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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 14.00--18.00

Beslutande

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

Övriga deltagare

Laila Ahlgren (S), Inge Carlsson --17.55 (C), Anita Fagerholm (V), Rune Solid (FP),
Almuth Holmqvist (MP)
P Gummeson, förv. chef
C Johansson, ekonom §38-41
M Karlsson, funktionschef HOS §52-55
K Gustafson, utv led §41-45
S Schiller, funktionschef ÄO §38-41,52-54 P Sjöstrand, SAS §45-47
A-C Granberg, funkchef ÄO §38-44,52-55 H Karlsson, MAS §45,48-49
D Björketun, funktionschef FMS §52-58
C Andersson, omrch psykiatri §54
L Vinterdag, funktionschef FO §38-44,48-55 A Folkesson, samordnare §41-43
S-Å Karlsson, Tekniska kontoret §41-43
M Nilsson, kommunikatör
L Ottosson, Måltidsservice §53
M Danielson, sekr.

Utses att justera

Eva-Karin Hjalmarsson (S)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-03-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 38-58

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Eva-Karin Hjalmarsson

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

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde
den 20 mars 2014 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande ärenden enligt nedanstående redovisning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Bokslutsprognos VO mars 2014
Riktlinje Parboendegaranti
Yttrande – Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf,
Vetlanda kommun
Redovisning - Kringtidsmätning i hemtjänsten
Rapportsammanställning för KKiK – Kommunens kvalitet i korthet
Information – Lex Sarah
Redovisning – Internkontroll 2013
Redovisning – Mätning av nattfasta 2013
Palliativa vården i Vetlanda – en rapport för 2013
Ombyggnation av gamla Oasen och övriga åtgärder i samband med
verksamhetsförändring inom vård och omsorg
Anmälan av delegationsbeslut
Verksamhetsberättelser 2013 VO
Nye kök (extra ärende)
Information från förvaltningen
Stimulansmedel e-Hälsa
Årsrapport Synpunkt Vetlanda 2013
Information - Skrivelse angående lönebidragsanställning av
särskoleelever (extra ärende)

Sekretessärende
§ 58

Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS 9 § 8

Utgående ärende
Information – Omvärldsanalys
--------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

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

Sveriges Kommuner och Landsting
a)

Cirkulär 2014:6 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017.

b)

Cirkulär 2014:7 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

c)

Cirkulär 2014:9 Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelser.

Kommunfullmäktige
d)

Protokoll 2014-02-19 § 27 – Politiska organisationen från och med 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
e)

Protokoll 2014-02-10 § 25 Egenavgift för resor till Björkängen.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kvarndammen
f)

Husmöte 2014-02-08.

Lunden
g)

Husmöte 2014-01-24.

Vård- och omsorgsnämnden
h)

Rapport från kontaktpolitikerbesök Brobygården 2014-03-07/I Carlsson.

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

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum

Sida

2014-03-20

4 (23)

Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-02-20 § 21--37
anmäls och läggs till handlingarna.
-----------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0053

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

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson informerar om bokslutsprognos för vård- och
omsorgsförvaltningen med redovisning till och med februari som underlag.
Prognosen visar ett beräknat underskott om -4.000 tkr -- -5.500 tkr. Då budgetbeloppen
ännu inte är överförda till prognosverktyget är det svårt att få fram en mer exakt siffra.
Underskottet härrör sig till höga kostnader inom hemtjänsten, viss ökad kostnad inom
särskilt boende samt inom funktionshinderomsorg. De ökade kostnaderna rör
personalkostnader.
Inom hemtjänsten och funktionshinderomsorgen sker extern granskning utifrån att
kostnaderna för personal tenderar att bli högre än förväntat.
Vid diskussion påpekas att det är viktigt att man i budgetarbetet ser över om budget
läggs på rätt nivå. Detta gäller främst kostnader för hemtjänsten.
I den pågående granskningen förväntas att få fram vad som kan förbättras/förändras för
att om möjligt sänka kostnaderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-17.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0054

Riktlinje Parboendegaranti
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Riktlinjer för Parboendegaranti antas enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Sven-Åke Karlsson, Tekniska kontoret, Ann-Christine Granberg, funktionschef ÄO samt
utvecklingsledare Karin Gustafson informerar om förslag till riktlinjer för
Parboendegaranti.
Sedan hösten 2012 finns en ändring i Socialtjänstlagen, SoL som innebär att det i skälig
levnadsnivå ingår att kunna sammanbo med make eller sambo när den ena av makarna
får bistånd i form av särskilt boende. Det gäller under förutsättning att paret
dessförinnan har sammanbott varaktigt eller, om den en parten redan bor i ett särskilt
boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.
Ett förslag till riktlinje för Vetlanda kommun har arbetats fram i samarbete med Tekniska
kontoret, samt juridisk expertis och Hyresnämnden.
En riktlinje, särskilt utformade hyreskontrakt och skriftlig information till berörda är
viktigt för att handläggningen av ärenden gällande parboende ska kunna ske på ett
korrekt sätt. Det är också viktigt att tillgodose äldres önskemål om rätten att få åldras
tillsammans.
Idag är Ekebogården samt Vilan i Vetlanda kommun mest lämpliga för parboende.
Efter lämnad kompletterande information anser vård- och omsorgsnämnden att man
erhållit tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut i ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-20.

Utdrag:
Vård- och omsorgschef
D Björketun
A-C Granberg
S Schiller
K Gustafson
A Folkesson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0029

Yttrande – Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf,
Vetlanda kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av planen och ställer sig positiv till
utvecklingen av Östanåområdet och anläggandet av en korthålsbana för golf anpassad
för funktionshindrade.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun vill utveckla Östanåområdet genom att möjliggöra anläggandet av en
korthålsbana för golf, anpassad för funktionshindrade, i anslutning till den befintliga
golfbanan. Inom planområdet planeras även en gångstig för allmänheten längs Grumlan.
Planområdet är beläget väster om Östanå värdshus mot sjön Grumlan.
Sven-Åke Karlsson från Tekniska kontoret och Karin Gustafson, utvecklingsledare
redovisar förslag till utveckling av Östanåområdet.
Förvaltningen har tagit del av planen och har i Mål och strategi 2014 angett följande
mål: Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för människor med olika funktionshinder.
I ovan nämnda plan finns detta uttalat och just den målgruppen är i stort behov av att
vistas ute och ha aktiviteter som ger livskvalitet. Kanske kan denna utveckling också leda
till någon form av daglig verksamhet för målgruppen funktionshindrade, vilket också
finns med som ett mål i Mål och strategi 2014.
I framtida planering kan förvaltningen vara en part som är med i utvecklingen av
korthålsbanan med tillgänglighet för funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-21.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Vård- och omsorgschef
K Gustafson
L Vinterdag
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0056

Redovisning - Kringtidsmätning hemtjänsten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Sofie Schiller och utvecklingsledare Karin Gustafson redovisar
kringtidsmätning för hemtjänsten.
Mätningen genomfördes 2013-11-11--24.
Totalt visar mätningen på en kundtid om 49,6 % (besökstid 44 % samt matdistribution
5,6 %). Tidsåtgång för resor är 22 % och övrig tid totalt 29 %.
Mätningen ska genomföras 2 gånger per termin och nästa mätning kommer att
genomföras i månadsskiftet mars-april.
Det påpekas att mätningen är en ”ögonblicksbild” och att siffrorna ständigt varierar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-25 samt muntlig redovisning av reviderad sammanställning
exkl. raster.

Utdrag:
S Schiller
K Gustafson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0057

Rapportsammanställning för KKIK – Kommunens kvalitet i korthet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Karin Gustafson redovisar rapportsammanställning för KKiK –
kommunens kvalitet i korthet.
Vetlanda kommun deltar årligen i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL)
undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Undersökningen bygger på frågor
från olika verksamhetsområden och strävan är att ge en någorlunda hanterlig och
rättvisande totalbild av vad kommunen åstadkommer. 2013 deltog över 200 kommuner
i undersökningen.
De flesta områden som finns med i KKiK finns också med i Öppna jämförelser, äldre.
Öppna jämförelser innehåller fler mätområden och täcker bl.a. in hälso- och sjukvården
vilket inte finns med i KKiK.
Frågorna i undersökningen ger även utrymme för olika tolkningar vilket innebär att
svaren inte med säkerhet kan jämföras mellan kommuner. I årets redovisning har
konstaterats felaktiga inrapporteringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-19.

Utdrag:
K Gustafson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0028

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.
Det ärende som redovisas gäller funktionshinderomsorg.
Förvaltningen ser allvarligt på de rapporter som inkommer, och ser dessa som en viktig
del i kvalitetsarbetet.

Utdrag:
P Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0058

Redovisning – Internkontroll 2013
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen av internkontroll för 2013 godkänns och läggs till handlingarna.
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Syftet med en internkontrollplan är att se att verksamhetens mål uppfylls vad gäller
ändamål och effektivitet. Att lagar följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig
och lätt kontrollerad finansiell rapportering.
God internkontroll påverkar verksamhetsresultat genom att ordning och reda ger ökad
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat.
SAS Peter Sjöstrand redovisar resultat av internkontroll 2013.
Av redovisning framgår att:
•
•
•
•

Köptrohetsanalys visar på avvikelser under 2013 där avtal inte finns med
leverantör.
Kontrollen mot avtalade prislistor visar på avvikelser.
Återkoppling ska ges till budgetansvariga om krav på att följa de
prisavtal/inköpsavtal som tecknas.
Informationsinsats bör göras till all personal om att det finns en
dokumenthanteringsplan och att den måste följas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-03.

Utdrag:
P Sjöstrand
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0059

Redovisning – Mätning av nattfasta 2013
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av mätning av nattfasta 2013 och lägger den
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I Vetlanda görs mätning av nattfastan en gång om året på samtliga kunder inom
äldreomsorgen som bor på särskilda boenden. Nattfastan mäts genom
enkätundersökning som görs av personalen. Mätningen omfattar tre dygns måltider.
Norrgården har ej deltagit i mätningen då man kontinuerligt mäter nattfastan genom ett
eget mätinstrument .
MAS Helen Karlsson redovisar mätning för 2013.
Nattfastan är den tid som går från tidpunkt för kvällens sista mål till påföljande dags
första mål. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna
jämförelser, och rekommenderar att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar.
Mätningen inom vård- och omsorgsförvaltningen genomfördes under vecka 45 2013.
Resultaten visar att 61 % av de boende har nattfasta 11 timmar eller mindre. Detta kan
jämföras med 37 % 2012.
Den förändring som har bidragit mest till att förkorta nattfastan i äldreomsorgens
särskilda boenden är mer flexibla mattider, där den enskilde i stor utsträckning har
kunnat välja antingen sent kvällsmål, nattmål och/eller tidig förfrukost.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-24.

Utdrag:
H Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0060

Palliativa vården i Vetlanda – en rapport för 2013
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 är en förbättring på minst 5 % eller ett
genomsnittligt resultat på minst 60 % på indikatorerna smärtskattning, munhälsa,
brytpunktssamtal och att det finns ordinerade läkemedel att tillgå då patienten upplever
ångest. Målsättningen är att nå dessa mål.
MAS Helen Karlsson redovisar rapport för palliativa vården 2013.
Under 2013 har ett nytt arbetssätt påbörjats där Oasen utgör stödfunktion för övriga
verksamheter. Målet med detta är att öka kvalitén i den palliativa vården i hela Vetlanda
kommun. Vi kommer i och med stödfunktionen att arbeta aktivt för att minska
skillnaderna mellan kommunens verksamheter. Utvärdering kommer att ske under
våren 2014 med hjälp av statistik från palliativregistret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-24.

Utdrag:
H Karlsson
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0075

Ombyggnation av gamla Oasen och åtgärder i samband med
verksamhetsförändring inom vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska 1,7 miljoner
kronor för ombyggnation av gamla Oasens lokaler och renovering av Mosippan, Dalen
och Lunden inför omflyttning av befintlig verksamhet enligt beslut av vård- och
omsorgsnämnden 2014-01-22.

Ärendebeskrivning
Funktionschef Ludwig Vinterdag redovisar kortfattat vård- och omsorgsnämndens
tidigare beslut om verksamhetsförändring inom vård och omsorg i form av ändrade
lokaler för verksamheten.
Förändringen innebär att flera olika verksamheters behov kan tillgodoses med
bibehållen eller ökad kvalitet.
Förändringen medför en kostnad för ombyggnation av gamla Oasen som beräknas till
1,5 miljoner kronor samt att kostnaderna för att renovera övriga lokaler beräknas till
200 tkr.
Den sammanlagda kostnaden för åtgärden beräknas till 1,7 miljoner kronor och ryms
inte i förvaltningens nuvarande budget.
Om förvaltningen inte erhåller äskade pengar innebär det att den planerade, och av
nämnden beslutade, ombyggnationen av gamla Oasen inte kan genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-11.

Utdrag:
Kommunfullmäktige
L Vinterdag
Vård- och omsorgschef
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)

2014-02-01--02-28
2014-02-01--02-28
2014-02-01--02-28
2014-02-01--02-28
2014-03

f) 2014-03-06
g) 2014-03-11
h) 2014-02-25

Just sign

Beslut/Avgifter
Beslut/SoL
Beslut/Färdtjänst
Beslut/LSS
Tillfällig förändring av plats särskilt boende/korttidsplats.
Muntlig information av funktionschef D Björketun.
Erbjudande om plats på särskilt boende februari 2014
Granskningsrapport – delegationsbeslut SoL och LSS
Yttrande över detaljplan för Slättelund 3 och del av
Karlslund 2:1, Vetlanda

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0061

Verksamhetsberättelser 2014 - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhetsberättelser för 2013 och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En sammanställning av verksamhetsberättelserna för de olika funktionerna redovisas.
Funktionschef Ludvig Vinterdag (FO), Ann-Christine Granberg (ÄO Särskilt boende),
Sofie Schiller (ÄO Hemtjänst), Marianne Karlsson (HOS) och Daniel Björketun (FMS)
samt vård- och omsorgschef Petra Gummeson lämnar ev. kompletterande information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-28.

Utdrag
Funktionschefer
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2014-03-20

17 (23)

Dnr 2014/VO0062

Nye kök
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Som yttrande till Måltidsservice uttalar vård- och omsorgsnämnden att inga hinder ses
för att stänga Nye kök helger, röda dagar och andra dagar när skolverksamheten inte är
igång. Hänvisning kan ske till helgöppna restauranger vid övriga särskilda boenden i
kommunen.

Ärendebeskrivning
Kostchef Lena Ottosson, Måltidsservice redovisar tjänsteskrivelse 2014-03-12 och
berättar att ärende angående Nye kök ska hanteras av kommunstyrelsen i början av
april. Innan dess önskas ett yttrande från vård- och omsorgsnämnden i ärendet.
Helgverksamheten i Nye kök har under den senaste tiden minskat och verksamheten på
helger är kostsam.
Kostnaden för att ha tillagningskök öppet i Nye på helgerna är för stor i förhållande till
antalet kunder. Det finns bra och kostnadseffektiva alternativ för de få som idag äter i
restaurangen i Nye på helgerna.
De kunder som idag äter i Nye kök på helgerna kommer att få matdistribution i hemmet
och en lösning finns för kund som har måltidsabonnemang.
Matdistributionen kommer att flyttas till Näverbyn under helger och röda dagar och
transport kommer att utföras av hemtjänsten i Nye.
Det finns även flera särskilda boenden i kommunen med helgöppna restauranger som
man kan besöka.
Genom att stänga på helger och röda dagar kan en kostnadsminskning om ca 320 tkr/år
göras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-12.

Utdrag:
Måltidsservice
Vård- och omsorgschef
Diariet
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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/VO0063

Stimulansmedel eHälsa
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att påbörja processen med att etablera konceptet
”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”, samt
att nämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan
för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa och därmed påbörja
processen med att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik”.

Ärendebeskrivning
Länets kommuner har under 2013 arbetat med olika delar av eHälsa och också fått
statliga stimulansmedel för detta. Det är regionförbundets eHälsosamordnare som varit
den sammanhållande länken i ärendet. Områden som varit mest aktuella under 2013
har varit t.ex. digitala trygghetslarm och Nationella patientöversikten (NPÖ). Det har
också varit aktuellt att titta på mobil teknik för dokumentation.
Användning av ny teknik inom vård och omsorg innefattar flera olika delar och är under
stark utveckling. Den nationella eHälsosatsningen syftar till att skapa nytta för
kommunens invånare och personal. Med ny teknik ska rätt person nå rätt information
vid rätt tillfälle och detta är en stor utamning för kommunerna.
Inför 2014 finns det möjlighet för regionen att via Sveriges Kommuner och Landsting SKL
söka stimulansmedel, som sedan kan användas i länet för gemensamma projekt och
satsningar. Kravet för att erhålla medel är att varje kommun i länet visar beslut om att
påbörja processen med konceptet ”service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm.
Regionförbundet har tagit fram ett förslag till beslut om stimulansmedel för eHälsa.
Förvaltningen anser att det framtagna underlaget för beslut är positivt. Den utveckling
av ”tekniken som hjälpmedel inom vård och omsorg” går inte att undvika och den
nationella satsningen på eHälsa ses som en möjlighet för kommunerna i regionen att
”dra nytta” av varandras erfarenheter.
Funktionschef HOS M Karlsson lämnar kompletterande information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-26.

Utdrag:
Regionförbundet i Jönköpings län, M Karlsson, Vård- och omsorgschef, Diariet
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Dnr 2014/VO0064

Årsrapport Synpunkt Vetlanda 2013 – Vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Inom Vetlanda kommuns kvalitetsarbete ingår att sammanställa och redovisa inkomna
synpunkter. Alla synpunkter välkomnas och ska ses som en möjlighet att förbättra
verksamheten.
Under 2013 inkom 26 st synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen (43 st 2012).
Under 2013 har antalet synpunkter minskat i jämförelse med föregående år men ligger
på samma nivå som 2010-2011.
Övervägande delen av synpunkter gäller klagomål (11) även om nästan lika stor del
avser förslag (8) och beröm (7). Antalet synpunkter med beröm har ökat under 2013.
De flesta synpunkter som kommit in berör äldre- och funktionshinderomsorg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-03-20.

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Diariet
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Skrivelse angående anställning med lönebidrag för särskoleelever
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit till vård- och omsorgsnämnden med synpunkter på ett förslag
angående tillsättning av tjänster med lönebidrag för särskoleelever. Avsändaren har
invändningar mot att person med neuropsykiatriska funktionshinder som har
arbetsförmåga inte kommer att anställas på samma villkor som särskolelever.
Funktionschef FMS Daniel Björketun informerar om inkommen skrivelse och berättar
att socialförvaltningen har fått ett uppdrag att se över möjligheten att tillskapa tjänster
med lönebidrag för särskolelever. Ärendet har ännu inte varit uppe för beslut.
Skrivelsen överlämnas till socialförvaltningen för vidare hantering.

Utdrag:
Socialförvaltningen
D Björketun
Diariet
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