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Organ

Sainmanträdesdatum

Datuin  då anslaget  sätts  upp

Pensionärsrådet, 5g 1-6

2021-10-29

2021-11-10  Datum  då anslaget  tas ned 2021-12-02

Undei'skiiff

Camilla  Lindström,  sekreterare



Vimmerby
kommun

SAMMANTP,ÄDESPRO'föKOLL; '2 '('11)

Sairiinantfödesdatuin

2021-10-29

Pensionärsrådet

PR 51 Diarienuini'ner  2021/271

Bostadsfrågor  -  information  till  pensionärsrådet

Pensionärsrådets  beslut

Pensionärsrådet  lägger  informationen  om  bostadsfrågor  till  handlingarna.

Sammanfattning

Sainhällsbyggnadschef  Andreas  Horste  berättar  att det  just  nu  håller  på att tas fram

flera  nya  detaljplaner  för  bostäder.  Andreas  Horste  nämner  också  pågående  projekt:

*  Stubingränd. Försä5ning av radhusbebyggelse pågår, 23 boenden. Beläget
till  vänster  om  Snokebovägen  sett från  Virnrnerby,  strax  innan  VOK-stugan.

*  Kiosken  1. Tomten  ligger  nedanför  Coop.  En  privat  entreprenör  säljer  nu 17

bostadsrätter  i etapp  1 och  planerar  för  37 hyresrätter  i trygghetsboende  i etapp

2. Vid  intresse  för  lägenhet  i etapp  l eller  2 hänvisar  Andreas  Horste  till

rnäklaren:  Länsförsäkringar,  Susaru'ie  Gustafsson  076-  510 04 91.

*  Gramn 13. Ny deta5p1an med ytterligare huskropp klar. Utredning pågår
för  att sälja  hela  området  med  krav  om  nybyggnation  av trygghets-

boende.  Inriktningen  är att  hemtjänsten  som  är kopplad  till  boendet  fortsatt

ska  vara  i kommunal  regi.

*  Uven  7. Här  planerar  Vimarherm  AB  för  32 lägenheter.  Detaljplanen  är

överklagad  och  bostadsbolaget  väntar  på besked.  Det  går  ännu  inte  att

ställa  sig  i kö för  bostad  eftersom  det inte  är klart  om  man  får  bygga.

*  Nosshult.  Villatomter  nära  Nossen.  20 av 26 tomter  är sålda.

*  Nybble.  Här  planeras  för  ett nytt  villaområde  samt  förskola  och  vård-  och

omsorgboende.

Andreas  Horste  berättar  också  att det finns  cirka  60 lediga  villatomter  utanför

Virnmerby  stad och  att Vimmerby  kornmun  avser  att stärka  sin  marknadsföring

av dessa.

Slutligen  näinnder  sainhäl1sbyggnadschefen  att arbetet  med  att ta fram  en ny

översiktsplan  för  Virnmerby  kornmun,  planen  ska  innehålla  långsiktig  planering

för  alla  koinrnunens  orter.  Vimrnerby  kornmun  önskar  medborgardialog  och

därför  kommer  det att ske en dialogtur  på 10 orter  i kommunen  under  perioden

Protokolljustei'are

M1!/6:
Utdi'agsbestyrkning
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november  2021 till  januari  2022.  Mer  information  finns  på Vimmerby  kommuns

hemsida,  www.vimmerbv.se.

Underlag

Muntlig  föredragning  av Andreas  Horste,  sarnhällsbyggnadschef.

Protokollsutdrag  lämnas  till

Diariet

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning
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Statliga  stimulansbidrag  till  socialförvaltningen  -  hur  ska

de  användas?

Pensionärsrådets  beslut

Pensionärsrådet  lägger  informationen  till  handlingarna.

Sammanfattning

Socialförvaltningen  har  under  många  år fått  statsbidrag  riktade  till  olika  ändamål

och/eller  målgnipper  med  mer  eller  mindre  detaljerade  återredovisningskrav.

I år uppgår  de riktade  statsbidragen  till  ett betydligt  större  belopp  sammanlagt

än tidigare  år och  vissa  av bidragen  är inte  lika  tydligt  riktade.  Därför  fattade

socialnäinnden  imaj  2021 ett iruiktningsbeslut  från  kring  fyra  statsbidrag  som

heter:

*  "Säkerställa  god  vård  och  omsorg  av äldre  personer".  Ca I  7 rrmkr.

*  "Motverka  ensamhet  bland  äldre  och  ökad  kvalitet  i vården  och

omsorgen  om  personer  med  demenssjukdom".  Ca 1,2  mnkr.

*  Förberedelser  "God  och  nära  vård"-  en primärvårdsreform  som

ska vara  genomförd  2030.  Ca 2,1 mnkriår.

*  "Välfärdstela'iik  för  äldre".  Ca  320  tkriår.

Statsbidragen  avser  2021 men  det  är aviserat  medel  för  vissa  områden  även  för

åren  2022  och  2023  för  att skapa  mer  långsiktighet.  Beslut  om  medel  för  2022

beslutas  av socialnämnden  i december  och  för  2023  tas beslut  i december  2022.

Pensionärsrådet  får  information  om  vad  de olika  statsbidragen  får  användas

till  och  vad  inriktningen  är att de ska användas  till  i Virnmerby.  Rådets

ledamöter  ställer  frågor  och  framför  synpunkter.

Underlag

Muntlig  föredragning  av socialchef  Anette  Nilsson  och  verksamhetscheferna

Karin  Holmgren  och  Boel  Vigren  Gustafsson.

Protokollsutdrag  lämnas  till

Diariet

Protoko15usterare

?l<I.
Utdi'agsbestyrkning
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Lägesrapport  från  äldreomsorgen

Pensionärsrådets  beslut

Pensionärsrådet  lägger  infori'nationen  till  handlingarna.

Sammanfattning

Coronapandemin  och  begränsningarna  imöjligheterna  att  mötas  har  ii'ineburit

att  pensionärsrådet  inte  samlats  på cirka  1,5  år. Det  firu'is  därför  ett  önskemål

från  pensionärsrådets  ledamöter  om  att  få information  om  läget  inom  äldre-

omsorgen  och  om  förändringar  under  perioden.

Verksainhetscheferna  för  vård-  och  omsorgsboende  Karin  Holmgren  och

verksamhetschefen  vård  och  omsorg  i hemmet  Boel  Vigren  Gustafsson

berättar:

*  Inom  äldreomsorgen  arbetar  medarbetare  fortfarande  med  skyddsutrustning

och  provtar  sig  vid  symtom  på  vad  som  skulle  kunna  vara  covid  -19.

Iruiktningen  kring  vaccination  är att  man  vill  att alla  medarbetare  som  kan

ska  vaccinera  sig.

*  Överlag  är det  ett  stabilt  läge  inom  äldreomsorgen,  men  det  är allt  svårare  att

rekrytera  medarbetare.  Det  är viktigt  att  kuru'ia  erbjuda  heltidsarbete.  Utöver

tillsvidareanstäl1da  behövs  vikarier  som  ersätter  vid  sjukdom,  ledigheter  och

för  att  ordinarie  personal  kuru'ia  gå utbildning.

Vård-  och  omsorgsboende

*  En  projektledare  för  byggnationen  av ett  nytt  vård-  och  omsorgsboende  vid

Nybble  är upphandlad  av fastighetsavdelningen.  Inriktningen  är att  det  nya

boendet  ska  vara  klart  2024.  Boendet  ska  ha  minst  54 lägerföeter  för  att  kunna

ersätta  Kvillgården  och  också  ge ett tillskott  på  lägenheter.  Karin  Holmgren,

verksarnhetschef  för  vård-  och  omsorgsboende,  är ansvarig  för  arbetet  utifrån

socialförvaltningens  ansvarsområde.  Karin  efterfrågar  fyra  representanter  från

KPR  som  referensgmpp  vid  planeringen.  SPF  utser  Bert  Ingström  och  Mona

Karlsson.  PRO  utser  Erna  Heelge  och  Solveig  Sjöbladh.

*  Socialnämnden  beslutade  2021-10-21  att byta  inriktning  för  vård-  och

omsorgsboendet  Kvillgården  från  att  rikta  sig  till  personer  med  psykisk

ohälsa  till  inriktning  personer  med  stora  vård-  och  omsorgsbehov.  Psykisk

ohälsa  är inte  ovanligt  bland  äldre.  Alla  enheter  beliöver  ha  kompetens  att

Protoko15ustei'are Utdi'agsbestyr1aiing
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möta  personer  med  psykisk  oliälsa.

*  Det  är många  som  väntar  på lägenhet  inom  vård-  och  omsorgsboende,  just

nu  är det  22 personer  med  beliov  av denna  boendeform  som  väntar.  Den

som  väntat  längst  fick  sitt  beslut  i juni.  Beslut  om  vård-  och  omsorgsboende

ska  verkställas  inom  tre månader,  annars  fii'ins  risk  för  viten.

Vård-  och  omsorg  iliemmet

*  Inom  vård-  och  omsorg  i heminet  är det inga  stora  förändringar  genomförda

under  pandemitiden  utöver  att hemtjänstområde  Virninerby  stad  bildat  fyra

mindre  områden.  Förändringen  har  inneburit  en bättre  kontinuitet  för  brukare

och  en bättre  arbetsmiljö  för  medarbetarna.

*  Antalet  hemtjänsttimmar  som  utförs  ökar.  Det  är fler  kommuninvånare  som

behöver  vård  och  omsorg.

*  Etapp  två  i en 'förändring  av socialförvaltningens  ledningsorganisation  träder

ikraft  under  senhösten:

a Hanna Reve5 Westrin kommer åter från föräldraledighet  och blir  verksam-
hetschef  för  oinråde  vård-  och  omsorg  i hemmet.

s Boel  Vigren  Gustafsson  övergår  till  att vara  chef  för  socialförvaltningens

hälso-  och  sjukvård  samt  för  myndighetsavdelningen  för  äldre  och

funktionsnedsatta,  där  biståndshandläggare  och  administrativa  assistenter

ingår.

Underlag

Muntlig  föredragning  av verksarnhetscheferna  Karin  Holmgren  och  Boel

Vigren  Gustafsson

Protokollsutdrag  lämnas  till

Diariet

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning
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Sommaren  inom  äldreomsorgen  -  hur  har  det  varit?

Pensionärsrådets  beslut

Pensionärsrådet  lägger  informationen  till  liandlingarna.

Sammanfattning

Verksarnhetschefeina  för  vård-  och  omsorgsboende  Karin  Holmgren  och

verksamhetschefen  vård  och  omsorg  i hernmet  Boel  Vigren  Gustafsson

berättar  om  hur  sommaren  2021 fungerat  allmänt  sett  för  äldreomsorgens

brukare  och  verksamhet.

De  redogör  för  att det  under  senvintern  var  en oro för  hur  det skulle  gå med

semesterbemanningen.  Det  kom  in förre  ansökningar  än tidigare  år om

sommatjobb,  fler  av de som  sökte  hade  låg  kompetens  och  många  saknade

körkort,  vilket  krävs  för  arbete  inom  hemtjänsten  i kommunens  ytterornråden.

Ett  erbjudande  till  ordinarie  personal  att skjuta  på sin  huvudsemester  mot

betalning  lämnades  ut där  resultatet  var  mycket  positivt  och  hjälpte  verk-

sarnheten  att trygga  bemanningen.

I stora  delar  av äldreomsorgen  fungerade  verksamheten  bra  under  somrnaren,

menar  medarbetare  och  chefer,  men  det  firu'is  undantag  där  det  för  någon  enhet

tidvis  varit  tufft.

underlag

Muntlig  föredragning.

Protokollsutdrag  lämnas  till

Diariet

Protokolusterare Utdragsbestyrkning
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Kommunstyrelsens  rapport  om  aktuella  frågor  som  rör  äldre

Pensionärsrådets  beslut

Pensionärsrådet  lägger  informationen  till  handlingarna.

Sammanfattning

Marie  Nicholson  (M)  kornmunstyrelsens  l :e vice  ordförande  berättar  om

aktuella  kornrnunövergripande  frågor.  Följande  områden  nämns:

*  Vid  oinrådet  Nybble  är byggnationen  av en förskola  aktuellt  allra  först.

Den  ska  ha  plats  för  120  barn  och  bland  annat  ersätta  nuvarande  tillfälliga

förskolor  ipaviljonger.  Inriktningen  är att  förskolan  ska  kuru'ia  lösa  behov

av barnomsorg  på obekväma  arbetstider.  Förskolan  och  det  kommande

vård-  och  omsorgsboendet  ska  samnyttja  kost  och  städ.

*  Arbetet  med  att  ta fram  en ny  översiktsplan  för  Viinmerby  kommun

pågår. Medborgardialog om planen ska ske fö5ande datrim OCl] platser:
18 november-Tuna,  Bygdegården

25 november  -  Gullringen

2 december  -  Storebro

9 december  -  Frödinge

16  december  -  Södra  Vi

1l  januari  -  Pelarne

13 januari  -  Djursdala

18 januari  -  Locknevi

20  januari  -  Rumskulla

Tid  samtliga  tillföllen  från  klockan  18.00  till  cirka  21.00.

*  Ett  inriktningsbeslut  är fattat  om  att säga  nej  till  vindkraft  till  dess  att

nuvarande  vindbruksplan  är uppdaterad.

*  Vimmerby  kommun  ser över  förutsättningar,  placering  och  finansiering

av en ny  skola.

*  Kornmunens  delårsbokslut  visade  mot  ett  överskott  på  38,9  miljoner

kronor,  vilket  är mycket  bra.  Som  orsaker  till  resultatet  nämns  statsbidrag,

att  finansen  gått  bättre  än  beräknat  samt  ett  bra  arbete  i nämnderna.

Protokolljusterare

h I .l,.a<"/
Utdragsbestyrkning
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*  En omorganisation  och  ombyggnation  är på gång  för  att kunna  skapa  ett

kontaktcenter,  där  koiuinuninvånare  kan  få direkthjälp  i olika  frågor.

*  Brottsförebyggande  rådet  arbetar  för  att koinrna  tillrätta  med  störningar

nattetid  från  motorburen  ungdom.  Insatser  görs  för  att motverka  minska

ljudstöri'iingar,  buskörning  och  nedskräpning.

*  2022  är det  val.  Vallokalerna  är oförändrade  sedan  förra  valet.  Den

politiska  organisationen  i koinmunen  (antal  nämnder,  ledamöter  med

mera)  kommer  att vara  oförändrad.

*  Vimrnerby  Tillsarni'nans  anordnar  ett  nytt  evenemang  i juletid.  För  att  binda

ihop  Tomtenatta  och  Tomasmarknaden  lanseras  Vimmerby  Tillsammans-

galan  utanför  rådhuset  firedagen  den 17 december.  I Virnmerby  tillsammans

ingår  näringsliv,  fastighetsägare,  handlare  och  kornrnunen.

*  Vimmerby  Mötesplatser  fir ett samverkarisprojekt  mellan  komrmuiala

verksan"ilieter,  ideella  organisationer/föreningar  OCl] koinmunala  bolag.

Inom  konceptet  finns  idag  fem  mötesplatser;  Mötesplats  Bullerbyn,

Mötesplats  Focushuset,  Mötesplats  Fabriken,  Mötesplats  Ceos  och

Mötesplats  Erikshjälpen.  För  att kuru'ia  utveckla  mötesplatserna  har

Vimmerby  koinmun  prioriterat  finansieringen  av en heltidstjänst  i budget.

Underlag

Muntlig  föredragning.

Protokollsutdrag  lämnas  till

Protokolljusterare Utdi'agsbestyrkning
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Remiss  till  pensionärsrådet  av  förslaget  till  Vision  för

Vimmerby  kommun

Pensionärsrådets  beslut

Lämnar  in sitt  tidigare  svar  från  2019-09-26  som  sitt  nya  svar  på remissen.

Svaretlyder:  "DetviiVimmerbybehöverärrealistiskaplanerochsatta

mål for  att få en kommun dar det finns bl.a. arbete, bostader, kultur och
service till  dem soin borikommunen.  Det är de fijrtroendevaldas  främsta
uppgift att få den kommunala verksamheten att fungera. Vackra ord och
påhittade  förkortningar  iskrifter  gör inte Vimmerby bättre att leva i.
Använd  vår  kommunala  ekonomi  och  personalens  och  politikernas  resurser

till  något  iner  jordnära  som kan  gagna  oss allaikommunen."

Sammanfattning

Demokratiberedningen  har  skickat  ut ett ritkast  till  Vision  för  Vimmerby  på

remiss  bland  ai'uiat  till  pensionärsrådet  för  att få in tankar  och synpui'ikter  på

förslaget.  Synpui'ikterna  bel'iöver  komma  in senast  30 november.  Etter

remissförfarande  kommer  Visionen  att gå till  koiui'nunfu1lmäktige  för  beshit.

Idecember  2018  beslutade  kommunstyrelsen  att arbetet  med  en vision  för

Viiui'nerby  kommun  skulle  inledas.  Arbetet  med  visionen  liar  sedan  dess

pågått  periodvis,  men  hän'imats  av bland  annat  Covid-19.

Demokratiberedningens  krav  på framtagandet  av förslaget  till  Vision  är att

förslaget  uteslyitande  ska liandla  om det önskvärda  tillståndet  i samhället  och

för  dem  som  i framtiden  lever,  verkar  i och  besöker  Vimmerby  kommuns

geografiska  område.  Visionen  ska fånga  "det  goda  livets"  giaundläggande

dimensioner  ocli  skapa  bilder  av  ett tilltalande,  attraktivt  och  liållbait

tillstånd  som  upplevs  som inspirerande  ocli  väit  att alltid  sträva  efter.

Visionen  är mycket  kortfattad  OC1] stöds  av cu'iderliggande  styrdokument,

fi-ämst  av policy-  ocli  strategikaraktär.  Fördjupningar  och  prioriteringar  av

det soi'n  sägs i visionen  sker  inom  ramen  för  ordinarie  lång-  OCl] kortsiktig

styrning.  Förslaget  till  vision  ska inte  innehålla  svar  på liur-frågor,  det  vill

säga hur  visionen  ska  bli  verklighet.  Detta  tas om  liand  i den styrning  som

över  tid  kan variera  med  olika  majoiiteter.

För läsningen ocli bedömningen av utkastet är fö5ande viktigt  att ha med sig
att Vision  för  Vimmerby  är ett styrdokument  som  vänder  sig  inåt  till  den

kommunala  organisationen,  det vill  säga till  koininunfu11mäktige,  nämnder,

ProtokoHjusterare ,Q I ,<' Utdragsbestyrkning
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bolagsstyrelser,  förvaltnings-  ocli  bolagsledningar  saint  anställda  -  alla

som  i någon  roll  verkar  inom  den  koinmunala  organisationen.  Visionen  ska

därför inte läsas som ett utåtriktat "sä5mateiia1"  för Vimmerby  kommun.

"I  Vimmerby"  inleder  varje  stycke  ocli  ska  förstås  soin  alla  delar  av

kommunen  -  centraloiten,  öwiga  tätoiter  och  varje  del  av laridsbygden.

Pensionärsrådet  är tveksamt  till  vem  visionen  vänder  sig  till  och  vad

Vimmei%  korninun förväntar sig för svar på remissen. Pensionärsrådet
framför  att  det  nya  förslaget  till  vision  är bättre  än det  första  men  det  är

fortfarande  väldigt  luddigt  och  inkonkret.

Pensionärsrådet har redan 2019-09-26, % 21,givit  ett remissvar på Vision
för  Viini'nerby.  Svaret  läses  upp.  Konstateras  att  det  fortfarande  är aktuellt.

Llnderlag

Förslag  till  Vision  för  Vimmerby.  SN  id 2021.986.

Remiss.  SN  id  2021.985.

Tidigare  remissvar  från  pensionärsrådet  beslutat  2019-09-26.  SN  id

2019.984.

Protokollsutdrag  lämnas  till

Diariet

Protokolusterare Utdi'agsbestyrlaiing


