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Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till 15.40 

Beslutande Jan-Erik Josefsson (KD), ordf., Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M),  
Cecilia Rylander (VF), Rune Solid (L), Kjerstin Olofsson (S), Arne Larsson (SD), 
Lennart Lööw (S) 

Tjänstgörande ersättare Lola Frödeberg (VF) för Birgitta Glans (VF) 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S), Ann-Britt Bengtsson (C), Kerstin Lundquist (M), 
Willis Josefsson (L) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Henrik Ahlgren, funktionschef 
KoU §117-119; Jennie Svensson, funktionschef HoS och Myndighetskontor 
§121; Emma Johansson, ekonom §120; Helena Petersson, områdeschef 
Myndighetskontor §121; Pär-Olof Högstedt, mark- och exploateringschef 
Tekniska kontoret §123; Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Stig-Göran Fransson 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-11-28  

Sekreterare 

 

Paragrafer 117-125 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

 

Underskrifter 

 Stig-Göran Fransson  

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-11-29 

Datum när anslaget tas bort: 2022-12-21 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr. 
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§ 117 Ärendenr -  

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Cirkulär 2022:38 En primärvårdsreform – bestämmelser med ikraftträdande  
2022-07-01 

b) SKR Cirkulär 2022:47 Automatiserat beslutsfattande och ny lag om proportionella val i 
kommuner och regioner 

c) Kommunstyrelsen 2022-10-26 § 148 Utvärdering av kundval inom hemtjänsten LOV 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 118 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.  

Under den pandemi som pågått har kontaktpolitikerbesök i vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter inte prioriterats.  
I september 2022 har vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker åter inbjudits till besök. 
En kortfattad skriftlig information lämnas från besöken för redovisning till vård- och 
omsorgsnämnden, samt att möjlighet även ges för muntlig information. 

Skriftlig rapport lämnas avseende: 
Hemtjänst Kvillsfors 2022-10-17 - C Rylander 
Personlig assistans 2022-09-16 - L Frödeberg 
Emmagården 2022-09-28 - L Frödeberg 
Oasen 2022-11-10 - K Olofsson, A-Bengtsson 
Österäng 2022-10-25 - A-Bengtsson, K Olofsson 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 119 Ärendenr VO 2022/161 

Internkontrollplan 2023 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Internkontrollplan 2023 avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde antas enligt 
förslag.  

Ärendebeskrivning 
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom det egna 
verksamhetsområdet. Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden inför varje 
verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  

Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och 
effektivitet samt att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig 
och lätt kontrollerad finansiell rapportering.  

God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad 
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat. 

Funktionschef Kvalitet och utveckling, KoU Henrik Ahlgren redovisar förslag till 
Internkontrollplan 2023 samt lämnar kompletterande information.  
Internkontrollplanen för 2023 innehåller i stort sett samma kontrollpunkter som föregående 
års plan. En justering har gjorts angående behörighetskontroll i Combine, där sammanställning 
hämtas från den gemensamma systemförvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 inkl. förslag till Internkontrollplan 2023.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU 
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§ 120 Ärendenr VO 2022/57 

Prognos per oktober 2022 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Emma Johansson redovisar bokslutsprognos per oktober 2022 avseende vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Prognosen visar på ett överskott mot budget om ca 8 000 tkr. Överskottet beror till stor del på 
riktade statsbidrag inom äldreomsorgen.  

I samband med redovisningen av prognosen informeras kortfattat om arbetet med 
detaljbudget 2023, vilken kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden  
15 december 2022 för beslut. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2022 VO. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
 

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-24

§ 121 Ärendenr VO 2022/23 

Rapport Ej verkställda beslut period 4 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om insats som inte blivit verkställd inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS).   
För period 4, 2022 finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut avser 
förhandsbesked.  

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.   

- Tre beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått 
erbjudande, men tackat nej. 

- Fem beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§.  

Ovan ej verkställda beslut tillsammans med tidigare inrapporterade beslut som ännu inte 
kunna verkställas ger totalt: 

- Sex beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Två beslut avser 
förhandsbesked. En person har fått erbjudande vid ett tillfälle under 2020 respektive 
2021, men tackat nej. Övriga personer har ännu inte fått något erbjudande. 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Samtliga 
beslut avser stödfamilj. En person har fått erbjudande, men ännu inte bekräftat. 

- Sju beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  

- Nio beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått 
erbjudande men tackat nej. 

- Fyra beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Lämplig uppdragstagare har ännu 
inte kunnat erbjudas.  

Helena Petersson, områdeschef Myndighetskontoret, redovisar rapporten och lämnar 
kompletterande information. 
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§ 121 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07. 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Områdeschef Myndighetskontor 
Funktionschef Myndighetskontor 
 

8



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-24

§ 122 Ärendenr VO 2022/96 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom vård- och 
omsorgsförvaltningens ansvarsområde kvartal 3 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-07-01--09-30 och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt Vetlanda är en e-tjänst som hanteras av Kontaktcenter. Inkomna synpunkter 
besvaras i första hand av handläggare på kontaktcenter, men kan även lämnas vidare för 
hantering av berörd handläggare vid förvaltningen.  
 
En övergripande sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter avseende alla 
förvaltningar, publiceras månadsvis på Vetlanda kommuns hemsida.  
Inför redovisning till nämnd lämnas underlag från kontaktcenter med uppgift om inkomna och 
besvarade synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
 
Inkomna synpunkter kvartal 3 2022 avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-07-01--09-30 och lägger dessa till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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§ 123 Ärendenr VO 2021/152 

Handlingsplan FO - Boendeformer SoL och LSS, information 

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

Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt, Tekniska kontoret informerar om pågående 
arbete utifrån Handlingsplan Boendeformer enligt SoL och LSS. Handlingsplanen, som utgår 
från tidigare antagen Plan för funktionshinderomsorgens utveckling, har presenterats i sin 
helhet för vård- och omsorgsnämnden i november 2021. 

I nuläget förs diskussioner med hyresvärd i befintliga bostäder/lokaler avseende bl.a. 
upprustning av brandskydd och de kostnader som detta för med sig. Det konstateras även att 
ett allmänt renoveringsbehov av förhyrda lägenheter föreligger.  

I handlingsplanen finns även beskrivet att det föreligger ett stort behov av gruppbostäder LSS, 
vilket påtalas särskilt i samband med presentationen.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Mark- och exploateringschef P-O Högstedt 
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§ 124 Ärendenr VO 2022/169 

Sommarresor inom funktionshinderomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet till vård- och omsorgsförvaltning för vidare 
utredning och beredning, inför slutligt ställningstagande av vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden berättar att en fråga ställdes från Lärvux vid kommunfullmäktiges möte den  
16 november, avseende sommarresor inom funktionshinderomsorgen. 

Vid kommunfullmäktiges möte beslutades att överlämna frågan till vård- och 
omsorgsnämnden för vidare hantering. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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§ 125 Ärendenr VO 2022/131 

Ansökan om medel från ks utvecklingsfond - Rekrytering och 
kompetensutveckling vårdpersonal 

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

Ärendebeskrivning 
Vid mötet efterfrågas information kring vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-10-27 § 122 
avseende ansökan om medel ur ks utvecklingsfond.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson samt ordförande Jan-Erik Josefsson (KD) berättar 
att nämnden ännu inte mottagit något besked från kommunstyrelsen i ärendet. 

För kännedom informeras om att HR-kontoret har för avsikt att bedriva ett liknande projekt, 
SIKT, dock inte med samma inriktning och målgrupp. Detta projekt är övergripande för 
kommunen. 

Vård- och omsorgsnämnden ser inte att det projekt som HR-kontoret ska bedriva ger samma 
förutsättningar för det resultat som vård-och omsorgsnämnden önskar uppnå med ett projekt 
som i första hand riktar sig till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.   

Ansökan om medel från ks utvecklingsfond för ett projekt avseende rekrytering och 
kompetensutveckling inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet ses som mycket 
angeläget. I dagsläget är personalförsörjningen i verksamheten av stor vikt, liksom att behålla 
den personal som arbetar i förvaltningens verksamheter idag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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