
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Plats och tid Ks-salen, vån.1, Stadshuset, kl. 13.30 till 15.00 
Mötet ajourneras kl. 14.05-14.10 (§ 28) 
Under förmiddagen genomförs workshop kl. 8.30-12 - deltagande enl. 
separat deltagarförteckning 

Beslutande Nanna Axelsson (M); Anders Bengtsson (M), ordf.; Jan-Erik Josefsson (KD); 
Cecilia Rylander (VF); Kjerstin Olofsson (S); Arne Larsson (SD); 
Lennart Lööw (S) 

Tjänstgörande ersättare: Madelene Almqvist (C) för Stig-Göran Fransson (C); 
Lola Frödeberg (VF) för Birgitta Glans (VF) 

Övriga deltagare Maria Bergman (M), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Pia Fälth (SD}, Rune Solid (L) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Ulrika Ribbholm, funktionschef 
FO; Marie Göransson, funktionschef hemtjänst; Joakim Hedström, 
funktionschef särskilt boende; Jennie Svensson, funktionschef Hälso- och 
sjukvård samt Myndighetskontor; Carin Johansson, ekonom§ 25-28; Monica 
Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Arne Larsson (SD) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-03-02 

Underskrifter ·Jh,Qc~Sekreterare Paragrafer 25-32 

Monica Danielson 

Ordförande 

Justeringsperson 

Anslag av protokollet 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2020-03-03 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-03-24 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Anders Be gtsson 

Ar 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Föredragningslista 

§ 25 Meddelanden 

§ 26 Sammanfattning workshop 

§ 27 Äldreomsorgsplan 2020-2030 - remiss för yttrande 

§ 28 lnvesteringsäskanden och Behovsförändringar drift för 
vård- och omsorgsnämnden 2021-2023 

§ 29 Information från kontaktpolitiker 

§ 30 Information från förvaltningen 

§ 31 Information om dagverksamhet 

§ 32 Revidering servicedeklarationer VO 

2019/33 

2020/38 

2020/39 

2020/23 

2019/177 

Utgår 

Rapport Personalstatistik - sjukfrånvaro, tillbud och 
arbetsskador 

2019/214 
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Sammanträdesproto koll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 25 Ärendenr -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Meddelande från styrelsen nr 1/2020 2020-01-31 - Överenskommelse mellan staten 
och SKR om psykisk hälsa 2020 

b) SKR 2020-02-18 - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

c) Meddelande från styrelsen nr 4/2020 2020-01-31 - Överenskommelse mellan staten och 
SKR om Strategi för genomförande av Vision eHälsa 2025 

d) SKR Cirkulär 2020/5 - Ett starkare skydd för välfärdssystem 

e) Minnesanteckningar - Ekebogårdens råd 2019-12-09 

f) Minnesanteckningar - Boenderåd Dalen och Solgläntan 2020-02-03 

--------------------------·------

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 26 Ärendenr -

Workshop med vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av samlad information och synpunkter som 

framkommit från vård- och omsorgsnämndens ledamöter vid vård- och omsorgsnämndens 

workshop. 

Ärendebeskrivning 
Workshop med vård- och omsorgsnämnden har genomförts i anslutning till sammanträde 

27 februari 2020. 

De frågor som diskuterades var bl.a. vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi 

samt äldreomsorgsplan 2020-2030. 

En sammanfattning av förmiddagens gruppvisa informationer/diskussioner görs, för 

gemensam diskussion av vård- och omsorgs nämnden. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

Funktionschefer VO 
Ekonom 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 27 Ärendenr VO 2019/33 

Äldreomsorgsplan 2020-2030 - remiss för synpunkter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgs nämnden har tagit del av förslag till Äldreomsorgsplan 2020-2030. 

Förslaget överlämnas för information till kommunstyrelsen samt pensionärsorganisationer 
ingående i Kommunala pensionärsrådet, KPR och Anhörigföreningen. 

Ev. synpunkter lämnas till vård- och omsorgsnämnden senast 2020-04-03. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-02-07 § 22 vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en ny äldreomsorgsplan. 

Syftet med en äldreomsorgsplan för Vetlanda kommun är att ge underlag för att styra, 
strategiskt planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen. Äldreomsorgsplanen ska 

även finnas med som en del i den övergripande utvecklingen av kommunen och beslutas i 
kommunfullmäktige. Nuvarande äldreomsorgsplan gäller för åren 2015-2019 varför det finns 
behov av att en ny tas fram. 

Kommunövergripande görs en omvärldsanalys med utblick tio år varför det kan vara en fördel 

att även äldreomsorgsplanen sträcker sig över en längre tidsperiod än vad de tidigare 
planerna gjort. Det ger förutsättningar för en långsiktig planering av äldreomsorgen i 
Vetlanda. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram förslaget till ny Äldreomsorgsplan. Denna 

har presenterats för vård- och omsorgsnämnden, som även diskuterat planen vid en workshop 
27 februari 2020. 

Planen överlämnas som information till kommunstyrelsen och pensionärsorganisationer 
ingående i Kommunala pensionärsrådet, KPR samt Anhörigföreningen för möjlighet att lämna 
synpunkter inför fastställande av förslag i vård- och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om Äldreomsorgsplan 2020-2030 vid sammanträde 
20 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Äldreomsorgsplan 2020-2030 (Arbetsmaterial). 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, Pensionärsorganisationer ingående i Kommunala pensionärsrådet, KPR 
samt Anhörigföreningen 

V~ -°Zorgschef 
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Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

J Hedström 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 28 Ärendenr VO 2020/38 

lnvesteringsäskanden och behovsförändringar drift för vård
och omsorgsnämnden 2021-2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar investeringsäskanden och behovsförändringar drift 
till budgetberedningen enligt nedanstående: 

Behovsförändrinq drift 

10 500 tkr avseende drift av nya Tomasgården 

4 500 tkr avseende drift av nytt LSS-boende 

2 300 tkr avseende drift av trygghetslarm och trådlöst nätverk boende 
(fördelat på 2021: 900 tkr, 2022: 800 tkr och 2023: 600 tkr) 

3 000 tkr avseende förstärkning av biståndshandläggare 

lnvesteringsäskanden: 

1 500 tkr för investering på nya Tomasgården 

150 tkr för investering nytt LSS-boende 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl. 14.05-14.10. 

ProtokoIIsanteckning 

Vetlanda framåtanda (VF) kräver att vård- och omsorgsnämnden tilldelas en rejält utökad ram 
som är bättre anpassad utifrån nämndens behov. 

När nu riksdagen beslutar om mer pengar till välfärden ska Vetlanda kommun givetvis 

använda dessa pengar till det som de är avsedda för, d.v.s. i första hand till vård och omsorg. 

Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD) tillstyrker ovanstående 
protokollsanteckning. 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 28 forts. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ska enligt gällande plan lämna investeringsäskande och behovsförändring av driften 

till budgetberedningen för kommande period, d.v.s. 2021-2023. 

Inför budgetberedningen har förvaltningen tagit fram underlag för kommande 

behovsförändringar inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden har tagit del av detta 

genom information och workshop. 

Beslutet skickas till 

Budgetberedningen 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 29 Ärendenr VO 2020/39 

Information från kontaktpolitiker VON 

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 skriftligt och/eller muntligt informera 
om besök i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som 
kontaktpolitiker. 

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

Nedanstående kontaktpolitiker informerar från besök: 

Äldreboende Österäng - K Olofsson (S) 

Äldreboende Stenberga - K Olofsson (S) 

Äldreboende Tomasgården - R Solid (L) 

Äldreboende Ekebogården - E-K Hjalmarsson (S) 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämndenrs Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 30 Ärendenr -

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 om pågående och planerad verksamhet. 

·------------------------------

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 31 Ärendenr VO 2020/23 

Information om dagverksamhet - Björkängen och Norrängen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att se vilka effektiviseringar som kan vara 
möjliga och har också fått i uppdrag att se över externa hyror. 

Dagverksamheten Björkängen i Korsberga flyttas till Vetlanda tätort och bedrivs tillsammans 
med befintlig dagverksamhet Norrängen. Att bedriva all dagverksam het för personer med 
demensdiagnos på en adress ses som möjligt och förvaltningen bedömer att kvaliteten kan 
bibehållas. Kommunens demenssjuksköterska har konsulterats och ställer sig positiv till 
förändringen. 

Att slå samman Björkängen och Norrängen ger möjlighet till effektivisering genom att bland 
annat lämna en extern lokal samt bedriva verksamheten med något mindre personella 
resurser och med bibehållen kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-13. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef hemtjänst 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 32 Ärendenr VO 2019/177 

Revidering av servicedeklaration demensvård, personlig assistans, 

bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende för äldre 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar reviderade servicedeklarationer gällande demensvård, 
personlig assistans och bostad med särskild service, samt 

reviderad servicedeklaration gällande särskilt boende för äldre efter ändring av formulering 
gällande punkt kring genomförandeplan. 

Ärendebeskrivning 

I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är 
att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få 
nöjdare medborgare/brukare. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har idag tolv stycken framtagna servicedeklarationer inom 
olika områden. Det är viktigt att vi kontinuerligt säkerställer och förankrar att det vi lovar i 
servicedeklarationerna stämmer överens med den aktuella verksamheten. 
Servicedeklarationerna reviderades senast 2015. 

Servicedeklarationerna tydliggör vad medborgaren/kunden kan förvänta sig av våra olika 
insatser. Det är viktigt att de är kända och förankrade hos både politik och medarbetare. 

Efter diskussion i vård- och omsorgsnämnden föreslås en ändring av formulering gällande 
punkt kring genomförandeplan i servicedeklaration för särskilt boende för äldre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
Funktionschef särskilt boende 
Funktionschef Hälso- och sjukvård 
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