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§ 23 Dnr - 

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2017-09-05 fastställs enligt nedan: 

§ 23 Fastställande av dagordning 

§ 24 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 25 Halvårsbokslut Vetlanda kommun 2017 

§ 26 Riktlinjer parboende 

§ 27 Återkoppling från workshop med Kommunala pensionärsrådet  

  2017-05-02 - Infocenter 

§ 28 Hemtagningsteam 

§ 29 Bemanningscenter/Flexare VO 

§ 30 Personalbehov och sjukfrånvaro VO 

§ 31 Information från vård- och omsorgsförvaltningen 

§ 32 Hantering av protokoll - Kommunala pensionärsrådet, KPR 
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§ 24 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Då inte alla ledamöter i KPR haft möjlighet att ta del av protokoll från Kommunala 

pensionärsrådets sammanträde 2017-05-02, tas protokollet upp för anmälan om 

delgivning vid sammanträde i november. 
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§ 25   Dnr 2017/VO0077 

Halvårsbokslut för Vetlanda kommun 2017 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Carin Johansson redovisar resultat från halvårsbokslut för Vetlanda kommun 

totalt, men med extra fokus på halvårsbokslut för vård- och omsorgsförvaltningen. 

 Resultatet per halvåret är något lägre än föregående år-2,6 mnkr (+ 4,2 mnkr). 

 Prognos för årsbokslutet pekar samtidigt på ett resultat som är väsentligen bättre 

än föregående år +12,2 mnkr (-20,4 mnkr) 

 Tre av nämnderna visar en prognos med minusresultat, tre av nämnderna visar en 

prognos med plusresultat och en nämnda visar en prognos med 0-resultat. 

 Finansförvaltningen ger ett positivt resultat med +8,4 mnkr mot budget 

 Investeringsvolymen är högre än föregående år och kommunen klarar inte att nå 

målet om självfinansiering med den prognos som ligger just nu. 

Johansson redovisar även personalbokslut och sjukfrånvaro, vilket inte visar några större 

skillnader mot föregående år. 

Prognosen för vård- och omsorgsförvaltningen visar ett beräknat resultat om -7 383 tkr 

för 2017. 

Verksamheten vid vård- och omsorgsförvaltningen under 2017 omfattar främst  

- Systematiskt kvalitetsarbete 

- Handlingsplan ”Verksamhetsutveckling med stöd av teknik” 

- Digitala trygghetslarm i ordinärt boende 

- IBIC 

- Kvarngården 

- Hemtagningsteam 

- Bemanningsakademi 

- Rekrytering 

- Nattpatrull 

- Falken 

- LSS-boende 

- Handlingsplan hemtjänst 

- Projekt Hälsa vård och omsorg  

Beslutet skickas till: 

Ekonom C Johansson 

Diariet 
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§ 26   Dnr 2017/VO0116 

Riktlinjer parboende 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef för särskilt boende Joakim Hedström berättar att det ingår i ”skälig 

levnadsnivå” att kunna bo tillsammans när make/maka erhåller biståndsbeslut om 

särskilt boende. Ett förslag om riktlinje för parboende/medboende kommer att 

presenteras för vård- och omsorgsnämnden i september. 

Hedström informerar om de två begreppen parboende och medboende: 

- Parboende - båda har biståndsbeslut om särskilt boende. 

- Medboende - en av de båda har biståndsbeslut om särskilt boende.  

Man kan bo tillsammans i en lägenhet eller på samma avdelning/i samma hus. Endast 

Vilan och Ekebogården kan erbjuda boende i samma lägenhet. I dagsläget finns 4-5 par 

som bor tillsammans på särskilt boende i Vetlanda kommun. 

En medboende har inte rätt att bo kvar på boendet om make/maka med biståndsbeslut 

avlider, och den medboende inte har ett eget biståndsbeslut om plats i särskilt boende. 

Beslutet skickas till: 

Funktionschef J Hedström 

Diariet 
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§ 27  

Återkoppling från workshop med Kommunala pensionärsrådet 
2017-05-02 – Infocenter 

Kommunala pensionärsrådets beslut   

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunikationschef Rikard Lehmann berättar att kontakten med äldre medborgare 

och då inte minst Kommunala pensionärsrådet har varit mycket värdefull vid 

utvecklingen av Infocenter som blivit en ny organisation - Kommunikation och 

medborgarservice.  

Den nya organisationen omfattar kommunikatörer samt turist- och servicecenter. 

Vid KPR workshop i maj framkom många bra synpunkter som man kommer att ha nytta 

av vid ex. utvecklingen av e-tjänster och tillskapande av en ny servicewebb. 
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§ 28   Dnr – 

Hemtagningsteam 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef för hemtjänst Marie Göransson berättar att en förändring av antalet 

dagar som kommunen har på sig att ta emot och förbereda insatser för utskrivningsklara 

personer sker vid årsskiftet. Förändringen som innebär att förberedelsetiden minskar är 

ett krav från regionen om snabb hemgång från sjukhus. 

Kommunen arbetar nu med att skapa en organisation – Hemtagningsteam - för 

snabbare hantering av ärenden som kräver utökat stöd och hjälp vid utskrivning från 

sjukhus till sitt egna boende. Hemtagningsteamen ska förbereda hemgång för den 

utskrivningsklara personen genom att utreda och erbjuda stöd av hemtjänstpersonal 

och fysiska hjälpmedel utifrån behov. I hemtagningsteamet ingår undersköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut och om så erfordras, sjuksköterska. 

Göransson berättar att ett pilotprojekt med hemtagningsteam kommer att starta i 

oktober. 

Beslutet skickas till: 

M Göransson 

 

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-05 8 (11) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 29   Dnr - 

Bemanningscenter/Flexare 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Bemanningscenter är numera organiserat under HR-avdelningen och har bytt namn till 

Kompetenscenter. Kompetenscenter omfattar idag 11 bemanningsplanerare och två 

rekryterare har anställts, då det är stora svårigheter att rekrytera personal i dagsläget. 

Marie Göransson, funktionschef för hemtjänst berättar att flexorganisationen ligger 

kvar under vård- och omsorgsförvaltningen, inordnad under funktion hemtjänst, där  

45 st. flexare arbetar mot äldre- och funktionshinderomsorg. 

Beslutet skickas till: 

M Göransson 
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§ 30   Dnr 2017/VO0013 

Personalbehov och sjukfrånvaro  

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att vård- och 

omsorgsförvaltningen har stort behov av personal i dagsläget, och att det är mycket 

svårt att rekrytera undersköterskor. 

Med sänkt ambitionsnivå har ändå sommaren fungerat ganska bra. 

Sjukfrånvaron ligger högt i förvaltningen i förhållande till kommunen totalt. Arbete 

pågår med att få ner sjuktalen och åtgärder har vidtagits, men det tar tid innan man kan 

se resultat av dessa. 

Beslutet skickas till: 

M Karlsson 
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§ 31   Dnr - 

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

- Ny funktionschef för funktionshinderomsorgen, Martina Boström. 

- Förändring av funktions Myndighetsutövning och service till funktion Kvalitet 

och utveckling 

- Kvarngården åter till kommunen 

- Falken, boende socialpsykiatrin 

- Nya Tomasgården, pågående arbete 

 

-------------------- 
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§ 32   Dnr –  

Hantering av protokoll från Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att protokoll från Kommunala pensionärsrådet 

sänds via mejl till ledamot som önskar detta. Mejladress lämnas till nämndsekreteraren. 

Om pensionärsorganisation önskar digitalt protokoll att lägga på resp. förenings 

hemsida, meddelas nämndsekreteraren mejladress till berörd person/ansvarig för 

hemsidan.   

Den ledamot som inte vill ha protokoll via mejl får detta per post. 

 


