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Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30-16.40

Beslutande

T Bohman (S), ordf., K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF),
P Brannestam (VF), S-G Fransson (C), J-E Josefsson (KD), A Holmqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare: M Fagerberg (M) för A Bengtsson (M)

Övriga deltagare

E-K Hjalmarsson (S), A Lindberg (S), M Persson (C), N Axelsson (M), R Solid (L),
C Strömbäck (V)
M Karlsson, tf. vård- och omsorgschef; S-Å Karlsson, Tekniska kontoret §178;
L Hammarström, myndighetschef §176,186; M Göransson, funktionschef
ÄO/Hemtjänst §176,183; J Hedström, funktionschef ÄO/särskilt boende §183;
C Johansson, ekonom §179-180; G Mathur, verksamhetsutvecklare §177;
M Danielson, nämndsekr.

Utses att justera

Almuth Holmqvist (MP)

Justeringens plats
och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-12-01

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 173-186

Monica Danielson
Ordförande

Tommy Bohman (S)
Justerare

Almuth Holmqvist (MP)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Datum för anslagets
uppsättande

2017-12-01

Förvaringsplats för
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Monica Danielson, nämndsekreterare
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Dnr -

Fastställande av dagordning/ärenden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den
23 november 2017 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp.
tillkommande Övriga ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning.
Upprop
Val av justeringsperson
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185

Fastställande av dagordning/ärenden
Delgivningar/beslut/meddelanden
Anmälan av protokoll
Hemtagningsteam – information
Kvalitet och lärande VO 2017, redovisning av hållplats 3:
Rutiner och processer
Möjlighet till byggnation av LSS-boende, i Vetlanda kommuns regi
Bokslutsprognos VO per oktober 2017
Detaljbudget 2018 VO inklusive Mål och strategi
Fördelning av områden – VON Kontaktpolitiker (revidering)
Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m.
Information från förvaltningen
Anmälan av delegationsbeslut
Övrigt ärende – Medverkan vid MVT-mässan i Kista 23-24 januari 2018

Sekretessärende
§ 186

Just sign

Ansökan om hem för vård och boende enligt 4 kap 1 § SoL

Utdragsbestyrkan
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Dnr –

Delgivningar/beslut/meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sveriges Kommuner och Landsting
a)
b)

Cirkulär 2017:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Cirkulär 2017:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och
arbetsmiljö

Kommunfullmäktige
c)
d)
e)

Protokoll 2017-09-20 § 94 Nytt styrdokument för hantering av arkiv
Protokoll 2017-10-18 § 106 Finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Protokoll 2017-10-18 § 110 Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Birgitta Emilsson (C)

Kommunstyrelsen
f)

Protokoll 2017-11-01 § 149 Bokslutsprognos per den 30 september 2017

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Anmälan av protokoll
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde med
a) Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-24 § 152-172
b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-11-14 § 69-71
anmäls och läggs till handlingarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0138

Hemtagningsteam - information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Funktionschef ÄO/Hemtjänst Marie Göransson och myndighetschef Linda
Hammarström informerar om hemtagningsteam.
Fr.o.m. 2018 ändras betalningsansvarslagen och utskrivningsklara patienter från
regionen ska tas hem så snart som möjligt för att undvika betalningsansvar.
Ett hemtagningsteam har startats upp av vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att
skapa en trygg och säker hemgång utan onödigt dröjsmål. Detta ska uppnås genom
tidigt samarbete och planering med vårdgivare. Vid hemgången strävas efter delaktighet
och självständighet. I dagsläget arbetar hemtagningsteamet inom två områden i
centralorten samt två områden på landsbygden, som förberedelse inför årsskiftet.
Hemtagningsteamet består av fem undersköterskor samt sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast etc. vid behov.
Personen tillhör hemtagningsteamet under 14 dagar, då en utredning görs kring den
fortsatta vården och omsorgen. Teamet ska arbeta utredande, rehabiliterande och
stärkande.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
M Göransson
L Hammarström
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0140

Kvalitet och lärande VO 2017, redovisning av hållplats 3:
Rutiner och processer
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat från Hållplats 3: Rutiner och
processer som är den tredje delen av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsårshjul
och som nu implementeras i hela organisationen.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar löpande med att kartlägga verksamheternas
olika processer och ta fram de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten
bedrivs med god kvalitet. Syftet med hållplats 3 är att medarbetare och chefer ska få
ökad kunskap om den egna verksamhetens processer och rutiner. Syftet är också att
processerna, rutinerna och riktlinjerna systematiskt och återkommande ska
kontrolleras, granskas och vid behov revideras. Hållplatsen har genomförts inom
samtliga funktioner.
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de förbättringsförslag som framkommit i
samband med hållplatsen. Åtgärder sker på både funktionsnivå och förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-07.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
G Mathur
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0131

Möjlighet till byggnation av LSS-boende, i Vetlanda kommuns regi
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tekniska kontoret ges i uppdrag att se över möjligheterna att tillskapa LSS-boende i egen
regi genom nybyggnation alternativt förhyrning av externa lokaler.

Ärendebeskrivning
Det saknas LSS-boende för att kunna verkställa myndighetsbeslut i Vetlanda kommun.
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2017-10-24 tagit del av vård- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse gällande ökat behov av fler boendeplatser i
bostad med särskild service i form av gruppbostad. I tjänsteskrivelsen presenterades tre
olika alternativ för att kunna tillgodose behoven.
Vid diskussion i vård- och omsorgsnämnden sågs ett alternativ som mest fördelaktigt att bygga nytt LSS-boende i Vetlanda kommuns regi. Inför slutligt ställningstagande
önskades ytterligare information om möjligheterna att tillskapa LSS-boende i kommunal
regi.
Sven-Åke Karlsson, Tekniska kontoret berättar att han gjort en snabb överblick av
möjligheterna att inom en rimlig framtid skapa ett LSS-boende i Vetlanda kommun. Ett
alternativ är att undersöka möjligheten att hyra externa lokaler, ev. i pågående
nybyggnadsprojekt, för drift av LSS-boende i egen regi. Ett annat alternativ är att bygga
ett nytt LSS-boende i egen regi, vilket med stor sannolikhet kommer att ta längre tid.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att tekniska kontoret ges i uppdrag att se över möjligheterna att
tillskapa LSS-boende i egen regi genom nybyggnation alternativt förhyrning av externa
lokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-07.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-11-14 § 70.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden lämnar begäran om översyn inkl. kostnadsberäkning
gällande möjlighet att bygga ett LSS-boende i kommunal regi, till Tekniska kontoret.

Beslutet skickas till:
S-Å Karlsson/Tekniska kontoret, vård- och omsorgschef, M Boström, Diariet

Just sign
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Dnr 2017/VO0046

Bokslutsprognos per oktober 2017 – Vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Bokslutsprognos med redovisning till och med oktober som underlag godkänns samt
redovisas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar bokslutsprognos för vård- och omsorgsförvaltningen
med redovisning till och med oktober. Prognosen visar ett beräknat resultat om
-10 032 tkr i underskott, varav -6 858 tkr avser externa placeringar och -8 950 tkr. avser
personlig assistans.
Det största underskottet i prognosen finns under insatser enligt LSS och avser boende
enligt LSS, externa placeringar samt minskade intäkter för personlig assistans. De två
senare posterna är svåra att förutsäga och kan inte heller påverkas.
I prognosen har hänsyn tagits till statliga stimulansmedel med 6 573 tkr. Kostnaderna för
insatser där dessa medel används finns inom särskilt boende, korttidsboende och
insatser enligt LSS. Främst avses ett ökat behov av personal för att möta högre
vårdtyngd och snabbare hemgång från sjukhus.
De stora underskotten finns inom verksamheter som är svåra att påverka såsom
personlig assistans och externa placeringar. Att inrymma detta inom befintlig budgetram
skulle innebära ambitionssänkning och även kvalitetspåverkande åtgärder.
Utvärderingen av hemtjänsten har resulterat i en handlingsplan där ekonomi, planering
och chefsroll kommer att vara i fokus.
Arbete med bemanningsplanering pågår, vilket man räknar med ge resultat under året.
Störst fokus är just nu inom särskilt boende.
För att minska kostnaderna i form av betalningsansvar till regionen samt minska behovet
av korttidsplatser kommer ett hemtagningsteam startas upp. Detta finansieras
inledningsvis med statliga medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-15.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-11-14 § 71.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, ekonom, diariet
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/VO0134

Detaljbudget 2018 VO inklusive Mål och strategi
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Detaljbudget 2018 inklusive Mål och strategi för vård- och omsorgsnämnden godkänns
med förändring att 1 500 tkr flyttas från vakanta tjänster till hemtjänsten, att användas
på funktionsnivå.
Detaljbudget 2018 inklusive Mål och strategi överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar förslag till detaljbudget 2018 för vård- och
omsorgsnämnden inklusive Mål och strategi.
Den externa ramen för vård- och omsorgsnämnden är enligt beslut i kommunfullmäktige
i juni 2017 467 566 tkr.
I vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska enligt lag beviljade insatser verkställas
inom tre månader oavsett om nämnden har budgetmedel eller ej. Det finns ofta
svårigheter mellan budgetförutsättningar och en rättighetslagstiftning som vi måste
tillämpa/följa.
Vård- och omsorgsnämnden har lagt en budget i balans men är medvetna om att denna
budgetram inte kommer att räcka. Det finns ett antal faktorer som är svåra att påverka
ex. stora kostnader för externa placeringar och minskade intäkter i form av
assistansersättning (statlig ersättning).
I kommentarerna lyfts särskilt rekryteringsbehovet, behov av LSS-boende, externa
placeringar, förändrat betalningsansvar etc.
Nytt för 2018 års detaljbudget är bl.a. att kommentarer kring Målstyrning 2018 hämtas
direkt till budgetdokumentet från ekonomisystemet Hypergene.
För att kunna mäta måluppfyllnaden har vård- och omsorgsnämnden fyra mål med
tillhörande nyckeltal. De fyra målen har koppling till tre av kommunfullmäktiges fem
mål, två av fullmäktigemålen har nämnden valt att inte sätta mål under då det inte finns
någon naturlig koppling till vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-08 inkl. Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr) med
Målstyrning 2018 och sifferbilaga.
Protokoll VON arbetsutskott 2017-11-14 § 72.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 180 forts.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Detaljbudget 2018 inklusive Mål och strategi för vård- och omsorgsnämnden godkänns.
Detaljbudget 2018 inklusive Mål och strategi överlämnas till ekonomikontoret.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker Detaljbudget 2018 inklusive Mål och strategi, med en
ändring av fördelning genom att 1 500 tkr flyttas från vakanta tjänster till hemtjänsten,
att användas på funktionsnivå.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Bohmans förslag.

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Diariet

Just sign
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Dnr 2017/VO0139

Kontaktpolitikeruppdrag Vård- och omsorgsnämnden – revidering
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Reviderad lista över kontaktpolitikeruppdrag/-områden för ledamot i vård- och
omsorgsnämnden fastställs enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av bl.a. förändringar i områdesindelning inom funktionen
funktionshinderomsorg samt avgående resp. tillkommande ledamöter i vård- och
omsorgsnämnden krävs en förändring av fördelningen av kontaktpolitikerområden.
Reviderad lista presenteras och några mindre justeringar görs vid genomgång.

Beslutsunderlag
Lista Kontaktmannaskap – Vård- och omsorgsnämnden VON 2017-11-01.

Utdrag
Vård- och omsorgschef
Funktionschefer
Områdeschefer
Kontaktpolitiker
M Danielson
Diariet

Just sign
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Dnr 2017/VO0015

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
- Tomasgården – Rune Solid
- Hemsjukvården/rehab – Monica Högberg
- Ekebogården – Eva-Karin Hjalmarsson

Beslutet skickas till:
Diariet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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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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Dnr –

Anmälan av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.
a) 2017-09-01--09-30

Beslut/Avgifter

b) 2017-10-01--10-31

”

c) 2017-10-01--10-31

Rapport Lex Sarah/Avvikelser

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

Just sign
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Dnr 2017/VO0121

Övrigt ärende – Medverkan vid MVT-mässa i Kista 23-24 januari
2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Två ledamöter från vård- och omsorgsnämnden medges möjlighet att delta vid MVTmässa i Kista 23-24 januari 2018 med arvode enligt arvodesreglementet.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 § 147 beslutat att ”en
ledamot från vardera majoritet resp. opposition medges möjlighet att delta vid MVTmässan i Kista 23-24 januari 2018 med arvode enligt arvodesreglementet.”
Då ingen ledamot från majoriteten har möjlighet att delta erbjuds denna plats till övriga
ledamöter i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Diariet

Just sign
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Sekretess
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