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§ 126 Ärendenr Diarieenhet  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Cirkulär 2022:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 2023 enligt SoL 

b) SKR Cirkulär 2022:43 Ersättningar för kontaktfamiljer stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 
år 2023 

c) SKR Cirkulär 2022:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn unga och vuxna 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2023 

d) Kommunfullmäktige 2022-11-16 § 125 Redovisning av ej verkställda beslut 2022 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 127 Ärendenr VO 2022/17 

Information från kontaktpolitiker 

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.  

En kortfattad skriftlig information lämnas från besöken för redovisning till vård- och 
omsorgsnämnden, samt att möjlighet även ges för muntlig information. 

Muntlig rapport lämnas avseende kontaktpolitikerbesök: 

Korttidsboende Bäckagården 2022-12-14 - Kjerstin Olofsson, Ann-Britt Bengtsson 

Ordföranden berättar att Brobygårdens äldreboende samt Mogärde hemtjänst har tilldelats 
pris för bra resultat i årets brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022”. 
Lasarettsgatans servicebostad har tilldelats priset ”Bästa FO 2022” för bra resultat i den 
nationella brukarundersökningen för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 128 Ärendenr VO 2022/64 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut utifrån Delegations- och beslutsförteckning VO anmäls och läggs till 
handlingarna: 

a) Yttrande 2022-11-25 Falken 16, Vetlanda 

b) Personuppgiftbiträdesavtal Appva 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 129 Ärendenr VO 2022/176 

Redovisning Hållplats 4 Samverkan - arbetar vi tillsammans för 
Esthers bästa? 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen vill vara en lärande organisation som lär och reflekterar kring 
det dagliga arbete som sker. Tillfälle till reflektion, dialog och lärande sker bland annat inom 
ramen för kvalitetsårshjulets återkommande hållplatser för lärande.  

Hållplats 4 har i år fått ett nytt tema och handlar om samverkan och hur vi kan arbeta 
tillsammans för att ge Esther en så god och säker vård och omsorg som möjligt.  

Kvalitet- och utvecklingschef Henrik Ahlgren redovisar resultat från Hållplats 4.  

Hållplatsen har genomförts inom samtliga funktioner under september och oktober. Vid 
redovisning på vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp framkommer att hållplatsen 
har fått positiv respons ute i funktionerna. Ämnet engagerar och upplevs viktigt att samtala 
kring. Förbättringsaktiviteter kring samverkan har startats upp i flera arbetsgrupper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef H Ahlgren 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 130 Ärendenr VO 2022/163 

Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings 
län och Vetlanda kommun avseende patientnämnds-
verksamhet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och Vetlanda kommun avseende patientnämndsverksamhet och som gäller till 
och med 2026-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Primärkommunalt samverkansorgan har beslutat att rekommendera Jönköpings läns 13 
kommuner att anta uppdaterad överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. Patientnämnden 
ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram 
synpunkter och klagomål till vårdgivare, och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge 
den information som behövs för att kunna ta tillvara sina intressen i vården.  

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka och av denna anledning 
föreligger ett behov av att uppdatera överenskommelsen. 

Kommunen ska se till att dess invånare och dess berörda verksamheter i kommunen samt att 
dess personal får information om patientnämndens verksamhet.  
 
Överenskommelsen, som löper fram till och med 31 december 2026, medför inga kostnader 
för kommunen.  
 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-23 inkl. Överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet 2022-06-27. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 § 33. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse mellan patientnämnden, Region 
Jönköpings län och Vetlanda kommun avseende patientnämndsverksamhet. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län, Vård- och omsorgschef, MAS H Karlsson 
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§ 131 Ärendenr VO 2022/168 

Detaljbudget 2023, Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner detaljbudget för nämndens verksamhet avseende 
2023 och lämnar över den till ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har under hösten arbetat med mål och budget bland annat i form av workshops. 
Nämnden är enig om att kompetensförsörjningen ska vara ett högt prioriterat område. Andra 
prioriterade områden är hållbar ekonomi och digitalisering. 

Förslag till vård- och omsorgsnämndens Detaljbudget 2023 presenteras av vård- och 
omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med ekonom Emma Johansson.  

Nämnden ser att budgeten för 2023 är svår balansera i ram. Det ses kostnader för poster som 
vi inte tidigare budgeterat för ex. externa placeringar där inte nämnden kan påverka, extra 
ersättning under semestern, ökade kostnader för drivmedel, förbandsmaterial, larm. 
Statsbidraget riktat mot äldreomsorgen på 12,8 miljoner kronor är inräknat i det förslag på 
budget som presenteras. Övriga statliga bidrag är oklart på grund av ny regering. 

Förvaltningen har i nuläget betydande kostnader för övertid hos medarbetarna och här har ett 
arbete påbörjats för att komma ner i kostnader. 

Efter diskussion i vård- och omsorgsnämnden föreslås att en omformulering av text kring 
nystartsjobb/extratjänster görs innan dokumentet lämnas till ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-23 inkl. förslag till Detaljbudget 2023 VO. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 § 34. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner detaljbudget för nämndens verksamhet avseende 
2023 och lämnar över den till ekonomikontoret. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
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§ 132 Ärendenr VO 2022/167 

Utökning av antalet platser inom äldreboende - 
Äldreomsorgsplan 

Vård-och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att bereda 
förutsättningarna för ett nytt äldreboende. 

Ärendebeskrivning 
Av kommunens äldreomsorgsplan framgår att det är viktigt att kontinuerligt analysera det 
framtida behovet och kostnaden för fler särskilda boendeplatser.  

Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström redovisar ärendet.  

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att det blir svårt att klara de närmaste fem-tio åren 
utan att skapa fler platser inom särskilt boende. Utifrån kommunens reviderade 
befolkningsprognos kommer den äldre befolkningen 70+ att öka med cirka 200 personer fram 
till 2025 och 400 personer fram till 2030.  

Förvaltningen ser därmed ett behov av att utöka med cirka 20 platser till år 2026/2027 för att 
täcka behovet av särskilt boende.  Som tidigare presenterats i den antagna Äldreomsorgs-
planen kan det vara lämpligt att de nya 20 platserna byggs i anslutning till ett befintligt 
boende. Sett till befolkningsutvecklingen ses därefter ett behov av ytterligare ett 20-tal platser 
vid ett annat boende senast 2030.  

I det fall det är svårt att bygga till vid befintliga äldreboenden behöver man planera för ett helt 
nytt boende med cirka 40 platser och som är inflyttningsklart 2026/2027.  

Driftskostnad för 20 platser beräknas till ca 9 000 tkr, och för 40 platser ca 18 000 tkr. 

I det aktuella behovet av antalet platser har Äldreomsorgsplanen med befolkningsprognos 
beaktats, men också att antalet lägenheter i ”mellanboende” (trygghetsboende/ 
seniorboende) ökar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 §§ 35. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att bereda 
förutsättningarna för ett nytt äldreboende. 
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§ 132 forts. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef säbo J Hedström 
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§ 133 Ärendenr VO 2022/170 

Handlingsplan FO - Vasagatan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att boendet på Vasagatan, med inriktning socialpsykiatri 
SoL, ska ändra inriktning mot brukare enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om förlängning av hyresavtal med extern 
fastighetsägare, Heimstaden med 10 år. 

Ärendebeskrivning 
Vasagatans boende har länge varit ett boende där målgruppen varit brukare inom 
socialpsykiatrin och där brukarna har ett beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. 

Utifrån den antagna utvecklingsplanen för funktionshinderomsorg är förslaget att göra 
Vasagatans boende till ett boende enligt LSS. Samtidigt har vid en brandtillsyn framkommit att 
det saknas tillräckligt med utrymningsvägar från våning två och detta måste åtgärdas.  

Efter diskussion med den externa fastighetsägaren presenteras att utrymningsvägar kan 
tillskapas. Förändringarna i fastigheten leder till en hyreshöjning, med blockhyresavtal.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ärendet och lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 § 36. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att boendet på Vasagatan, med inriktning socialpsykiatri 
SoL, ska ändra inriktning mot brukare enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om förlängning av hyresavtal med extern 
fastighetsägare, Heimstaden med 10 år. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, funktionschef FO, ekonom 
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§ 134 Ärendenr VO 2022/171 

Handlingsplan FO - Nygatan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avveckla Nygatans gruppbostad. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lokalerna på Nygatan vid behov används för 
korttidsvård och för personal inom socialpsykiatrin. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2021-10-20 § 151 en långsiktig utvecklingsplan för funktions-
hinderomsorgen. I planen beskrivs behovet av utveckling av boendeformer inom 
funktionshinderomsorgen.  

Efter en brandtillsyn beslutade vård- och omsorgsnämnden att brukare med boende på 
Nygatans gruppbostad skulle flyttas till en ny gruppbostad på Humlevägen och flyttning ägde 
rum våren 2022. Nygatans gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS har i nuläget inga brukare. Detta då nämnden inte lever upp till de krav 
som ställs på brandskydd i en gruppbostad enligt LSS.  

Vid tillfälliga behov går det dock att använda tre platser på bottenvåningen, vilket kan vara av 
stort värde för den enskilde brukaren. Lokalerna kan var ett ”gummiband” för att klara av att 
verkställa beslut i utsatt tid. De kan även användas som tillfälliga extra platser vid det stora 
förändringsarbete utifrån utvecklingsplanen som finns framåt i tiden.  

Avtalet med extern hyresvärd, som löper ut 2023, förlängs två år med möjlighet till 
förlängning ett år. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ärendet och lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 § 37. 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avveckla Nygatans gruppbostad. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lokalerna på Nygatan vid behov används för 
korttidsvård och för personal inom socialpsykiatrin. 
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§ 134 forts. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
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§ 135 Ärendenr VO 2022/172 

Handlingsplan FO - tillskapande av LSS-boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en 
ny gruppbostad enligt LSS som ska vara färdigställd första halvåret 2024. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att en inventering i samband med den 
fastställda utvecklingsplanen för funktionshinderomsorg visar på ett behov av både 
servicelägenheter och gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  

Det är viktigt att den enskilda brukaren får det hen har rätt till enligt LSS och kan inte 
nämnden verkställa beslut om gruppbostad/servicebostad enligt LSS inom tre månader kan 
Inspektionen för vård och omsorg utdöma en viteskostnad. En sådan kostnad är dyrare än 
driften av en plats på en gruppbostad enligt LSS. I nuläget finns beslut som inte är verkställda 
och är äldre än tre månader.  

I anslutning till att den nya gruppbostaden på Humlevägen skulle öppnas i februari 2022 
beslutades att lämna Nygatans gruppboende, utifrån en brandtillsyn som visade på brister i 
lokalerna. Nödvändiga åtgärder på Nygatans gruppboende skulle bli en stor kostnad för 
nämnden.  

Den lösning nämnden valde förde med sig att den nya gruppbostaden på Humlevägen inte 
blev ett tillskott på sex platser då fem brukare från Nygatan flyttade dit, istället blev 
slutresultatet ett tillskott med en plats. 

Det är Tekniska nämnden som ansvarar för en eventuell byggnation, medan vård- och 
omsorgsnämnden ansvarar för driften. En ny gruppbostad som tillskapar ytterligare platser 
innebär ökade kostnader, vilket nämnden har presenterat vid budgetberedning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-25. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-12-01 § 38. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en 
ny gruppbostad enligt LSS som ska vara färdigställd första halvåret 2024. 
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§ 135 forts. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
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§ 138 Ärendenr VO 2022/173 

Utvärdering - Uppdrag som kontaktpolitiker VON 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Synpunkterna överlämnas till vård- och omsorgsförvaltningen för hantering i samband med 
förslag till revidering av riktlinjerna för Uppdrag som kontaktpolitiker 2023. 

Ärendebeskrivning 
Av riktlinje för Kontaktpolitiker – Vård- och omsorgsnämnden framgår att en utvärdering av 
hur kontaktmannaskapet fungerat under året ska göras årligen vid december månads 
sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. 

En enkät delas ut till samtliga närvarande ledamöter för att inhämta synpunkter inför förslag 
till revidering av riktlinjerna för vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker 2023. 

Synpunkter som tidigare framkommit är bl.a  arvoderingen vid kontaktpolitikerbesök och 
boenderåd, samt fördelningen av kontaktpolitiker per område. Även synpunkter avseende 
revidering och fördelning av kontaktpolitikerområden i samband ny mandatperiod eller vid 
andra förändringar avseende ledamöter och ersättare i nämnden, framförs. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll
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2022-12-15

§ 139 Ärendenr Diarieenhet  

Avslutning av VON mandatperiod 2019-2022 
 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson presenterar en resumé över utvalda ärenden som 
hanterats av vård- och omsorgsnämnden under mandatperioden 2019-2022, och tackar 
nämndens ordförande och ledamöter/ersättare för bra samarbete under mandatperioden. 

Anders Bengtsson (M) instämmer i ovanstående och riktar även ett särskilt tack till nämndens 
ordförande. 

Flera ledamöter uttalar sin uppskattning för gott samarbete under mandatperioden.  

Ordföranden tackar förvaltning och nämnd för mandatperioden 2019-2022. 

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