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Plats och tid Hörsalen, Biblioteket kl. 13-16.30 

Workshop kl. 9-12 

Beslutande T Bohman (S), ordf.; E Johansson (L); N-E Olofsson (S) 

SPF – L Carlsson (endast em), B Sigfridsson, E Wahlgren  

PRO – I Henriksson, P Andersson (endast em), S Svensson (-- kl.16) 

RPG – A-L Bergman, A-L Ziegler 

Övriga deltagare SPF – S Magnusson 

PRO – B Oscarsson (-- kl. 16), S Helander Mörnefeldt (endast fm) 

RPG – B Westerlund (endast em), G Karlsson (-- kl.16.10) 

M Karlsson, vård- och omsorgschef; U Ribbholm, bitr. vård- och omsorgschef; 

G Mathur, verksamhetsutvecklare; W Hedberg, trafikingenjör; B Wiberg, 

projekteringschef; M Gromer, utvecklingsstrateg; A Eliasson, ekonomichef; C 

Johansson, ekonom; L Ottosson, kostchef; A-B Sandström, 

avgiftshandläggare; J Hoogenboom, avgiftshandläggare,  

Utses att justera Staffan Magnusson, SPF 

Justeringens plats och tid Per post 2018-06-05 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 12 - 20 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justerare 

Tommy Bohman 

 

 Staffan Magnusson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: - 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): - 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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§ 12 Dnr - 

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2018-05-08fastställs enligt nedan: 

§ 12 Fastställande av dagordning 

§ 13 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 14 Parkeringsplatser Norrgården 

§ 15 Medborgarundersökning 

§ 16 Öppna jämförelser – äldre 

§ 17 Budget i Vetlanda kommun 

§ 18 Avgifter för hemtjänst m.m. 

§ 19 Information från förvaltningen 

§ 20 Övrigt ärende – Måltidsservice 
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§ 13 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2018-02-06 § 1-11. 
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§ 14 Dnr - 

Parkeringsplatser Norrgården 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunala pensionärsrådet har vid tidigare sammanträden diskuterat frågan om 

parkeringsplatser vid Norrgården. Svårigheten att finns lediga parkeringsplatser vid besök på 

Norrgården skapar irritation bland såväl besökare som personal. 

Tekniska kontoret har till föregående möte med KPR meddelat att möjlighet finns att parkera 

på gatorna kring Norrgården.  

Trafikingenjör Weronica Hedberg och projekteringschef Björn Wiberg medverkar vid dagens 

möte för att svara på frågor och lämna ytterligare information i ärendet. 

Wiberg berättar att det kostar ca 20-30 tkr att tillskapa en parkeringsplats, och att det i 

dagsläget varken finns budgetmedel eller tillgänglig mark för att tillskapa fler 

parkeringsplatser. 

Då det finns flera olika verksamheter vid Norrgården och man eventuellt inte har behov av 

parkeringsplatser under samma tid på dygnet, föreslås att en inventering av användningen 

görs för samordning av platserna. Troligen kommer även fler parkeringsplatser att frigöras då 

Bemanningsenheten flyttar från Norrgården under hösten. 

Tekniska kontoret kan vid behov hjälpa till med att ta fram en utredning kring p-platserna och 

framtida användning. 

Beslutet skickas till: 

W Hedberg 

B Wiberg 
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§ 15 Dnr - 

Medborgarundersökning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsstrateg Maria Gromer redovisar resultat från Medborgarundersökningen som 

genomfördes under september-oktober 2017. 

Vartannat år genomförs en medborgarundersökning för att få reda på vad medborgarna i 

Vetlanda kommun tycker om vår verksamhet. Medborgarna får ge sin syn på hur det är att bo 

i Vetlanda kommun genom att tycka till om våra olika verksamheter och vår service. 

Undersökningen har genomförts som telefonintervjuer av slumpvis utvalda kommuninvånare 

mellan 18-74 år. Undersökningarna genomförs vartannat år och startade 2007. 

Av redovisningen framgår att Vetlanda kommun får bra betyg, över genomsnittet i landet. Det 

finns en tydlig trend som visar mot allt bättre resultat. 

Gromer påtalar att vi måste vidmakthålla och finna ytterligare motivation för att utvecklingen 

inte ska stagnera.  

Beslutet skickas till: 

M Gromer 
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§ 16 Dnr 2018/VO0057 

Öppna jämförelser – Äldre 2017 

Kommunala pensionärsrådets beslut  

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat för år 2017 gällande Öppna 

jämförelser – Äldre. 

Öppna jämförelser belyser kvalitet utifrån individens perspektiv och är ett underlag för analys 

och förbättring såväl nationellt som lokalt. 

Underlaget hämtas bland annat från Brukarundersökningen samt olika register. 

Beslutet skickas till: 

G Mathur 
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§ 17 Dnr – 

Budget i Vetlanda kommun 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Andres Eliasson samt ekonom Carin Johansson berättar om Vetlanda kommuns 

ekonomi och budgethantering. 

Vetlanda kommun omsätter varje år ca 2 miljarder kr. Investeringar omfattar ca 90 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämndens budgetram omfattar 467 mnkr och bokslutsprognosen visar ett 

beräknat underskott om ca -30 mnkr. En stor del av det beräknade underskottet beror på 

kostnader för personlig assistans och externa placeringar. 

Beslutet skickas till: 

A Eliasson 

C Johansson 
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§ 18 Dnr – 

Avgifter för hemtjänst m.m. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Avgiftshandläggare Ann-Britt Sandström och Johanna Hoogenboom informerar om avgifter 

och handläggningen av avgifter i vård- och omsorgsförvaltningen gällande ordinärt och särskilt 

boende samt korttidsboende.  

Beslutet skickas till: 

A-B Sandström 

J Hoogenboom 
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§ 19 Dnr - 

 
Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar kort om vad som är på gång inom vård- 

och omsorgsförvaltningen, bl.a.  

- Ekonomi  

- Hemtagningsteam 

- Tillsyn via kamera 

- Planeringssystem hemtjänst m.m. 

- Semestervikarier sommaren 2018 

- Digitalisering av trygghetslarm  

- Aktivering Mogärde 

- Tomasgården 

- Kvarngården i kommunal regi 1 oktober 2018 

-------------------- 
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§ 20 Dnr 2018/VO0070 

 
Övrigt ärende – Matdistribution i Vetlanda kommun 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen samt möjligheten att lämna synpunkter 

på förslaget. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kostchef Lena Ottosson informerar om förslag till förändring av matdistributionen i Vetlanda 

kommun. 

Idag levereras matlåda med varm mat till hemmet utifrån önskemål och med en kostnad om 

63 kr/portion. 390 personer har beviljad matdistribution varav ca 240 lådor levereras per dag, 

150 lådor levereras mer oregelbundet 1-6 dagar/vecka. 

Det framtagna förslaget innebär en förändring till  

1. Abonnemang måndag-söndag 

2. Abonnemang måndag-fredag 

Kostnaden blir ett fastställt abonnemangspris istället för portionspris. 

Anledningen till förändringen är att man vill att personer som har matdistribution ska få en 

mer regelbunden mathållning med varierad kost och tillräckligt med näring. 

Dessutom ger det bättre möjligheter för planering av antal måltider och matlådor per dag, 

samt transporter och administrativt arbete.   

Kommunala pensionärsrådet tar del av förslaget och framför några mindre synpunkter. 

Beslutet skickas till: 

L Ottosson 

Diariet 

 

 

 

 

 

 


