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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30--17.00
§ 21 Omedelbar justering – se separat protokoll

Beslutande

Carina Bardh, ordf
Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C), Monika
Högberg (VF), Jan-Erik Josefsson (KD)--kl 14.50 , Carina Strömbäck (V)
Inge Carlsson (C) för Mikael Hahn (S), Linda Johansson (M) för Eva-Karin
Hjalmarsson (S), Rune Solid (FP) för Jan-Erik Josefsson (KD) kl. 14.50--

Övriga deltagare

Anita Fagerholm (V), Rune Solid (FP)--kl. 14.50, Almuth Holmqvist (MP)
P Gummeson, förvchef
M Karlsson, funktionschef HOS §30-31
S Schiller, funktionschef ÄO §30
A-C Granberg, funktionschef ÄO §30
D Björketun, funktionschef FMS §30-33,37

Utses att justera

Carina Strömbäck (V)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-

K Gustafson, utvled §22-29
C Johansson, ekonom §22-27
M Nilsson, kommunikatör
M Danielson, sekr

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 21-37

Monica Danielson
Ordförande

Carina Bardh
Justerare

Carina Strömbäck

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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uppsättande
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2014-

Datum för anslagets
nedtagande

Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr

Underskrift

Monica Danielson, nämndsekr
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista/ärendelista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde
den 20 februari 2014 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande ärenden enligt nedanstående redovisning
Upprop
Val av justeringsperson
§ 21

Ansökan om bistånd enligt LSS 9 § 8 – omedelbar justering
(se separat protokoll) SEKRETESS

§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Bokslut 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen
Ombudget 2014 – investeringsbudget VO
Ombudget 2014 - resultatenhet Pussel
Information – Omvårdnadslyftet
Information – Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2013
Information från förvaltningen
Rapportering av ej verkställda beslut
Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till yttrande angående motion om att utvärdera lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Information – Funktionschef för särskilt boende i Äldreomsorg
Kontaktpolitikerområden – revidering

§ 34
§ 35

Övriga ärenden
§ 36

Övrigt ärende - Granskning av delegationsbeslut

Sekretess
§ 37

Just sign

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
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Dnr -

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

Sveriges Kommuner och Landsting
a) Cirkulär 2014:5 Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknats.

Kommunfullmäktige
b) Protokoll 2014-01-22 § 4 – Avsägelse från uppdrag – Viveka Hallberg-Jarflod (V).
c) Protokoll 2014-01-22 § 10 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Viveka
Hallberg-Jarflod (V).

Vård- och omsorgsnämnden
d) Rapport från kontaktpolitikerbesök Ekebogårdens boenderåd 2013-12-16/C Bardh.
e) Rapport från kontaktpolitikerbesök Solgläntans boenderåd 2014-01-14/C Bardh.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-01-22 § 1-20 anmäls
och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0031

Bokslut 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslut 2013 för vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson, utvecklingsledare Karin Gustafson samt vård- och
omsorgschef Petra Gummeson redovisar vård- och omsorgsnämndens bokslut inkl.
måluppfyllelse 2013.
För 2013 redovisas ett underskott om -7.002 tkr.
Äldreomsorgen uppvisar underskott såväl inom hemtjänst som särskilt boende. Inom
hemtjänsten krävs ytterligare effektiviseringar, medan underskott inom särskilt boende
delvis beror på ökad bemanning med anledning av kunder med stort vårdbehov.
Underskott inom funktionshinderomsorgen är till största delen kopplat till
personalkostnader inom gruppboenden. Även här krävs effektivisering.
Funktionen hälso- och sjukvård redovisar ett överskott som till stor del beror på
vakanser på personalsidan.
Inom funktionen myndighetsutövning och service redovisas ett överskott för hemtjänst
och personalkostnader, medan färdtjänsten har genererat ett underskott.
Förvaltningens totala underskott motsvarar 1,76 % av den totala budgetramen.

Beslutsunderlag
Bokslut 2013 för vård- och omsorgsförvaltningen.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0032

Ombudget 2014 – investeringsbudget
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Hemsjukvård, 72 tkr
Trygghetslarm, 319 tkr
Teknik/dokumentation, 61 tkr
Specialsängar, 100 tkr
Inventarier Ekebogården, 1 077 tkr
Psykiatri/Lunden, 650 tkr

Ärendebeskrivning
För 2013 redovisas ett överskott på investeringsbudgeten med 2 581 tkr. Planerade
investeringar har inte kunnat genomföras fullt ut varför vård- och omsorgsförvaltningen
föreslår att 2 279 tkr ombudgeteras, d.v.s. förs över till 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-31.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0033

Ombudget 2014 – resultatenhet Pussel
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen med 155 000 kr avseende resultatenhet
Pussel.

Ärendebeskrivning
Från 2013 års resultat finns 155 000 kr i intäkter för resultatenhet Pussel. I enlighet med
riktlinjerna ska dessa intäkter gå tillbaka in i verksamheten och en handlingsplan ska
upprättas i samråd med områdeschef och godkännas av förvaltningschef.
Intäktsöverskottet ska användas under 2014 för att förbättra och utveckla verksamheten
för kunderna som arbetar i den.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-04.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
L Vinterdag
Ekonom
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0034

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

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Karin Gustafson informerar om pågående arbete med
Omvårdnadslyftet.
Omvårdnadslyftet började 2011 och kommer att avslutas 2014. Statsbidrag erhålls i
syfte att stärka kompetensen inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Till och med
2013 har Vetlanda kommun beviljats ca 3 200 tkr.
Socialstyrelsen återkräver pengar som inte använts. Under 2011-2012 har ca 1 000 tkr
återbetalats efter redovisning – även för 2013 kommer pengar att återbetalas.
Under perioden 2011-2013 har 33 deltagare fått betyg i kurser inom omvårdnadslyftet.
Slutredovisningen 2014 ska bl.a. innehålla en inventering av personalens formella
kunskaper inom kommunens hela verksamhet eller den del som satsningen avser, vilka
utbildningsinsatser som har genomförts och antalet godkända poäng som har uppnåtts
med utbetalda medel.
Av regeringsbeslut 2012-10-18 framgår att 150 miljoner kr ska fördelas som en premie
för bästa resultat baserat på redovisningen den 20 juni 2014. Ev. premie utbetalas i
december 2014.

Utdrag
K Gustafson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0035

Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2013
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen om Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2013.

Ärendebeskrivning
Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen Öppna
jämförelser gällande Vård och omsorg om äldre. I årets rapport redovisas sammanlagt
37 olika indikatorer och 14 bakgrundsmått. En del mått har tagits bort och nya har
tillkommit.
En rapport för länet som har sammanställts av FoUrum inom Regionförbundet redovisas
av utvecklingsledare Karin Gustafson.
I årets rapport redovisar Vetlanda ett bra resultat i jämförelse med länets kommuner
och riket. Flera områden har förbättrade resultat men det finns också områden där
resultaten har försämrats mot föregående år.
Förbättringsområden är bl.a. arbetet med Senior Alert och hänsyn till åsikter och
önskemål inom hemtjänsten.
Kostnaden för hemtjänst per brukare ligger också högt och det krävs en noggrann analys
för att klarlägga orsak till avvikelsen.
Inom FoUrum, med stöd av RKA (Rådet för kommunala analyser) pågår ett arbete i länet
med att hitta former för hur vi kan göra analyser utifrån avvikelser, vilket i sin tur ska
leda till olika förbättringsarbete.
Det påpekas att vissa siffror i den inrapporterade statistiken kan vara felaktigt inrapporterade eller jämförda, samt att sambandet kostnad och kvalité inte redovisas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-30 samt rapport Öppna jämförelser – vård och omsorg om
äldre 2013.

Utdrag
K Gustafson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Information från förvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och
omsorgschefen informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt
beslut av vård- och omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0086

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

Ärendebeskrivning
Det ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporteras de beslut om insats som
inte blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).
För fjärde kvartalet 2013 finns det inga beslut som är äldre än tre månader och inte är
verkställt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-01-21.

Utdrag
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
M Karlsson
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)

2014-01-01--01-31
2014-01-01--01-31
2014-01-01--01-31
2014-01-01--01-31
2014-02-04
December 2013
2014-02-04
g) 2014-02-11

Just sign

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
Granskningsrapport – delegationsbeslut SoL och LSS

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/VO0206

Förslag till yttrande angående motion om att utvärdera lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över motion om att
utvärdera lagen om valfrihetssystem, samt
uttalar att för närvarande är det inte aktuellt med att avskaffa LOV.

Ärendebeskrivning
En motion har remitterats till vård- och omsorgsnämnden från kommunstyrelsens
arbetsutskott för yttrande senast 2014-03-15. Motionen har lämnats av Carina
Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) med följande förslag:
1. I den utredning som görs ta fram vilken merkostnad som införandet av LOV medfört.
2. Vetlanda kommun ska överväga att avskaffa LOV.
Funktionschef för myndighetsutövning och service Daniel Björketun berättar att den
genomlysning av hemtjänsten som initierats av förvaltningen under hösten 2013 enbart
syftar till att få fram ett bra underlag inför den årliga revideringen av förfrågningsunderlaget. Under hösten har förvaltningen begärt dokument från LOV-utförare och
nästa steg är inplanerade besök hos samtliga LOV-utförare. Resultatet kommer att
presenteras för vård- och omsorgsnämnden i maj.
En djupare utredning av införandet av LOV är svår att genomföra då detta ligger flera år
tillbaka i tiden. Vid införandet fanns inga krav eller önskemål att förvaltningen skulle
dokumentera kostnaderna. Att i efterhand beräkna kostnaderna låter sig inte göras på
ett bra sätt.
Ett ställningstagande till punkt 2 i motionen är en politisk fråga som förvaltningen inte
kan ha några synpunkter på.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-04.

Yrkanden
Stig-Göran Fransson (C) påpekar att förvaltningen enbart kan ge ett svar på punkt 1 i
motionen. Vad gäller punkt 2 bör ett svar ges från nämnden då detta är nämndens
yttrande i frågan. Den genomlysning av hemtjänsten som pågår kan inte avvaktas innan
ett svar på motionen ska ges till kommunstyrelsen. Fransson föreslår att vård- och
omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över motion om att
utvärdera lagen om valfrihetssystem (LOV) samt uttalar att för närvarande är det inte
aktuellt med att avskaffa LOV.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 33 forts.
Carina Strömbäck (V) föreslår att den utredning/genomlysning av hemtjänsten som
pågår bör avvaktas innan svar lämnas på punkt 2 i motionen. I övrigt tillstyrks förslaget
till yttrande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig-Göran Franssons förslag och Carina Strömbäcks
förslag, och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Stig-Göran Franssons
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Stig-Göran Franssons förslag.
Nej-röst för Carina Strömbäcks förslag.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot en nej-röst finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden har
beslutat enligt Stig-Göran Franssons förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Carina Bardh (M), ordf
Linda Johansson, (M)
Kjerstin Olofsson (S)
Inge Carlsson (C)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Stig-Göran Fransson (C)
Monika Högberg (VF)
Rune Solid (FP)
Carina Strömbäck (V)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vård- och omsorgschef
D Björketun
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Avstår från att
rösta
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Dnr 2014/VO0036

Funktionschef för särskilt boende i Äldreomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Petra Gummeson berättar att vård- och omsorgsförvaltningen
2010 gick in i en ny organisation med tre chefsnivåer och fyra funktioner från att tidigare
varit en platt organisation.
I samband med beslutet uppdrogs att analysera hur stort verksamhetsområde som kan
vara rimligt för en chef. Med utredningen som grund beslutades att verksamheten skulle
indelas i en funktionsindelad organisation med förvaltningschef, bitr. förvaltningschef,
funktionschef och områdeschef. Organisationen skulle ge möjlighet till en tydligare
ledningsstruktur med en ledningsgrupp som kan ta ett större helhetsansvar.
Det har under en längre tid konstaterats att funktionen för äldreomsorg omfattar ett för
stort område för att en ensam funktionschef ska ha en rimlig möjlighet att utveckla,
planera och utföra de uppdrag som krävs inom såväl boende som hemtjänst.
För att möjliggöra funktionschefsuppdraget inom äldreomsorgen på bästa möjliga sätt,
med rimlig arbetsbelastning och förutsättningar för att genomföra uppdraget som chef
och ledare, krävs en förändring. Äldreomsorgen kommer därför att delas in i två
funktioner med två funktionschefer med ansvar för hemtjänst resp. särskilda boenden.
Denna indelning borde ha gjorts redan 2010 med tanke på storlek (personal, budget och
verksamhetsinnehåll).
Förändringen ryms inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-05.

Utdrag
S Schiller
A-C Granberg
Vård- och omsorgschef
Diariet

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-20

16 (18)

Dnr 2014/VO0015

Kontaktpolitikeruppdrag Vård- och omsorgsnämnden – revidering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Reviderad lista över kontaktpolitikeruppdrag/-områden för ledamot i vård- och
omsorgsnämnden fastställs enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av bl.a. förändrad områdesindelning inom funktionen äldreomsorg samt
avgående resp. tillkommande ledamöter i vård- och omsorgsnämnden krävs en
förändring av fördelningen av kontaktpolitikerområden.
Vård- och omsorgschef tillsammans med nämndsekreterare gavs vid sammanträde
2014-01-22 § 17 i uppdrag att ta fram förslag på reviderad lista över kontaktpolitiker/områden för fastställande vid nästkommande sammanträde.
Reviderad lista presenteras och några mindre justeringar görs vid genomgång.

Beslutsunderlag
Lista Kontaktmannaskap – Vård- och omsorgsnämnden VON 2014-02-13.

Utdrag
Vård- och omsorgschef
Funktionschefer
Områdeschefer
Kontaktpolitiker
M Danielson
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/VO0037

Rutin för granskning av delegationsbeslut VON - revidering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Granskning av delegationsbeslut enligt SOL/LSS enligt tidigare fastställd rutin ska ske
minst en gång i kvartalet.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2012-12-06 § 246 om rutin för granskning av
delegationsbeslut som fattats av myndighetskontoret enligt Sol och LSS för enskilda
personer.
Bedömningen var att dåvarande redovisning inte var tillräcklig varför en kompletterande
rutin för redovisning av delegationsbeslut togs fram.
Av rutinen framgår att två ledamöter från vård- och omsorgsnämnden väljs att granska
delegationsbeslut varje månad med undantag för juli. Vid varje tillfälle ska tre SOLbeslut och tre LSS-beslut enligt särskilt urval granskas.
Kjerstin Olofsson (S) och Jan-Erik Josefsson (KD) har valts att granska
delegationsbesluten.
Yrkanden
Kjerstin Olofsson (S) föreslår att rutinen för granskning ändras så att granskning inte
måste ske varje månad. Förslagsvis kan granskning ske varannan alt. var tredje månad.
Vid varje granskningstillfälle granskas tre LSS- och tre SoL-beslut per kalendermånad,
d.v.s. enligt tidigare fastställd rutin.
Stig-Göran Fransson (C) tillstyrker förslaget.

Utdrag
Ledamöter VON
D Björketun
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr -

Sekretess

Just sign

Utdragsbestyrkan

