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Plats och tid Ks-salen, Stadshuset vån. 1 kl. 13.30-16.15 

Beslutande T Bohman (S), ordf.; L Lööw (S); M Högberg (VF); P Brannestam (VF);  

A Bengtsson (M); J-E Josefsson (KD); A Holmqvist (MP) 

Tjänstgörande ersättare: N Axelsson (M) för S-G Fransson (C),  

E-K Hjalmarsson (S) för K Olofsson (S) 

Övriga deltagare A Lindberg (S); B Glans (M); L Åhrén (M); R Solid (L); C Strömbäck (S) 

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

M Göransson, funktionschef hemtjänst §160-161; J H1edström, funktionschef 

säbo § 160-161, L Hammarström, funktionschef FO § 160-161; J Svensson, 

funktionschef Myndighetskontor och HoS § 160-161,165-168; C Johansson, 

ekonom § 153-159; M Danielson, nämndsekr 

Utses att justera Jan-Erik Josefsson (KD) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-12-18 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 153 - 168 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justerare 

Tommy Bohman 

 

 Jan-Erik Josefsson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-12-19 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-01-09 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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§ 153 Dnr - 

Fastställande av dagordning/ärenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 

2018 fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande övriga 

ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 153 Fastställande av dagordning/ärenden 

§ 154 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 155 Anmälan av protokoll 

§ 156 Kvalitet och lärande VO 2018, Hållplats 4: Avvikelser, synpunkter och klagomål 

§ 157 Budget 2019 – justering av bilaga 

§ 158 LOV – Kundval inom hemtjänsten, förfrågningsunderlag - revidering 

§ 159 Riktlinje för resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning – revidering 

§ 160 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök 

§ 161 Information från förvaltningen 

§ 162 Utvärdering av mandatperioden 2015-2018 för vård- och omsorgsnämnden 

§ 163 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 164 Ändring av VON sammanträdesdatum januari 2019 

Sekretessärenden 

§ 165 Ansökan om bistånd enligt 9 § 9 LSS 

§ 166 Ansökan om bistånd enligt 9 § 9 LSS 

§ 167 Ansökan om bistånd enligt 9 § 8 LSS 

§ 168 Ansökan om bistånd enligt 9 § 9 LSS 
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§ 154 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

a) Cirkulär 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

Kommunstyrelsen 

b) Protokoll 2018-11-07 § 107 Bokslutsprognos per den 30 september 2018 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

c) Meddelande – Nya regler 2019 – att tänka på för kommuner. 

Kommunala pensionärsrådet  

d) Protokoll 2018-11-06. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

e) Minnesanteckningar – Deltagarråd Snäckan 2018-11-21. 

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

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-13 4 (20) 

§ 155 Dnr – 

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med  

a) Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-22 § 135-152 

b) VON arbetsutskott 2018-12-03 § 45-48 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 156 Dnr 2018/VO0151 

Kvalitet och lärande VO 2018, redovisning av hållplats 4: 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit 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. Syftet med hållplats 4 

som handlar om avvikelser, synpunkter och klagomål är att få ökad insikt i hur avvikelser, 

synpunkter oh klagomål kan användas till att förbättra verksamhetens kvalitet.  

Hållplatsen har genomförts inom samtliga funktioner under perioden september och oktober. 

Det lärande som sker i och med hållplatsernas genomförande har resulterat i en större 

kännedom om vilka typer av avvikelser som uppstår i förvaltningens verksamheter. Denna 

transparens ökar möjligheterna för ledningen att se mönster och trender som är 

återkommande inom förvaltningens olika verksamhetsområden vilket underlättar för 

ledningen att ligga steget före och ta strategiska beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-26. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

Diariet 
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§ 157 Dnr 2018/VO0131 

Budget 2019 – justering av bilaga 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Reviderat förslag till fördelning av budgetramen för 2019 godkänns och överlämnas till 

ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av budgetramen redovisades och godkändes av vård- och omsorgsnämnden  

2018-11-22 § 142.  

Ekonom Carin Johansson redovisar justerad bilaga till vård- och omsorgsnämndens 

detaljbudget 2019.  

Justering av bilagan har skett avseende investeringsplanen. 

Beslutet skickas till: 

Ekonomikontoret 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 158 Dnr 2018/VO0147 

Revidering av LOV Kundval inom hemtjänsten, 
förfrågningsunderlag  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjer ”LOV – Kundval 

inom hemtjänsten, förfrågningsunderlag”. 

Ärendebeskrivning 

Lagen om valfrihet, LOV, har varit aktuell i Vetlanda kommun sedan 2011. Det betyder att 

brukare som har beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen, SoL har möjlighet att välja vem 

som ska utföra insatsen. Det finns ett framtaget förfrågningsunderlag som togs fram inför 

införandet av LOV. Mindre förändringar har gjorts vid revidering 2016. 

Det underlag som gäller idag bör återigen revideras bl.a. med tanke på hur ersättningen ser ut 

och nya regler från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande krav om tillstånd att 

bedriva verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-26. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-12-03 § 47. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjer ”LOV – Kundval 

inom hemtjänsten, förfrågningsunderlag”. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Diariet 
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§ 159 Dnr 2018/VO0146 

Revidering av Riktlinje för resultatenhet daglig verksamhet och 
sysselsättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Reviderad riktlinje för Resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning antas enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen är en följd av beslutet att inrätta en resultatenhet av all daglig verksamhet enligt Lag 

om stöd och service för funktionshindrade (LSS) och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) i Vetlanda. Revidering av riktlinjen sker regelbundet och gjordes senast i januari 2017.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och ekonom Carin Johansson berättar att 

förvaltningen har gjort en översyn av riktlinjen och gjort några förslag till förändringar, bl.a. 

förtydligande om vad överskott av resultat kan användas till. 

Riktlinjen rekommenderar också att den summa av resultatet som får begäras ombudget på 

begränsas till 150 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-15. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-12-03 § 46. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Reviderad riktlinje för Resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning antas enligt förslag. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Funktionschef FO 

Diariet 
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§ 160 Dnr 2018/VO0018 

Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

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 antingen skriftligt och/eller muntligt 

informera om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som 

kontaktpolitiker.  

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

Information från besök vid 

Kvarngården – Lennart Lööw 

Bäckagården och Norrgården – Tommy Bohman 

Beslutet skickas till: 

Diariet  
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§ 161 Dnr – 

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 månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.  
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§ 162 Dnr 2018/VO0152 

Utvärdering av mandatperioden 2015-2018 – Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

En utvärdering av den gångna mandatperioden görs traditionsenligt med en återblick på 

händelser och beslut från vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens 

funktionschefer redovisar en sammanfattning av mandatperioden med ett bildspel. 

I samband med genomgången samlas även skriftliga synpunkter in från VON ledamöter 

gällande form för  allmänhetens frågestund, kontaktpolitikeruppdraget m.m. 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 163 Dnr – 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2018-10-01--10-31 Beslut/Avgifter 

b) 2018-11-01--11-30 Rapport Lex Sarah/Avvikelser 
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§ 164 Dnr 2018/VO0114 

Ändring av sammanträdesdatum för vård- och 
omsorgsnämnden – Januari 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Sammanträdesdatum för vård- och omsorgsnämnden den 31 januari 2019 ändras till den  

7 februari 2019 kl. 13.30. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-09-27 § 118 om sammanträdestider för 2019. 

Med anledning av ny mandatperiod kommer centrala utbildningar för nya och gamla 

ledamöter att genomföras. Inplanerat möte med vård- och omsorgsnämnden i januari 2019 

sammanfaller med en av dessa utbildningsdagar, och måste därför flyttas till annan dag. 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare 

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden 

Diariet 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-13 14 (20) 

§ 165 Dnr – 

Sekretess 
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§ 165 forts. 

Sekretess 
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§ 166 Dnr – 

Sekretess 
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§ 166 forts. 

Sekretess 
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§ 167 Dnr – 

Sekretess 
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§ 167 forts. 

Sekretess 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-13 20 (20) 

§ 168 Dnr – 

Sekretess 

 


