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§ 1 Dnr - 

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2018-02-06 fastställs enligt nedan: 

§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 3 Utegym 

§ 4 Parkeringsplatser Norrgården 

§ 5 Extern/intern tillsyn VO 2017 - rapport 

§ 6 Tomasgården - rapport 

§ 7 Hemtagningsteam - information  

§ 8 Aktivering Mogärde 

§ 9 Personlig assistans – information kring förändrade bedömningar av  

  Försäkringskassan 

§ 10 Information från förvaltningen 

§ 11  Övriga ärenden – Nyhetsflöde från Vård- och  omsorgsförvaltningen/   

  Vetlanda kommun 
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§ 2   Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-11-07 § 33-41.  
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§ 3   Dnr – 

Utegym 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef berättar att utegym har diskuterats sedan före 

2014. Medel har sökts från olika instanser men har inte blivit beviljat. 

Nu finns ett beslut att bygga ett utegym som kommer att bekostas helt av kommunen 

(gymnasieskolan samt kultur- och fritidsförvaltningen). 

Utegymet kommer att vara beläget vid ISCAR arena (Njudungsgymnasiet), och ska vara 

färdigställt till sommarlovet 2018. Intill utegymet kommer även en plats med konstgräs 

att anläggas, för gruppträning etc. 

Tanken är att skolans elever ska ha företräde till utegymet under dagtid, och att det är 

öppet för allmänheten efter kl. 16 samt under helger och skollov. 

Även vård- och omsorgsförvaltningen har tittat på möjligheten att ev. tillskapa ett 

utegym i sjukhusparken, vilket skulle vända sig till äldre och funktionshindrade.  

Beslutet skickas till: 

S Jonsson, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 4   Dnr - 

Parkeringsplatser Norrgården 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Tekniska kontoret kontaktas för svar på de frågor som ställts från Kommunala 

pensionärsrådet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunala pensionärsrådet KPR har vid tidigare sammanträde ställt frågan till Tekniska 

kontoret, TK om tillskapande av parkeringsplatser vid Norrgården.   

Tekniska kontoret har meddelat att det i nuläget inte planeras för att bygga ytterligare 

parkeringsplatser vid Norrgården. Mätningar har gjorts som visar ett det endast är vid 

enstaka tillfällen det blir trångt och ont om platser.  

Det är tillåtet att ställa sina bilar utmed gatorna i området, om det skulle krävas 

ytterligare platser – skiss utdelas.  

Från KPR påtalas att man efterlyser en samordning av de platser som finns. Ex. står 

hyrda platser tomma under vissa tider, och då skulle dessa kunna användas av andra.  

KPR undrar också om räddningstjänsten har varit involverad i parkeringsfrågan och hur 

man ställer sig till parkering på gatorna i området? 

Föreslås att ärendet återkommer vid nästa sammanträde med svar på frågorna kring 

parkeringsplatser vid Norrgården. 

Beslutet skickas till: 

J Öhman, Tekniska kontoret 

Diariet 
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§ 5   Dnr 2018/VO0011 

Extern/intern tillsyn VO 2017 - rapport 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialt ansvarig samordnare SAS Peter Sjöstrand, berättar att medicinskt ansvarig 

sjuksköterska MAS och SAS gör intern alt. extern tillsyn en gång per månad enligt en 

årsplan. Tillsynsbesöken är fördelade efter funktion i vård- och omsorgsförvaltningen 

och externa parter som har verksamhet enligt LOV i form av omvårdnad och service eller 

enbart service.  

Under 2017 har tillsyn enligt årsplan genomförts vid sju enheter. En oanmäld tillsyn  har 

genomförts.   

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. Tillsynen är en del i kvalitetsarbetet vid vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Tillsynen är uppbyggd kring SoL/LSS/HSL, riktlinjer och rutiner för vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

Tillsynen blir ett kontinuerligt lärande och en naturlig del av kvalitetsledningsarbetet 

inom vård och omsorg. Resultatet av ny kunskap som följd av tillsyn kommer alla 

funktioner och brukare inom vård och omsorg till del. 

Beslutet skickas till: 

P Sjöstrand 

Diariet 
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§ 6   Dnr 2016/VO0132 

Nya Tomasgården - rapport 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef ÄO/Särskilt boende Joakim Hedström berättar om pågående arbete med 

nya Tomasgården och visar ritningar över bl.a. utomhusmiljön. 

Sedan föregående information har ändringar gjorts av bl.a. fasaden med  balkongerna 

som kommer att bli inglasade. 

Även taklyftar kommer att installeras i rummen. 

Rivning av den gamla delen har ännu inte påbörjats.  

Planeringen är att nya Tomasgården ska stå färdig våren 2020. 

Beslutet skickas till: 

J Hedström 

Diariet 
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§ 7   Dnr 2017/VO0138 

Hemtagningsteam – information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fr. o m 15 januari 2018 gäller nya regler för utskrivning från slutenvården.  

Den nya lagen innebär krav på trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål. 

Funktionschef ÄO/Hemtjänst Marie Göransson och myndighetschef Linda 

Hammarström berättar att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att arbeta med 

hemtagningsteam. Syftet är att skapa tidigt samarbete och planering med delaktighet 

och ökad självständighet. 

Hemtagningsteam används vid nya eller utökade behov efter utskrivning. 

Ett hemtagningsteam har testats som pilotprojekt under slutet av 2017, och är nu igång 

på riktigt. Teamet täcker två områden i centralorten och två områden på landsbygden. 

Rekrytering av personal pågår för att utöka verksamheten med hemtagningsteam, som 

kommer att täcka alla områden.  

Beslutet skickas till: 

M Göransson 

L Hammarström 

Diariet 
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§ 8   Dnr 2018/VO0024 

Aktivering Mogärde 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och säger att pensionärs-

organisationerna anser att aktiveringen på Mogärde ska finns kvar i någon form.  

Ärendebeskrivning 

Mogärde äldreboende har tidigare omvandlats till ett seniorboende.  

Vid omvandlingen beslutades att en succesiv förändring skulle göras vilket innebar att 

ett antal brukare fick bor kvar med beslut om särskilt boende. Då beslut finns att  

aktivering ska finnas på andra särskilda boenden i kommunen, trots avsaknad av lagkrav, 

skulle även aktiveringen på Mogärde finnas kvar. 

I dagsläget finns endast enstaka personer med beslut om särskilt boende kvar på 

Mogärde, vilket innebär att Mogärde inom kort kan anses som seniorboende i sin 

helhet. Då ett seniorboende inte är en angelägenhet för vård- och 

omsorgsförvaltningen, och aktivering inte är ett lagstyrt krav uppstår frågan om 

aktiveringen ska vara kvar och vem som ska ansvara för denna. 

Diskussion förs med Kommunala pensionärsrådets ledamöter, som anser att 

aktiveringen på Mogärde ska finnas kvar i någon form men att man samtidigt ser 

problemet med vem som ska ansvara och budgetera för verksamheten. 

Beslutet skickas till: 

E Engelbrektsson, Withalabostäder 
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§ 9   Dnr – 

Personlig assistans – information kring förändrade bedömningar av 
Försäkringskassan 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef Joakim Hedström berättar att bokslutet för vård- och omsorgs-

förvaltningen visar ca 14 mnkr i underskott. En stor del av detta underskott beror på 

externa placeringar samt minskad ersättning från försäkringskassan gällande personlig 

assistans inom funktionshinderomsorgen.  

Försäkringskassan har utvärderat sina ärenden gällande personlig assistans och har i 

många fall minskat antalet beviljade timmar.  

Istället söker berörda personer personlig assistans direkt av kommunen för dessa 

timmar, vilket ofta beviljas enligt kommunala riktlinjer. Resultatet blir en utökning av 

kommunernas antal beviljade timmar med personlig assistans, och därmed en ökning av 

kostnaderna.  

Vad gäller externa placeringar omfattar dessa ofta personer som vi inte har plats till eller 

kompetens för att ta hand om i egen verksamhet.  
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§ 10   Dnr – 

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström informerar kort om vad som är på gång 

inom vård- och omsorgsförvaltningen, bl.a.  

- Vakanta tjänster  

- Tillsättning av områdeschefer för särskilt boende 

- Chefsomsättning inom hemtjänsten  

- Tillsyn med kamera - pilotprojekt 

- Antal platser/kö till särskilt boende 

m.m. 

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

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-06 12 (12) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 11   Dnr – 

Övriga ärenden – Nyhetsflöde från Vård- och 
omsorgsförvaltningen/Vetlanda kommun 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

RPG, PRO och SPF informerar om att man noterat att media mycket ofta skriver om 

negativa nyheter från vård- och omsorgsförvaltningen/Vetlanda kommun, men mer 

sällan om de positiva nyheter som finns. 

Därför kommer resp. pensionärsorganisationerna presentera en positiv nyhet vid 

kommande sammanträden. 

 


