
meddela Vardaga att en förlängning av gällande avtal inte är aktuell och att kommunen
därmed övertar driftansvaret från 2015-10-01.

Yrkanden
Stig-Göran Fransson (C) tillstyrker förslag 1.
Carina Strömbäck (V) tillstyrker förslag 2.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslag 1 och förslag 2 och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1.
Omröstning begärs.
Ja-röst för beslut enligt förslag 1.
Nej-röst för beslut enligt förslag 2.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 107 forts.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden har
beslutat enligt förslag 1.
Ledamot/tjänstgörande ledamot
Carina Bardh (M), ordf
Eva-Karin Hjalmarsson (S)
Kjerstin Olofsson (S)
Mikael Hahn (S)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Stig-Göran Fransson (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:
D Björketun
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0070

Yttrande över motion om att införa trådlöst nätverk på våra
äldreboende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på möjligheten att trådlöst nätverk inom en
snar framtid installeras på samtliga boenden, men anser att ansvaret för att ge
hyresgästen tillgång till Wi-Fi ligger på hyresvärden.
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
En motion har inlämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa trådlöst
nätverk på våra äldreboende. Yttrande ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 30 juni 2014.
Funktionschef Ann-Christine Granberg berättar att hon kontaktat Tekniska kontoret för
information i ärendet.
För att kunna erbjuda trådlöst (WI-FI) nätverk på våra äldreboende måste nätverket
byggas ut och förstärkare monteras på strategiska ställen. Varje fastighet måste ha en
egen nätverksanslutning för hyresgästerna, då man inte kan nyttja kommunens
befintliga nätverk på grund av gällande säkerhetsbestämmelser.
En utbyggnad av nätverket enligt ovan skulle innebära kostnader för såväl inköp och
montering som underhåll.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-12.
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Yttrande över motion om att införa bredare utbud av tv-kanaler på
kommunens äldreboenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att varje enskild hyresgäst tecknar eget avtal för de
tv-kanaler som önskas, utifrån eget intresse.
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt yttrande senast 30 juni 2014 över motion
om att införa bredare utbud av tv-kanaler på våra äldreboenden.
Funktionschef Ann-Christine Granberg redovisar förslag till yttrande och lämnar
kompletterande information.
Alla kommuners fastigheter är skyldiga att erbjuda ett grundutbud av tv-kanaler, d.v.s.
kanal 1, 2, 24 och barnkanalen. Vetlanda kommun erbjuder utöver detta även kanal 4.
För att kunna se ytterligare kanaler måste den enskilde köpa ett digitalt boxerutbud.
Vid en utökning av tv-kanaler i gemensamhetsutrymmen på våra äldreboende blir det
mycket svårt att tillgodose varje enskild hyresgästs önskningar. Förvaltningens
ståndpunkt är att enskild hyresgäst tecknar de avtal som önskas utifrån eget intresse.
Jan-Erik Josefsson (KD) anser att det måste ligga på den enskilde själv att välja vilka tvkanaler man vill se utöver grundkanalerna och tillstyrker förvaltningens förslag att varje
enskild hyresgäst tecknar eget avtal för de tv-kanaler som önskas, utifrån eget intresse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-12.
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Ks au
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Äldreomsorgsplan 2015-2019
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm informerar om pågående arbete med
revidering av äldreomsorgsplanen. Nuvarande plan gäller för 2009-2014.
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 planen.
I planen finns en faktadel, en nulägesbeskrivning och en framtida inriktning för
äldreomsorgen. I utkastet har underlag bl.a. hämtats från enkätundersökning ”Framtida
boende” och Vetlanda kommuns befolkningsprognos 2013-2022.
För ökad delaktighet är det viktigt att äldreomsorgsplanen processas för att få fram ett
slutligt förslag som visar framtida viljeinriktning för äldreomsorgen, bl.a. har utkastet
presenterats för Kommunala pensionärsrådet för synpunkter.
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 augusti 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-06-12/Utkast Äldreomsorgsplan 2015-2019
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Uppföljning och utvärdering av Oasen som stödfunktion
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utväderingen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunen fick ansvar för hemsjukvården skapades nya möjligheter
för samordning av utvecklingsarbetet för den palliativa vården. Bland annat togs ett
förslag fram som innebär att Oasens personal arbetar mer utåt som stöd till sina
kollegor.
Resultatet från olika mätningar visar att kvaliteten på den palliativa vården som ges på
Oasen är bättre än i övriga vårdformer i kommunen.
Genom att Oasen är en stödfunktion mot övriga verksamheter sprids kunskap om den
palliativa vården till medarbetare som möter palliativa patienter.
Det nya arbetssättet med Oasen som stödfunktion har pågått under ca 6 månader och
kommer att fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.
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Översyn av hemtjänstorganisationen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
- se över antalet områden och områdeschefer i samband med överföring av
arbetsuppgift från planerare till områdeschef, i syfte att utveckla styrning och
uppföljning av hemtjänsten,
- anpassa storleken på arbetsgrupper i hemtjänsten för att säkerställa effektivitet och
kontinuitet,
- se över hur mätning av utförd tid i hemtjänsten kan säkerställas,
- för att stärka ledning och styrning av handläggningsprocessen inom ramen för SoL och
LSS göra en omfördelning inom befintlig chefsorganisation, samt
- återkomma med information till vård- och omsorgsnämnden inför större planerade
förändringar.

Ärendebeskrivning
Den kommunala hemtjänsten har kravet på sig att vara kundanpassad, individualiserad
och kvalitetsmedveten samtidigt som det ska finnas en god ekonomisk hushållning. Det
ställer krav på kvalitets- och ekonomistyrning och att de värden som skapas inom
hemtjänsten ställs i relation till resurserna som förbrukas.
Hemtjänsten i Vetlanda kommun uppvisar 2013 ett stort negativt utfall i förhållande till
budget, varför en översyn av hemtjänsten med bedömning av förbättrings- och
effektivitetsåtgärder genomförts av EY. Utifrån denna bedömning har ett förslag till
förändringar arbetats fram.
Funktionschef Sofie Schiller lämnar kompletterande information kring förslaget som
överlämnats till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

Yrkanden
Jan-Erik Josefsson (KD) förslår att att-sats fyra i förslaget omformuleras till:
”- för att stärka ledning och styrning av handläggningsprocessen inom ramen för SoL och
LSS sker en omfördelning inom befintlig chefsorganisation.”
Stig-Göran Fransson (C) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med
information till vård- och omsorgsnämnden inför större planerade förändringar.
Carina Strömbäck (S) tillstyrker Jan-Erik Josefssons förslag.
Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker Jan-Erik Josefssons och Stig-Göran Franssons förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-26.
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Utökning av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att starta upp en dagverksamhet på Norrgården
för personer med demenssjukdom från och med 2015-01-01, under förutsättning att
äskade medel om 1,5 miljoner kronor för drift erhålls.

Ärendebeskrivning
Idag finns en dagverksamhet för personer med demenssjukdomar på Björkängen. Det
har under en längre period varit väntetid för att få plats i denna verksamhet. För att
kunna möta det ökade behovet av dagverksamhet måste verksamheten utökas.
En utökning av verksamheten på Björkängen är inte möjligt då lokalerna inte tillåter
detta.
Genom att kunna erbjuda dagverksamhet kan den enskild bo kvar längre i ordinärt
boende vilket på sikt kan medföra högre livskvalitet.
Behovet av daglig verksamhet kan för den enskilde betyda att tillgodose behov av
trygghet, meningsfullhet och struktur eller ge anhörig möjlighet till avlastning.
Konsekvenserna av att inte utöka dagverksamheten kan bli ökat behov av hemtjänstinsatser, korttidsplats/växelvård eller särskilt boende.
Möjlighet finns att inrymma dagverksamhet på Norrgården genom en ombyggnation av
befintliga aktiveringslokaler. På Norrgården finns även Solgläntan och Dalen (särskilt
boende) som är ett bra komplement då verksamheterna har samma målgrupp.
Förvaltningen anser att man för att tillgodose behovet av dagverksamhet för personer
med demensdiagnos bör starta en ny verksamhet 2015 på Norrgården där lokaler kan
göras tillgängliga, vilket blir den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen. Den nya
verksamheten kommer att ha samma omfattning som Björkängen. Antal personal blir
ca 3,5 årsarbetare och ca 8 kunder kan tas emot samtidigt.
Ombyggnation/renovering kommer att krävas för ca 1 000 tkr, ingen hyreskostnad
tillkommer. För att klara driften krävs 2,5 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor kan
finansieras av förvaltningen. 1,5 miljoner kronor har äskats i utökad ram.
Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker förslaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-26.
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Delegation under semesterledighet – Lex Sarah
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS erhåller delegation gällande ärenden enligt Lex
Sarah under tid som socialt ansvarig samordnare SAS och dennes ordinarie ersättare har
semester.

Ärendebeskrivning
Av vård- och omsorgsnämndens delegations- och beslutsförteckning framgår att socialt
ansvarig samordnare SAS tar emot rapporter om allvarliga missförhållanden och
ansvarar för att nödvändig utredning omedelbart genomförs (Lex Sarah).
Vid SAS frånvaro erhåller funktionschef Hälso- och sjukvård dennes delegation.
Under sommaren 2014 kommer SAS och funktionschef Hälso- och sjukvård att ha
sommarsemester under samma tidpunkt.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS föreslås erhålla delegation gällande ärenden
enligt Lex Sarah under tid som socialt ansvarig samordnare och dennes ordinarie
ersättare har semester.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-05-27.

Utdrag:
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Övrigt ärende Ändring av sammanträdesdatum – Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 oktober 2014 flyttas till
den 8 oktober 2014 kl. 13.30.
--------------------
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Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2014-05-01--05-31
2014-05-01--05-31
2014-05-01--05-31
2014-05-01--05-31
2014-06-12
2014-04-30
2014-06-02
2014-06-02

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/Färdtjänst
Beslut/LSS
Tillfällig förändring av plats särskilt boende/korttidsplats.
Antal platser särskilt boende
Erbjudande om plats på särskilt boende maj 2014
Granskning av delegationsbeslut – juni 2014

--------------------
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Sekretess
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