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§ 1  

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2017-02-07 fastställs enligt nedan: 

§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 3 Platser i särskilt boende samt korttidsplatser 

§ 4 Samarbete hemtjänst och hemsjukvård 

§ 5 Utvärdering hemtjänstorganisationen 

§ 6 Frågor till Tekniska kontoret inför medverkan vid KPR 

§ 7 Information IBIC 

§ 8 Personalsituationen 

§ 9 Information från förvaltningen 

§ 10 Ansökan, beslut och avgifter för hemtjänst och särskilt boende 

Utgående ärende  

Punkt 10 Extern/intern tillsyn VO 2016 
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§ 2 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2016-11-22 § 37-48. 
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§ 3   Dnr -  

Platser i särskilt boende samt korttidsplatser 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef HoS Marianne Karlsson och funktionschef ÄO/Säbo Joakim Kautto samt 

funktionschef ÄO/Hemtjänst Marie Göransson informerar om korttidsplatser och 

särskilt boende.  

Den närmaste tioårsperioden bedömer man att det krävs fler boendeplatser i 

kommunen och det är aktuellt att bygga fler platser på Tomasgården, två extra 

våningsplan om totalt 36 nya lägenheter. Projektet beräknas vara klart hösten 2019.  

Kautto nämner att Vilan kan behöva förändras till ett trygghetsboende framöver. 

Hyresgästerna på Vilan har beslut om särskilt boende. Witalabostäder AB är delaktiga i 

processen för Vilan och eventuella förändringar i framtiden. När Tomasgårdens nya 

lägenheter blir klara kommer inga nya inflyttningar till Vilan att genomföras. 

Karlsson berättar att korttidsplatserna i nuläget är fullbelagda. Det finns ett kontinuerligt 

behov av dessa enheter. Förvaltningen får betala en ersättning till regionen för 

utskrivningsklara patienter som har behov av korttidsplats och som vi inte kan ta hem på 

grund av brist på platser. Hemtjänsten påverkas också om personer inte kan erbjudas 

korttidsboende. Det finns ärenden med relativt många timmars insatser.  

Ett projekt kring hemtagningsteam har genomförts, men man lyckades inte nå den 

målsättning som var satt.    

Ett arbete pågår nu med att se vilka förutsättningar som finns för att skapa ” trygg 

hemgång”. Vetlanda är en till ytan stor kommun, vilket påverkar hur man ska organisera 

detta. 

-------------------- 
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§ 4 

Samarbete hemtjänst och hemsjukvård 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef HoS Marianne Karlsson och funktionschef ÄO/Hemtjänst Marie 

Göransson lämnar information i ärendet. 

Hemsjukvården i Vetlanda kommun har varit igång sedan 2013. Erfarenheten hittills 

visar en väl fungerande hemsjukvård där samverkan och att skapa struktur i 

verksamheten har krävt mycket arbete.  

De verktyg som förvaltningen använder är regelbundna träffar mellan olika yrkesgrupper 

i förvaltningens organisation. Det kan vara sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetsterapeuter med flera.  

Genomförandeplan är central i verksamheten. 

-------------------- 
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§ 5  

Utvärdering av hemtjänstorganisationen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

År 2014 gjordes en omorganisation inom hemtjänsten. I samband med 

omorganisationen beslutades att en utvärdering skulle göras. Funktionschef 

ÄO/Hemtjänst Marie Göransson informerar om resultatet av utvärderingen.  

Intervjuer har genomförts av alla områdeschefer i hemtjänsten.  

Två mål pekades ut för omorganisationen - ökad styrning av verksamhet och närhet till 

personal. Vid omorganisationen utökades antalet områdeschefer.  

Utväderingen visar att den administrativa bördan ökat på bekostnad av närhet till 

personalen. Många chefsbyten har skett och flera chefer har slutat efter mindre än ett 

år på sin tjänst. Detta påverkar arbetsmiljön i personalgruppen.  

Idag är det en utmaning att rekrytera chefer då det inte är så många som söker denna 

typ av tjänst. 

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

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-07 7 (11) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 6 

Frågor till Teknisk kontoret inför medverkan vid sammanträde med 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Nedanstående frågor överlämnas till Tekniska kontoret inför medverkan vid kommunala 

pensionärsrådets sammanträde i maj 2017. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Öhman, ny fastighetschef på Tekniska kontoret kommer till Kommunala 

pensionärsrådets sammanträde i maj för presentation och för att svara på frågor som 

rör Tekniska kontorets verksamhet. Inför besöket önskar Öhman ta del av de 

frågeställningar som finns, vilket är bl.a.  

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

ansökan gjordes till Tekniska kontoret redan2015, men ännu har inget svar lämnats. 

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

 

Om fler frågor uppkommer sänds dessa direkt till Tekniska kontoret.  

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

 

Beslutet skickas till: 

J Öhman, Tekniska kontoret 
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§ 7 

Information IBIC – Individens behov i centrum 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm berättar att Individens behov i centrum, IBIC 

var med som en workshop vid möte med Kommunala pensionärsrådet hösten 2016.  

En handlingsplan är framtagen för förändring och utveckling av IT-stöd. 

Till projektinförandet av IBIC i Vetlanda ska en projektledare rekryteras och det finns en  

framtagen projektorganisation. I projektet planeras att några utvalda enheter blir pilot 

för att starta genomförande i verksamheten. 

Handläggare på myndighetskontoret arbetar med att förbereda för att genomföra 

utredningar enligt IBIC.  Handläggargruppen är en central grupp i detta projekt. 

Som stöd till projektledarens arbete med projektet finns en referensgrupp. 

Ester-coacherna är utbildade i mycket av det som IBIC fokuserar på, individens behov i 

centrum. Där Ester-coacher finns kan de också vara IBIC- ombud. 

En stor utbildningsdel i projektet är att utveckla dokumentation etc. med hjälp av IT-

stöd. Drygt 2,5 miljoner kronor beräknas olika utbildningsdelar i projektet att kosta.   

En tidplan för införande av IBIC åren 2017 till 2020 finns utarbetad. Arbete pågår med 

att utforma en ersättningsmodell för verksamheten utifrån bedömt behov enligt IBIC. 

Tanken är att det ska bli en hjälp för chefen att fördela resurser. 

--------------------     
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§ 8 

Personalsituationen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Anna-Lena Krohn informerar om aktuell personalsituation inkl. 

semesterplanering. Behovet av semestervikarier är ca 500 personer, vilket kräver ett 

omfattande planeringsarbete. Det är viktigt att vår ordinarie personal kan ta ut sin 

semester. 

I vård- och omsorgsförvaltningen görs ett kontinuerligt arbete med att rekrytera 

timvikarier. Flextjänster är något vi utökar då det är attraktivt bland yngre.  

Rekryteringen av nattsjuksköterskor är svår just nu.  

Funktionschef för Myndighetsutövning och service slutade i januari och i dagsläget är 

ansvaret fördelat på alla funktionschefer. Om en nyrekrytering ska genomföras beslutas 

senare i vår. 

Tre områdeschefer slutar inom äldreomsorgen - två som pensionsavgångar och en går 

till annan uppgift.  

Krohn säger att det arbete som nu görs för att rekrytera där det uppstår vakanser känns 

hoppfullt. 

--------------------     
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§ 9 

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utgångsläget 2016 var ett stort minus (ca -15 mnkr) i vård- och omsorgsförvaltningens 

budget. Bokslutet visar -5 mnkr. En stor del av underskottet beror på externa 

placeringar, som inte förvaltningen kan påverka. Även Region Jönköpings län påverkar 

en del av kostnaderna i förvaltningens budget, främst kostnader för utskrivningsklara 

patienter och antalet dagar med betalningsansvar för kommunen.  

Projekt hälsa- och sjukfrånvaro pågår och är ett långsiktigt arbete som bedrivs i 

samverkan med HR-avdelningen och Esther-coacher. En modell med frågor kring hälsa 

och sjukfrånvaro genomförs och analyseras, och ska leda till olika åtgärder för att minska 

frånvaron. Personal har uttryckt uppskattning över att arbetsgivaren frågar dem.  

Brukarundersökningen analyseras och handlingsplaner utifrån resultatet är under 

framarbetande.   

Nybyggnation ”Falken ” är nästan klar och bostaden är fullbelagd. Målgruppen är 

personer med behov av socialpsykiatriskt stöd. Boende på Lunden och Kvarndammen 

kommer att flytta över till ”Falken” under våren.  

Samtal med Fideli Omsorg ska genomföras vecka 7 ang. samverkan kring byggnation av 

boende för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service).  

Regionen har stängt ned sitt system där man kan se läkemedelslistor. Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO har kontaktats av MAS men IVO gör ingen åtgärd förrän något har 

hänt. Cosmic Link är ett nytt verksamhetssystem för läkemedelslistor. Vård- och 

omsorgsförvaltningen planerar för att kunna ta del av informationen i det nya systemet.  

-------------------- 
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§ 10 

Ansökan, beslut och avgifter för hemtjänst och särskilt boende 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anna Kolmodin, myndighetschef, informerar om ansökan, beslut och avgifter för 

hemtjänst och särskilt boende. 

Kolmodin berättar om processen vid ansökan om särskilt boende och hemtjänst. 

Handläggaren gör en helhetsbedömning av individens behov och fattar beslut utifrån 

detta. Alla beslut bygger på ansökningar och frivillighet från den person som gör en 

ansökan. 

Den årliga höjningen av avgifter baseras på höjningar i index och maxtaxa, som används 

för hela Sverige. Avgifter för larm med flera är nu kopplat till indexuppräkningar vilket de 

inte har varit tidigare. 

Information om avgifter finns på www.vetlanda.se/Omsorg och stöd/Avgifter . 

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

 

 


