
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till 16.00  
Omedelbar justering § 18 – se separat protokoll 
Workshop kl. 8-11.40 – se separat närvarolista 

Beslutande Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M), Jan-Erik Josefsson (KD), ordf., 
Cecilia Rylander (VF), Rune Solid (L), Kjerstin Olofsson (S), Arne Larsson (SD)--
kl. 15.45, Lennart Lööw (S) 

Tjänstgörande ersättare: Lola Frödeberg (VF) för Birgitta Glans (VF)--kl. 15.30, 
Kerstin Lundqvist (M) för Birgitta Glans kl. 15.30--, Eva-Karin Hjalmarsson (S) 
för Arne Larsson (SD) kl. 15.45-- 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S), Willis Josefsson (L), Kerstin Lundqvist (M), Ann-
Britt Bengtsson (C) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Henrik Ahlgren, funktionschef 
KoU § 14-18, Jennie Svensson, funktionschef Myndighetskontor §14-21, 
Marie Göransson, funktionschef hemtjänst § 14-16, Joakim Hedström, 
funktionschef äldreomsorg §14-16, 22-23, Carin Johansson, ekonom § 14-18, 
Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare § 24, Monica Danielson, nämndsekr 

Utses att justera Anders Bengtsson 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-03-02 

Sekreterare 

 

Paragrafer 14-28 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

 

Underskrifter 

 Anders Bengtsson 
 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-03-03 

Datum när anslagets tas bort: 2022-03-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

Föredragningslista 
§ 14 Mål och budget 2023 - prioriteringar   

§ 15 Bokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden 2022/11  

§ 16 Begäran om Tilläggsbudget 2022 Vård- och 
omsorgsnämnden 

2022/25  

§ 17 Nyttjande av statsbidrag 2021 - information   

§ 18 Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vetlanda kommun 
enligt LOV – omedelbar justering, se separat protokoll 

2021/161  

§ 19 Rapport Ej verkställda beslut period 1 2022 VO 2022/23  

§ 20 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS   

§ 21 Beviljande om placering enligt SoL SEKRETESS   

§ 22 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS 2021/162  

§ 23 Extern placering, äldreomsorg SEKRETESS 2021/162  

§ 24 Handlingsplan Samverkan vård- och omsorgsförvaltning 
och socialförvaltning 2022 - information 

2022/19  

§ 25 Subventionering av egenavgift för resor till daglig 
verksamhet 

2022/22  

§ 26 Meddelanden   

§ 27 Information från kontaktpolitiker 2022/17  

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut   
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 14 Ärendenr VO 2022/40 

Mål och budget 2023 - prioriteringar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Teknisk kontoret i uppdrag att hos 
budgetberedningen äska om medel till nytt LSS-boende 2023, samt att vård- och 
omsorgsnämnden äskar medel för driftkostnad avseende nytt LSS-boende från och med 2024.  

VON arbetsutskott ges i uppdrag att sammanställa en prioritetsordning utifrån framkomna 
synpunkter och förslag till prioriteringar, att presentera vid möte med budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning 
Vid workshop med vård- och omsorgsnämnden har prioriteringar för 2023 tagits fram och som 
kommer att presenteras för budgetberedningen: 

Drift 
- Gruppbostad enligt LSS  
- Platser inom särskilt boende äldreomsorg. 
- Kompetensförsörjning FO och ÄO 
- Förebyggande arbete ensamhet 
- Nära vård  
- Upphörande av riktat statsbidrag om 13 mnkr  
- Heltid som norm  

Investeringar 
- Gruppbostäder LSS 
- Platser särskilt boende 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) framför att Moderaterna yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att ge Teknisk kontoret i uppdrag att hos budgetberedningen äska om medel till nytt LSS-
boende 2023, samt att vård- och omsorgsnämnden äskar medel för driftkostnader avseendet 
boendet från och med 2024.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret  
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 15 Ärendenr VO 2022/11 

Bokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Bokslut 2021 för vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med ekonom Carin Johansson 
redovisar bokslut 2021 avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Resultatet för 2021 visar på ett överskott om 14 142 tkr. Orsaker till det goda resultatet är 
främst statsbidrag men även ett arbete i förvaltningen med att ha en så effektiv och kvalitativ 
verksamhet som möjligt. 

6 653 tkr av överskottet beror på intäkter i form av statsbidrag som täcker kostnader som 
uppstått på grund av pandemin under 2020. Statsbidrag som avser 2021 uppgår till 18 978 tkr. 

Under år 2020 och 2021 har pågående pandemi påverkat resultatet genom hög sjukfrånvaro 
och svårigheter att bemanna, med högre kostnader som följd. 

Positiva händelser under 2021 är bl.a. att ett nytt äldreboende, Tegnérhuset, har öppnats 
samt att en ny långsiktig plan för funktionshinderområdet har antagits av såväl vård- och 
omsorgsnämnden som kommunfullmäktige. Genom statsbidrag har ett 20-tal medarbetare 
kunnat erbjudas utbildning till undersköterska. Digitaliseringsarbetet har gått framåt genom 
införandet av ett antal olika system i verksamheten som både säkrar kvalitet och utvecklar 
verksamhetens arbete. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-02-10 § 1. 
Tjänsteskrivelse 2022-02-10. 
Årsredovisning 2021 Vård- och omsorgsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Bokslut 2021 för vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 16 Ärendenr VO 2022/25 

Begäran om Tilläggsbudget 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär av kommunstyrelsen en tilläggsbudget motsvarande  
1 300 tkr avseende investeringar 2022. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 gjorde vård- och omsorgsförvaltningen en inventering av de investeringsbehov 
som finns i verksamheten, främst inom särskilda boende, korttidsboende samt LSS-boende. På 
flertalet boende är inventarierna slitna och under åren har endast små åtgärder genomförts. 
För att få en hållbar verksamhet över tid som också är ekonomiskt hållbar har inventeringen 
gjorts för att kunna lägga en långsiktigt plan. Dock finns det behov som behöver åtgärdas inom 
en inte alltför avlägsen framtid. 

Det är också av största vikt att åtgärda detta för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö samt 
att tillhandahålla arbetsredskap som minimerar risken för arbetsskador.  

Vård- och omsorgsnämnden har under de senaste åren haft goda resultat. Dels på grund av 
tillskott från staten, men även på grund av ett långsiktigt arbete med kostnadskontroll, särskilt 
inom de verksamheter där behoven finns. 

För att hamna i en nivå på boende- och arbetsmiljö som är representativt för Vetlanda 
kommun är det nödvändigt att göra en större insats under 2022, samt lägga en långsiktig plan 
för att upprätthålla desamma på ett hållbart sätt. Ett behov av ett tillägg på 
investeringsbudgeten ses avseende 2022. De långsiktiga behoven kommer att lyftas i den 
vanliga budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-02-10 § 2. 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden begär av kommunstyrelsen en tilläggsbudget motsvarande  
1 300 tkr avseende investeringar 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 17 Ärendenr VO 2022/43 

Nyttjande av statsbidrag 2021 - information 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson tillsammans med funktionschef för kvalitet och utveckling Henrik 
Ahlgren redovisar rekvirerade stimulansmedel och statsbidrag under 2021, samt vad dessa 
använts till.  

Stimulansmedel har erhållits avseende Välfärdsteknik (553 tkr) samt för att Motverka 
ensamhet demens (698 tkr). 

Statsbidrag har erhållits avseende Äldreomsorgslyftet (5 500 tkr), att Säkerställa god vård och 
omsorg om äldre (13 mnkr) samt Hab-ersättning (997 tkr). 

Av ovanstående är alla medel förbrukade förutom 2 200 tkr avseende Äldreomsorgslyftet, där 
det inte gavs möjlighet att starta fler utbildningsplatser. För de medel som ej förbrukats sker 
återbetalning.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef KoU 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 19 Ärendenr VO 2022/23 

Rapport Ej verkställda beslut period 1 2022 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).  
Funktionschef Jennie Svensson redovisar beslut som är äldre än tre månader och ännu inte 
verkställda, avseende period 1 2022. 

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

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.  
Beslutet avser Sturebo. 

- Tre beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Två beslut beror på avbrott i 
verkställigheten.  

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

- Tre beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga beror på avbrott i 
verkställigheten. 

Totalt finns det med ovan inrapporterade ärenden tillsammans med tidigare inrap-
porterade ärenden som ännu inte kunnat verkställas: 

- Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En person har 
fått erbjudande vid ett tillfälle under 2020, men tackat nej. En person har fått 
erbjudande vid ett tillfälle under 2020 respektive 2021, men tackat nej. 

- Tre beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut 
avser stödfamilj och två beslut Sturebo. Gällande stödfamilj saknas lämplig 
uppdragstagare. Gällande Sturebo så beror det på specifika önskemål samt den 
situation som varit på Sturebo. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare 
saknas. 

- Sex beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Lämplig uppdragstagare saknas för 
uppdraget. Två personer har fått erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej. 
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§ 19 forts. 

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

- Tre beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. Lämplig uppdragstagare saknas för 
uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-02-10 § 4. 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

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

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 24 Ärendenr VO 2022/19 

Handlingsplan Samverkan vård- och omsorgsförvaltning och 
socialförvaltning 2022 - information 

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

Ärendebeskrivning 
Varje år arbetar socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fram en gemensam 
handlingsplan med aktiviteter som syftar till att förbättra samverkan mellan de båda 
förvaltningarna. Till grund för arbetet ligger en gemensam överenskommelse med 
gemensamma mål som gäller för perioden 2019-2022. Denna form av systematisk och 
strukturerad samverkan har pågått sedan den första överenskommelsen antogs i mars 2015. 

2022 års handlingsplan omfattar bland annat aktiviteter som syftar till att öka medarbetarnas 
kunskap och kompetens om missbruk och beroende, förbättra och utveckla samverkan kring 
anhörigstöd och kartlägga behovet av samverkan kring bostäder.  Aktiviteterna har även som 
mål att skapa goda relationer som underlättar dialog och samverkan i enskilda ärenden.  

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar handlingsplanen för 2022. 

Några aktiviteter har överförts från föregående års handlingsplan, då dessa inte kunde 
genomföras på grund av pandemin. Dessutom har två nya aktiviteter tillkommit. 

Handlingsplanen bidrar till en långsiktig och systematisk samverkan mellan förvaltningarna, 
och gemensamma aktiviteter underlättar arbetet med att omvandla goda idéer och 
intentioner till faktisk handling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 25 Ärendenr VO 2022/22 

Subventionering av egenavgift för resor till daglig verksamhet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte subventionera egenavgiften för arbetsresor till 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
Socialtjänstlagen, SoL. 

Ärendebeskrivning 
Ett flertal gånger har frågan om subventionering av egenavgift för arbetsresor till daglig 
verksamhet, varit uppe för diskussion. Nämnden har tidigare tagit ställning till och beslutat att 
det är rimligt att den enskilde betalar för de arbetsresor den enskilde gör. Frågan har nu lyfts 
upp igen och då kopplat till att nämnden subventionerar resor till dagverksamhet för de med 
demenssjukdom, färdtjänstresa.  

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och SoL och som man ansöker om hos kommunens 
biståndshandläggare, som fattar beslut om insatsen. När brukaren är på daglig verksamhet 
bedöms det som ett arbete och det utbetalas en ersättning från kommunen. Idag betalar 
brukaren själv en reducerad kostnad för resan till arbetet. Resan till arbetet (arbetsresa) 
verkställs av Länstrafiken, Region Jönköpings län. Verksamheten är sedan tidigare skatteväxlad 
från kommunen till Regionen, det gäller både arbetsresor och färdtjänst. 

En resa till daglig verksamhet (arbetsresa), är svår att jämföra med resa till dagverksamhet för 
de med demenssjukdom som har en insats enligt Socialtjänstlagen, SoL. Demens är en 
progressiv sjukdom och ska behandlas som sådan. Insatsen dagverksamhet har som syftet att 
stimulera kognitiva och fysiska funktioner och på så sätt möjliggöra för brukaren att kunna 
vara självständig en längre tid. Insatsen kan också vara en avlastning för närstående. Där är 
resan fram och tillbaka en färdtjänstresa där vård- och omsorgsnämnden subventionerar 
egenavgiften. Färdtjänsten och dess kostnader är sedan tidigare skatteväxlad från kommunen 
till Region Jönköpings Län.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ärendet och berättar att kontakt även 
tagits med närliggande kommuner vid utredning i ärendet. Tranås, Aneby, Eksjö och Sävsjö 
kommuner meddelar att de inte subventionerar kostnad för arbetsresor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-02-10 § 3. 

 

 

§ 25 forts. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte subventionera egenavgiften för arbetsresor till 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
Socialtjänstlagen, SoL. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef FO 
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§ 26 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan:  
 

a) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan, PKS  
2021-10-21. 

b) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan, PKS  
2021-12-16. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 27 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.  

Ordföranden Jan-Erik Josefsson (KD) berättar att utdelning av vård- och omsorgsnämndens 
kvalitetspris pågår. Tredje och andra pris är utdelat. Första pris kommer att delas ut inom kort. 

Priset delas till person, arbetsgrupp eller verksamhet och har som syfte att lyfta goda exempel 
inom vård och omsorg.  

Beslutet skickas till 
- 

13



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-24

§ 28 Ärendenr  - 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

a) Yttrande 2022-02-16 Detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2 Vetlanda  

Beslutet skickas till 
- 

14


	Protokoll förstasida
	Mål och budget 2023 - prioriteringar
	Beslut VON 2022-02-24
Mål och budget 2023 - prioriteringar

	Bokslut/Årsredovisning 2021 Vård- och omsorgsnämnden
	Beslut VON 2022-02-24
Bokslut/Årsredovisning 2021 Vård- och omsorgsnämnden

	Begäran om Tilläggsbudget 2022 Vård- och omsorgsnämnden
	Beslut VON 2022-02-24
Begäran om Tilläggsbudget 2022 Vård- och omsorgsnämnden

	Nyttjande av statsbidrag 2021 - information
	Beslut VON 2022-02-24
Nyttjande av statsbidrag 2021 - information

	Rapport Ej verkställda beslut period 1 2022 VO
	Beslut VON 2022-02-24
Rapport Ej verkställda beslut period 1 2022 VO
	Sida 1
	Sida 2


	Handlingsplan Samverkan vård- och omsorgsförvaltning och socialförvaltning 2022 - information
	Beslut VON 2022-02-24
Handlingsplan Samverkan vård- och omsorgsförvaltning och socialförvaltning 2022 - information

	Subventionering av egenavgift för resor till daglig verksamhet, LSS
	Beslut VON 2022-02-24
Subventionering av egenavgift för resor till daglig verksamhet, LSS
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden
	Beslut VON 2022-02-24
Meddelanden

	Information från kontaktpolitiker
	Beslut VON 2022-02-24
Information från kontaktpolitiker

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut VON 2022-02-24
Anmälan av delegationsbeslut


