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Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.40
Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25 § 63

Beslutande

Carina Bardh, ordf
Mikael Hahn (S) ej §76-77 , Eva-Karin Hjalmarsson(S), Carl-Axel Bengtsson (M),
Stig-Göran Fransson (C), Monika Högberg (VF), Jan-Erik Josefsson (KD),
Carina Strömbäck (V) ej §76-77
Laila Ahlgren (S) för Kjerstin Olofsson (S), Anita Fagerholm (V) för Carina
Strömbäck (V) §76-77, Linda Johansson (M) för Mikael Hahn (S) §76-77

Övriga deltagare

P Gummeson, vård- och omsorgschef
M Karlsson, funktionschef HOS
§59-62,73-75
D Björketun, funktionschef FMS §59-63,
73-75, 78
S Schiller, funktionschef ÄO §62,73-75
A-C Granberg, funktionschef ÄO §59-62,
73-75
L Vinterdag, funktionschef FO §73-77

Utses att justera

Jan-Erik Josefsson (KD)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-05-08

U Strånge, Ernst § Young §62
I Dahl, Ernst & Young §62
K Gustafson, utv ledare §71-72
C Johansson, ekonom §59-62,64
H Karlsson, MAS §73-74
P Sjöstrand, SAS §66-68
M Nilsson, kommunikatör
M Danielson, sekr

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 59-78

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Jan-Erik Josefsson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-04-24

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-05-09

Underskrift

Monica Danielson, sekr

Datum för anslagets
nedtagande

2014-06-02
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 april 2014
fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga
ärenden enligt nedanstående redovisning.
Sekretessärenden återfinns sist i protokollet.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Genomlysning av hemtjänst – redovisning
Genomlysning av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Vetlanda
kommun
Bokslutsprognos VO april 2014
Information från bokslutsberedning 10 april samt revisionsmöte
8 april 2014
Information – Lex Sarah
Beslut om att införa ÄBIC/IBIC (Individens bästa i centrum) i vård- och
omsorg
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
Anmälan av delegationsbeslut
Synpunktshantering kvartal 1 2014 VO
Aktiviteter för uppföljning av Mål och strategi 2014 för vård- och
omsorgsnämnden, först kvartalet
Förfrågan om deltagande i enkät om förändringar i svensk äldreomsorg
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården 2013
Information – Seniorcentral
Information från förvaltningen
Information om tillsynsärenden IVO – gruppbostad Kullgatan
Övertagande av Snäckan på Bäckagården för att utveckla till daglig
verksamhet för funktionshindrade

Sekretess
§ 78

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av korttidsvistelse/
tillfälligt boende

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 60

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-24

4 (24)

Dnr -

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

Sveriges Kommuner och Landsting
a)

Cirkulär 2014:15 Vårpropositionen för år 2014.

b) Cirkulär 2014:16 Arbetsdomstolens dom ang. diskrimineringsersättningens storlek
vid brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Kommunfullmäktige
c)

Protokoll 2014-03-19 § 38 – Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej
verkställda beslut.

d)

Protokoll 2014-03-19 § 42 – Avgifter inom hemsjukvården.

e)

Protokoll 2014-03-19 § 43 – Ombudget 2013 till 2014.

Kommunstyrelsen
f) Protokoll 2014-03-05 § 44 – Yttrande över revisionsrapporten ” Granskning av
personal- och kompetensförsörjning”.

Kommunledningsförvaltningen
g)

Skrivelse 2014-02-28 - Information från arkivtillsyn.

Läns-LAKO
h)

Protokoll 2014-02-14.

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
i)

Protokoll 2014-02-27.

Kommunala pensionärsrådet
j)

Protokoll 2014-02-25 § 1-11.

Vård- och omsorgsnämnden
k)

Rapport från kontaktpolitikerbesök Bäckagården Boenderåd 2014-02-19/
L Johansson.

l)

Rapport från kontaktpolitikerbesök Vasagatans gruppboende 2014-03-12 och 14/
C Strömbäck.

m) Rapport från kontaktpolitikerbesök Stenbergarådet 2014-03-18/L Johansson.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 60 forts.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Brobygården
n)

Boenderåd 2014-03-07.

Bäckagården
o)

Boenderåd 2014-02-19.

Ekebogården
p)

Boenderåd 2014-03-24.

Mogärde
q)

Mogärderådet 2014-03-11.

Tomasgården
r)

Tomasgårdsrådet 2014-02-18.

Vasagatan
s)

Husmöte 2014-03-10.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-03-20 § 38-58
anmäls och läggs till handlingarna.
--------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0075

Genomlysning av hemtjänst – information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen genomfört en
genomlysning av hemtjänstverksamheten. Syftet är att inventera och föreslå möjligheter
till förbättringar och optimal resursanvändning.
Iréne Dahl och Ulrika Strånge från Ernst & Young informerar om resultatet av
genomlysningen.

Inventeringen visar att kostnaderna för hemtjänsten i Vetlanda kommun inte motsvarar
det behov som finns av hemtjänstinsatser. Sammantaget är bedömningen att
”hemtjänst-kostymen” är för stor och att den kan krympas.
Uppdraget har genomförts via analys av dokumentation samt intervjuer med
funktionschef, samtliga områdeschefer, ekonom, myndighetschef, biståndshandläggare
samt hemtjänstpersonal. En avgränsning har gjorts till slumpmässigt utvalda
hemtjänstgrupper.
De iakttagelser som gjorts vid genomlysningen/inventeringen ska vara en grund för
uppstart av ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten.
Rapporten kommer att vara färdigställd i sin helhet i början på maj. Därefter kommer
vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsförslag med genomlysningen
som grund.
Åtgärdsförslaget kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden i juni.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
S Schiller
D Björketun
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0076

Genomlysning – lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i
Vetlanda kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vid revidering av förfrågningsunderlaget ändras kraven på utförare av omvårdnad så att
dessa även fortsättningsvis undantas att sköta trygghetslarm och rapportering via
Phoniro care upp till en brytpunkt om angivet antal kunder där den privata utföraren
övertar ansvar för såväl trygghetslarm som Phoniro care.

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

Ärendebeskrivning
Funktionschef FMS Daniel Björketun redovisar genomlysning av LOV inom hemtjänsten
och berättar att vård- och omsorgsförvaltningen vill få ett inriktningsbeslut av nämnden
inför revidering av förfrågningsunderlaget.
Fr.o.m. 2011-09-01 tillämpas kundval inom hemtjänsten. För närvarande finns fem olika
utförare som har avtal om utförande av LOV – två har avtal om service och omvårdnad,
tre har avtal enbart gällande service.
Omfattningen/köp av hemtjänst utförd av privata utförare under 2013 var 923 000 kr
jämfört med 55 940 000 kr för Vetlanda kommun.
Kundunderlaget för privata utförare är lågt och ett problem som uppmärksammats är
bl.a. att kostnaderna för införande av trygghetslarm och Phoniro care hos varje privat
utförare blir väldigt stor i förhållande till hur många kunder man har ansvar för. Med
anledning av kostnaden samt de oklarheter som finns gällande bl.a. utförares ansvar
gällande driften är privata utförare i dagsläget undantagna från kravet att sköta
trygghetslarm och rapportering via Phoniro care.
Vård- och omsorgsförvaltningen kan se tre möjliga inriktningar vid revidering av
förfrågningsunderlaget:
1. Ändrade krav på utförarna av omvårdnad så att de även fortsättningsvis undantas att
sköta trygghetslarm och rapportering via Phoniro care. Det innebär att villkoren för den
kommunala hemtjänsten kommer skilja sig från villkoren för de privata utförarna.
2. Förtydliga kraven på utföraren vad det gäller drift av trygghetslarm och inrapportering
via Phoniro care och ta kostnaderna för ett införande trots att kundunderlaget i nuläget
är begränsat. Denna lösning blir kostsam.
3. Förändra de avtal som innefattar omvårdnad och begränsa kundvalet till serviceinsatser vilket underlättar eftersom servicetjänster kan utföras utan Phoniro care och
trygghetslarm.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 63 forts.

Yrkanden
Carina Strömbäck (V) lämnar följande förslag: ”Vänsterpartiet gick emot beslutet om
Policyn för alternativa driftsformer och likaså införandet av LOV. Som en konsekvens av
detta föreslår vi att revidering är överflödig eftersom vår inställning är att avskaffa
densamma. Detta skulle vara i linje med den motion från Vänsterpartiet som är under
beredning. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden tar ett inriktningsbeslut att
avskaffa LOV. Överflödigt med revidering.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 15.05--15.25.
Stig-Göran Fransson (C) föreslår att förfrågningsunderlaget revideras enligt alternativ 1 i
tjänsteskrivelsen men med en brytpunkt på antal kunder när den privata utföraren tar
över ansvar för trygghetslarm och Phoniro care.

Omröstningsresultat
Ordföranden ställer proposition på Carina Strömbäcks förslag och Stig-Göran Franssons
förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Stig-Göran Franssons
förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-11.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
D Björketun
P Sjöstrand
S Schiller
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0053

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

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson informerar om bokslutsprognos för vård- och
omsorgsförvaltningen med redovisning till och med mars som underlag.
Prognosen visar ett beräknat underskott om -5 921tkr.
Funktionshinderomsorgen visar ett underskott om -835 tkr, där kostnaderna för
personlig assistans beräknas bli högre än budgeterat. Funktionen har lyckats vända de
flesta av de dåliga trenderna från 2013 och har analyserat de element som tidigare
skapade stor osäkerhet i ekonomin. En genomlysning pågår inom funktionshinderomsorgen och resultatet kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden i maj
2014.
Kostnader för hemtjänst beräknas överskrida budget med -5 900 tkr. En extern
genomlysning av hemtjänsten har genomförts och har redovisats för vård- och
omsorgsnämnden. Förslag på åtgärder och ev. verksamhetsförändringar utifrån
rapporten kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden i juni 2014.
För äldreomsorg exkl. hemtjänst beräknas underskottet bli -1 269 tkr. Detta underskott
beror till största delen på ett boende där personalresurser saknas utifrån behov, samt
högre kostnader för larm än beräknat.
Inom förvaltningsledning prognosticeras ett överskott som främst avser vakanser,
budgeterade medel för utbildningsinsatser samt vissa delar för kvalitetsarbete.
Åtgärder har vidtagits i form av extern granskning av hemtjänst och funktionshinderomsorg. Arbete pågår med förslag till åtgärder och ev. förändring av verksamheterna
utifrån resultaten av genomlysningarna, för beslut i vård-och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-15.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Information från bokslutsberedning 10 april samt revisionsmöte
8 april 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande Carina Bardh och vård- och omsorgschef Petra Gummeson informerar kort
om den information som lämnades vid kommunens bokslutsberedning 10 april samt vid
möte med kommunrevisionen 8 april.
Vikten av att påtala för budgetberedningen de besparingar som gjorts samt vad som
genomförts inom förvaltningen de senaste åren, påpekas.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0077

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

Ärendebeskrivning
Peter Sjöstrand, Socialt ansvarig socialsekreterare (SAS) informerar om att
verksamhetschef på Kvarngården kontinuerligt kommer att lämna rapport om ev.
ärenden enligt Lex Sarah vid Kvarngården.
Rapporten lämnas till SAS för delgivning i vård- och omsorgsnämnden.
Sjöstrand berättar även att informationsinsatser pågår angående Lex Sarah och att
ca 200 personal hittills har informerats.
---------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0078

Beslut om att införa ÄBIC/IBIC (Individens bästa i centrum) i vårdoch omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
ÄBIC/IBIC (Individens bästa i centrum) införs i vård- och omsorgsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand informerar om ett pågående projekt för att genomföra ett
samordnat, regionalt införande av strukturerad och processbaserad dokumentation i
kommunal vård och omsorg, som bygger på WHO klassifikationssystem ICF.
Projektet innebär ett gemensamt språk för att beskriva hälsa, hälsorelaterade tillstånd
och åtgärder som förbättrar kommunikationen mellan dels hälso- och sjukvårdspersonal
och personal inom socialtjänst, men också forskare, politiker och allmänhet.
Projektet har förankrats i chefsnätverket för äldreomsorg. Nätverket för länets
socialchefer informerades i slutet av våren 2013, då även en avsiktsförklaring delades ut.
Regionförbundet har uppdrag att samordna ÄBIC/IBIC i länet.
Beräknad projekttid är 2013-08-01--2015-12-31.
Beslut om att införa ÄBIC/IBIC i äldreomsorgen tillgodoser de mål om ledningssystem för
kvalitetsarbete som är lokalt beslutade för vård- och omsorgsförvaltningen. Det innebär
också en förbättrad kvalitet i handläggning och verkställighet av biståndsbeslut.
Möjlighet finns att ansöka om prestationsersättning från Socialstyrelsen för max två
processledare för att stimulera och uppmuntra de kommuner/kommundelar som redan
har startat med ÄBIC/IBIC.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-13.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
P Sjöstrand
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0050

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personliga
ombud för vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda med 0,5 årsarbetare.

Ärendebeskrivning
SAS Peter Sjöstrand informerar om verksamhet med personliga ombud och ansökan om
statsbidrag.
Verksamhet med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som
har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden (SFS 2013:522 § 2).
Länsstyrelsen har erhållit ett regeringsuppdrag att besluta och betala ut statsbidrag till
en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.
På höglandet har verksamheten funnits sedan 2008 och består av 3 ombud (0,5 ombud/
kommun). Personligt Ombud Höglandet består av 6 samverkande kommuner och Eksjö
kommun är värdkommun. Ett samarbetsavtal beskriver finansieringen som inte täcks av
statsbidraget och tjänster.
Socialstyrelsen/Länsstyrelsen har sänt en ansökan till samtliga kommuner i länet med
syfte att begära in en likvärdig ansökan från alla kommuner i landet utifrån förordningen
som kom 2013. Tidigare har verksamheter ansökt och startats upp, utan en gemensam
mall. Då det nu finns en förordning som stöd för verksamheten är Socialstyrelsens tanke
att alla verksamheter i Sverige ska ansöka utifrån samma mall och samma
förutsättningar. Detta förfarande är en engångsföreteelse/formalia då verksamheterna
är igång.
Statsbidrag utgår med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Vetlanda kommun ansöker
om statsbidrag för 0,5 tjänst.
Personliga ombud är en viktig del av vård- och omsorgsförvaltningens arbete för att nå
verksamhetsidén: genom förebyggande och individuella insatser skapa trygghet och
delaktighet för individer och grupper med olika behov. Verksamheten ska bedrivas med
god kvalitet, ett bra bemötande och respekt för den enskilde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-24.

Utdrag:
Länsstyrelsen, P Sjöstrand, diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2014-03-01--03-31
2014-03-01--03-31
2014-03-01--03-31
2014-03-01--03-31
2014-04-24
2014-04-24

Just sign

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/Färdtjänst
Beslut/LSS
Tillfällig förändring av plats särskilt boende/korttidsplats.
Erbjudande om plats på särskilt boende mars 2014

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0070

Redovisning – Synpunktshantering kvartal 1 2014 Vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till
vård- och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-08.

Utdrag:
M Danielson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0079

Aktiviteter för uppföljning av Mål och strategi 2014 för vård- och
omsorgsförvaltningen, första kvartalet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård-och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges mål ska respektive förvaltning kvartalsvis redovisa vilka
aktiviteter som pågår för att följa upp målen i Mål och strategi 2014.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under fösta kvartalet 2014 främst arbetat med
redovisningen till bokslut 2013. Ett antal nyckeltal som bedöms som viktiga för att följa
utvecklingen i verksamheten har tagits fram och där jämförelser med andra kommuner
och egna verksamheten över tid presenterats.
Att kontinuerligt följa upp verksamhetens mål under året har stor betydelse för att följa
kvalitetsarbetet inom förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-03.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
K Gustafson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-24

18 (24)

Dnr 2014/VO0081

Enkät från Linköpings universitet angående utvecklingen inom
äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter deltar i enkätundersökning från Linköpings
universitet.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Karin Gustafson berättar att en enkät angående utvecklingen inom
äldreomsorgen inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. Enkäten vänder sig till
politiker i vård-och omsorgsnämnden.
Allteftersom andelen äldre ökat i befolkningen får äldreomsorgen en allt större
betydelse i det svenska välfärdssystemet. Sedan införandet av den s.k. Ädelreformen
1992 har det skett betydande förändringar i äldreomsorgens organisation, bland annat
har inslaget av privata vårdgivare ökat markant i många kommuner. Hur stor del av
äldreomsorgen som bedrivs av alternativa vårdgivare varierar dock mycket mellan olika
kommuner.
Det saknas fortfarande kunskap om de bevekelsegrunder som legat bakom dessa
förändringar, varför FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping arbetat
fram en enkät som kan bidra till att ge ny och värdefull kunskap inom området. Det är av
mycket stort värde om så många som möjligt besvarar enkäten.
Deltagandet i enkäten är frivilligt men för forskningen har det stor betydelse varför
förvaltningen ser deltagandet som värdefullt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-15.
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Vård- och omsorgschef
K Gustafson
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Dnr 2014/VO0082

Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården 2013
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2013 års Patientsäkerhetsberättelse
gällande den kommunala hälso- och sjukvården och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. Enligt
denna ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år.
MAS Helen Karlsson redovisar patientsäkerhetsberättelse för 2013 och berättar att det
under 2013 varit stort fokus på hemsjukvården. Mycket arbete har lagts på att få
fungerande tydliga rutiner och arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta i sin
tur leder till hög patientsäkerhet för kunder i hemsjukvården.
En sammanfattande bedömning är att den kommunala hälso- och sjukvården i
förvaltningen är av god kvalitet utifrån de granskningar och uppföljningar som
genomförts. Det finns emellertid områden som behöver utvecklas för att nå upp till
intentionerna i lagar, föreskrifter och nationella och lokala riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-08.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
H Karlsson
Diariet

Just sign
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Dnr 2014/VO0083

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

Ärendebeskrivning
Funktionschef HOS Marianne Karlsson och MAS Helen Karlsson berättar om tankarna
kring en seniorcentral.
Olika typer av seniorcentraler finns i flera kommuner i länet. En seniorcentral ska arbeta
förebyggande för våra seniorer och erbjuda olika typer av verksamhet, t.ex.
föreläsningar med olika teman, träningslokal. Ett samarbete bör etableras med externa
aktörer.
Ett önskemål är att kunna lokalisera en seniorcentral i omedelbar närhet av en
vårdcentral.
En kostnadsberäkning visar på kostnader om ca 300 tkr för lokalhyra, kostnader för
personal ca 7-800 tkr samt investeringskostnader för möbler och ev. träningsredskap.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
M Karlsson
H Karlsson
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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 2014/VO0020

Tillsynsärende IVO – gruppbostad Kullgatan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludwig Vinterdag informerar om tillsynsärende från Inspektionen för
Vård och Omsorg (IVO) gällande bostad med särskild service, LSS.
IVO genomför ett antal inspektioner av bostäder med särskild service för vuxna enligt 9
§ 9 LSS. Tillsynen fokuseras på dokumentation, hemlik miljö, delaktighet och innehåll i
verksamheten samt lex Sarah. Den 10 oktober 2013 gjordes an föranmäld inspektion vid
gruppbostaden Kullgatan i Vetlanda.
IVO beslutade i januari 2014 att Vetlanda kommun skulle redovisa en handlingsplan för
hur kommunen säkerställer att löpande dokumentation i verkställigheten uppfyller de
krav som ställs på ändamålsenlig dokumentation.
Vinterdag redovisar den åtgärdsplan som sänts till IVO och berättar att IVO därmed
meddelat att man avslutat ärendet.

Utdrag:
L Vinterdag
Diariet
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Dnr 2014/VO0084

Övertagande av café Snäckan på Bäckagården för att utveckla till
daglig verksamhet för funktionshindrade
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att vård- och omsorgsförvaltningen/
funktionshinderomsorgen tar över café Snäckan på Bäckagården för att driva
som daglig verksamhet för funktionshindrade.

Ärendebeskrivning
Funktionschef FO Ludvig Vinterdag berättar att café Snäckan idag bedrivs av
Måltidsservice, som är välvilligt inställda till att funktionshinderomsorgen skulle överta
denna verksamhet för att driva daglig verksamhet i caféform med lättare lunchservering.
Café Snäckan är idag en omtyckt och etablerad plats för att fika, äta lunch m.m. Att driva
denna verksamhet som daglig verksamhet skulle ge flera personer en bra syselsättning
med social interaktion och flera bra arbetsmoment inbakade i konceptet.
Ett övertagande skulle innebära ett steg i rätt riktning att göra den dagliga
verksamheten självbärande i kommunen vad gäller drift av verksamhet, undantaget
personalkostnaderna. Det skulle också kunna bli en förgrening av en framtida, mer
samlad sysselsättning som tillhandahåller caféet med delar av dess utbud.
Förvaltningen ser positivt på att få möjlighet att skapa ytterligare sysselsättning som
ligger nära den vanliga arbetsmarknaden och även möjligheten till en framtida
integrering i en sammanhållen daglig verksamhet.

Yrkanden
Jan-Erik Josefsson (KD) och Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-08.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
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