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§ 120 Dnr - 

Fastställande av dagordning/ärenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 oktober 2018 

fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga 

ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 120 Fastställande av dagordning/ärenden 

§ 121 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 122 Anmälan av protokoll 

§ 123 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 124 Information från förvaltningen 

§ 125 Prognos VO per september 2018 

§ 126 Effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen – information 

§ 127 Detaljbudget 2019 – information inför beslut i november 

§ 128 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 

§ 129 Synpunktshantering VO kvartal 3 2018 

§ 130 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 131 Övrigt ärende - Öppet brev till vård- och omsorgsnämnden 

Sekretessärenden 

§ 132 Anmälan av ordförandebeslut 

§ 133 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Tillkommande sekretessärende 

§ 134 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO  
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§ 121 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Kommunrevisionen 

a) Rapport – Granskning av vård- och omsorgsnämndens ekonomistyrning. 

b) Rapport - Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och sjuktal. 

Kommunstyrelsen 

c) Protokoll 2018-10-03 § 99 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

d) Protokoll 2018-09-24 § 114 Motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten 

inom Vetlanda kommun. 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

e) Protokoll 2018-09-06. 

Kommunala pensionärsrådet 

f) Protokoll 2018-09-04. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

g) Minnesanteckningar – Boenderåd Brobygården, enhet Pärlan 2018-10-05. 

h) Minnesanteckningar – Boenderåd Bäckagården 2018-09-19. 

i) Minnesanteckningar – Boenderåd Norrgården 2018-09-17. 

j) Minnesanteckningar – Boenderåd Österliden 2018-09-10. 

------------------------ 
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§ 122 Dnr - 

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-09-27 § 108-119 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 123 Dnr – 

Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att antingen skriftligt och/eller muntligt 

informera om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som 

kontaktpolitiker.  

Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.  

Information från besök vid 

Mogärderådet – K Olofsson 

Funktionshinderomsorgen – A Bengtsson 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 124 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.  
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§ 125 Dnr 2018/VO0034 

Bokslutsprognos VO per september 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Bokslutsprognos med redovisning till och med september som underlag godkänns samt 

redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Carin Johansson redovisar bokslutsprognos per september 2018. Prognosen visar ett 

beräknat underskott för drift om -30 480 tkr. Av detta avser -18 024 tkr externa placeringar 

och -14 668 tkr avser personlig assistans. 

Det stora underskottet orsakat av höga kostnader för externa placeringar och personlig 

assistans är inte oväntat då det i anslutning till budgetarbetet inför 2018 tydligt påvisades att 

dessa kostnader inte skulle rymmas inom befintlig budget. Det är poster som nämnden har 

svårt att påverka. 

Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat och överstiger budgeterad nivå. 

Inom särskilda boenden har man arbetat intensivt med schema och bemanning, och ser nu 

effekt av det arbetet, bland annat i form av minskad övertid. 

För att komma tillrätta med underskottet arbetas med flera åtgärder. Bl.a. 

- vakanser på centrala tjänster har ej tillsatts  

- arbete med schema och bemanning 

- avveckling av boende Lunden inom socialpsykiatrin 

- patrullverksamhet inom LSS-området ses över 

- minskad vikarietillsättning 

- översyn av tjänster 

- översyn av nattbemanning. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder. 

För investeringar visar prognosen ett överskott avseende inventarier till LSS-boende utifrån 

nybyggnation, samt trygghetslarm och nyckelgömmor.  

Beslutsunderlag 

Prognos per september 2018. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom, diariet 
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§ 126 Dnr 2018/VO0130 

Effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen – 
information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att samtliga förvaltningar har ett uppdrag 

att se över möjligheter till effektiviseringar med anledning av det stora budgetunderskott som 

föreligger. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av samtliga verksamheter och 

presenterar de områden där möjlighet till effektiviseringar kan ses.  

Dessa områden är bl.a.: 

- Översyn av riktlinjer för biståndshandläggning 

- Välfärdsteknologi 

- Rapportering av frånvaro/Personec 

- Schema/bemanning 

- Vikarietillsättning dag 1 

- Minskad nattbemanning inom särskilda boenden 

- Planeringsverktyg hemtjänst 

- Avvecklad enhet inom socialpsykiatrin – FO 

- Patrullverksamhet – FO 

- Korttidsverksamhet – FO 

- Boendestöd – FO 

- Daglig verksamhet – FO 

- Schema/bemanning – FO 

Vård- och omsorgsnämnden kommer att ges information kontinuerligt. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef, ekonom, funktionschefer, diariet 
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§ 127 Dnr 2018/VO0131 

Detaljbudget 2019 – information inför beslut i november 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa detaljbudget för 2019 vid sammanträde i november. 

Ekonom Carin Johansson informerar om och redovisar pågående arbete med förslag till 

detaljbudget 2019. Arbetet är i dagsläget inte helt slutfört och vissa justeringar kommer att 

göras. 

För 2019 har vård- och omsorgsnämnden en budgetram om 482 500 tkr, varav 4 000 tkr avser 

Tomasgården. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 128 Dnr 2018/VO0128 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 

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 andra kvartalet 2018 finns det 14 

beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. I två av fallen har enskilde har tackat 

nej till erbjudanden och i tre av fallen beror det på platsbrist. 

- Två beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.  I dessa ärenden har det varit 

svårigheter att rekrytera en lämplig person. 

- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS. Orsaken är att 

plats i boende saknas. 

- Ett beslut om korttidsvistelse enligt 9.6 § LSS. Orsaken är svårighet att rekrytera 

stödfamiljer. 

- Två beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. 

- Två beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdragen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17. 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

L Hammarström 

Diariet 
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§ 129 Dnr 2018/VO0055 

Synpunktshantering VO kvartal 3 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vård- 

och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Inkomna synpunkter under juli-september 2018 redovisas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-04. 

Beslutet skickas till:  

Vård- och omsorgschef 

M Danielson 

Diariet 
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§ 130 Dnr - 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2018-08-01--08-31 Beslut/SoL  

b) 2018-09-01--09-30 ”- 

c) 2018-08-01--08-31  Beslut/LSS 

d) 2018-09-01--09-30 ”- 
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§ 131 Dnr 2018/VO0122 

Angående motion från Liberalerna daterad 14 augusti 2018 
gällande platser i särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Den 2 oktober 2018 inkom till vård- och omsorgsnämnden en begäran från kommunstyrelsen 

om yttrande över motion från Liberalerna gällande fler platser inom särskilt boende i 

centralorten inom Vetlanda kommun. Yttrande ska lämnas senast 30 november 2018. 

Inför hantering av ärendet överlämnar Rune Solid (L) en komplettering till motionen i form av 

ett Öppet brev till vård- och omsorgsnämnden, daterat 24 oktober 2018.  

Solid redovisar innehållet i brevet för närvarande ledamöter.  

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 132 Dnr – 

Sekretess 
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§ 133 Dnr – 

Sekretess 
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§ 133 forts. 

Sekretess 
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§ 134 Dnr 2018/VO0123 

Sekretess 

 

 

 

 


