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§ 11 Dnr - 

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2017-05-02 fastställs enligt nedan: 

§ 11 Fastställande av dagordning 

§ 12 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 13 Anhörigkonsulent Emma Croona, presentation 

§ 14 Individens Behov I Centrum, IBIC – projektledare Lotta Wigelius 

§ 15 Redovisning Öppna jämförelser 

§ 16 Extern/intern tillsyn  VO 2016 

§ 17 Brukarundersökning FO  

§ 18 Information/diskussion – Tekniska kontoret 

§ 19 Nybyggnation Tomasgården – information 

§ 20 Hälso- och sjukvård samt tandvård vid våra äldreboende 

§ 21 Information från förvaltningen 

§ 22 Ärenden till nästa sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 
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§ 12   Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-02-07 § 1-10.  
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§ 13   Dnr - 

Anhörigkonsulent Emma Croona, presentation 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anhörigkonsulent Emma Croona gör en kort presentation av sig själv och informerar 

därefter om Anhörigstödet.  

Anhörigstödet är placerat på Tomasgården och vänder sig till alla i Vetlanda kommun -  

anhörigvårdare, föräldrar till barn med funktionsnedsättning m.fl.  

Olika stödgrupper finns i verksamheten ex. anhöriggrupper, demens- och strokegrupper.   

Croona lämnar även information om Region Jönköpings ”Levande bibliotek”- ett forum 

där man bidrar med sin erfarenhet i utvecklingen av hälso- och sjukvården.  
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§ 14   Dnr – 

Individens Behov I Centrum, IBIC – projektledare Lotta Wigelius 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Lotta Wigelius presenterar sig och berättar att hon tidigare arbetat som 

biståndshandläggaren, men är nu projektledare för införandet av arbetsmodellen 

Individens behov i centrum, IBIC. 

IBIC är en arbetsmodell som innebär att forma ett stöd till individen som utgår från 

individuella behov och inte från färdiga insatser/verksamheten. Individen ska kunna 

påverka innehåll i beslutet om insats och även hur insatsen utförs. Ett rehabiliterande 

synsätt är utgångspunkten. 

Pilotenhet i projektet är Safiren och Pärlan på Brobygården. Efter utvärdering kommer 

modellen att införas inom samtliga särskilda boenden.  

Beslutet skickas till: 

Lotta Wigelius 
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§ 15   Dnr 2017/VO0060 

Redovisning Öppna jämförelser 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm redovisar resultat från Öppna jämförelser Vård 

och omsorg om äldre 2016. Undersökningen omfattar särskilt boende och hemtjänst.  

Öppna jämförelser baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och andra 

uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Jämförelse görs mellan Sveriges 

kommuner. 

Vetlanda kommuns resultat för 2016 har sammantaget blivit något sämre, men är 

fortfarande bra i jämförelse med övriga kommuner i riket. 

Som helhet ses att 91 % är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten i Vetlanda, som 

återfinns på plats 131 i riket. För särskilt boende är siffran 88 % och plats 47 i riket.   

Mycket bra resultat ses inom aktivering på särskilda boenden, där Vetlanda återfinns på 

plats 6 i riket. Bra resultat ses även för brytpunktsamtal vid förväntade dödsfall, plats 20 

i riket. 

Mindre bra resultat ses gällande kontinuitet i hemtjänsten samt andelen personer 75 år 

och äldre som använder tio läkemedel eller fler samtidigt.  

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 16   Dnr 2017/VO0013 

Extern/intern tillsyn vård- och omsorgsförvaltningen 2016 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS Helen Karlsson berättar att alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och 

omsorg ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska 

användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

genom att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera.  

Som en del i kvalitetsarbetet genomför MAS och SAS intern och extern tillsyn. Tillsynen 

genomförs i samverkan med berörda chefer och personal. sammanställt en rapport över 

tillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen 2016. 

Fokusområden är genomförandeplan, social dokumentation, läkemedelshantering samt 

vårdhygien och säkerhet. 

Från och med januari 2016 genomförs tillsyn enligt en årsplan på någon enhet inom vård 

och omsorg eller något LOV-företag. Denna tillsyn görs en gång per månad.  

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 17   Dnr 2017/VO0067 

Brukarundersökning – Funktionshinderomsorg 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur presenterar resultat från Brukarundersökning 

2016 för funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun. 

Brukarundersökningen är en nationell undersökning, som är frivillig för kommunerna att 

delta i. Undersökningen gör jämförelser mellan 75 deltagande kommuner i riket.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av iPads och bildstöd i målgrupperna Boende 

LSS och Boende SoL, Daglig verksamhet LSS och Sysselsättning SoL.  Sju frågor har ställts 

inom de fyra kategorierna Självbestämmande, Bemötande, Trygghet och Trivsel.  

Vetlanda uppvisar i stort ett bra resultat även om förbättringsaktiviteter har identifierats 

och påbörjats ute i verksamheterna utifrån resultatet av undersökningen.   

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 18   Dnr - 

Information/diskussion – Tekniska kontoret 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Joakim Öhman har inbjudits till dagens sammanträde för att informera 

och svara på frågor som överlämnats från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-07 § 6: 

 ”Ansökan om att få en cykelbod/förråd till ”side-by-side” cykel på Bäckagården - 

ansökan gjordes till Tekniska kontoret redan 2015, men ännu har inget svar 

lämnats. 

 Fler P-platser vid Norrgården. Prioritering av Tekniska kontoret? ” 

Öhman berättar att han tagit del av frågorna och att han har gjort efterforskningar kring 

de ärenden som påtalats av KPR. 

Angående byggnation av förråd för side-by-side cykel på Bäckagården, kan man inte se 

att denna fråga lyfts till Tekniska kontoret. Det pågår en översyn angående parkerings-

platser och angöring vid Bäckagården, och Öhman kommer att ta med denna fråga i 

detta arbete.  

Angående parkeringsplatser vid Norrgården berättar Öhman att det finns ett förslag till 

fler platser sedan tidigare, men är inget pågående arbete. Förslaget kommer att tas fram 

för en ny bedömning. 

Beslutet skickas till: 

J Öhman, Tekniska kontoret 

Diariet 
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§ 19   Dnr 2016/VO0132 

Nybyggnation Tomasgården – information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetschef Joakim Öhman och funktionschef ÄO Joakim Hedström informerar om 

planerad nybyggnation av platser för särskilt boende på Tomasgården. 

Med anledning av planerad nybyggnation av förskola och kök vid Tomasgården gavs 

utrymme att även erbjuda byggnation av platser i särskilt boende. Detta genom att 

utöka den nya byggnationen med två plan. 

Detta skulle ge möjlighet att skapa fyra avdelningar om 9 lägenheter för särskilt boende. 

Preliminära skisser visas tillsammans med information kring byggnationen och tankar 

kring utformning och färgsättning m.m.  

Beräknad byggstart är april 2018 med preliminär inflyttning till årsskiftet 2019/2020.  

Projektledare är Susanne Bertilsson tillsammans med Jonas Fransson, Tekniska kontoret. 

Beslutet skickas till: 

J Öhman, Tekniska kontoret 

Diariet 
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§ 20   Dnr – 

Hälso- och sjukvård samt tandvård vid våra äldreboenden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson informerar om hälso- och 

sjukvården samt tandvården vid kommunens särskilda boenden. 

Karlsson berättar att kommunen har ansvar för hemsjukvård i ordinärt och särskilt 

boende samt tandvård och korttidsvård. 

Från och med årsskiftet träder Betalningsansvarslagen ikraft vilket innebär att vi får 

kortare tid på oss - från 5 arbetsdagar till 3 dagar inkl. helg - att förbereda för individer 

som är färdigbehandlade och kommer hem från slutenvården.  

Läkarmedverkan finns på våra särskilda boenden genom övergripande centralt avtal för 

regionen, utöver detta finns lokala avtal med vårdcentraler. Kommunen har avtal med  

4 vårdcentraler. Läkarbesök sker 2 timmar varannan vecka per särskilt boende. 

Därutöver finns telefontid, möjlighet till akut läkarbesök eller att individen kan besöka 

läkare på vårdcentral.  

En gång per år genomförs läkemedelsgenomgång. 

Alla boende på särskilt boende erbjuds en munhälsobedömning av regionens tandvård. 

Om man tackar ja görs en undersökning av tandhygienist/tandsköterska. Om under-

sökningen visar att nödvändiga åtgärder bör göras, kan detta bedömas som nödvändig 

tandvård och ingå i vanlig patientavgift. 

Mycket information finns att ta del av på webbsidan 1177. 
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§ 21   Dnr –  

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Falken – boende för individer inom socialpsykiatrin. Några enstaka individer flyttar från 

Kvarndammen och Lunden till det nya boendet, många nya ansökningar har inkommit. 

Hemtagningsteam - planering pågår att starta upp hemtagningsteam, där förvaltningens 

personalgrupp ”flexare” kommer att ingå. 

Cosmic Link – nytt vårdplaneringsverktyg från och med 27 april 2017. 

Bokslutsprognos VO per mars 2017 – visar ett prognosticerat underskott om ca -7 mnkr, 

varav ca 5,5 mnkr för externa placeringar. 

Personlig assistans – Försäkringskassan gör en översyn av sina ärenden med personlig 

assistans, vilket i vissa fall innebär förändringar i antalet beviljade timmar för assistans 

och som ger ökade kostnader för kommunen. 

Rekrytering av sommarvikarier pågår. 

-------------------- 
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§ 22   Dnr – 

Ev. ärenden till nästa KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Hanteras av beredning inför KPR vid möte den 9 augusti 2017. 

 

 

 

 

 


