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§ 66 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunfullmäktige 2022-05-18 § 74 Gemensam systemförvaltning Combine 

b) Kommunfullmäktige 2022-05-18 § 75 Tillsammans möter vi framtidens behov inom 
området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021-2030 (Nära vård) 

c) Redovisning av intern kontroll 2021 – Vård- och omsorgsnämnden 

d) Brev från SPF Seniorerna 30 maj 2022 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 67 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.  

Eva-Karin Hjalmarsson (S) informerar från möte med Ekeborådet 2022-06-13. 

Det påtalas att det är viktigt att boenderåden återupptas efter pandemin, och att 
kontaktpolitiker kallas till dessa.   

Beslutet skickas till 
- 
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§ 68 Ärendenr VO 2022/99 

Anmälan enligt Lex Sarah - information 

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

Ärendebeskrivning 
Joakim Hedström, funktionschef särskilt boende, informerar om ett ärende som anmälts enligt 
Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och avser en boende som utsatts för 
fysiska och verbala övergrepp av annan boende.  

Beslut 2022-06-09 har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO där det framgår 
att IVO anser att huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.  

Ärendet avslutas och IVO kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Joakim Hedström, funktionschef säbo 
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§ 69 Ärendenr VO 2022/44 

Internkontroll 2021 VO - komplettering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisning av internkontroll för 2021 avseende ekonomipunkter godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Redovisning av internkontroll 2021 inklusive kompletterande ekonomipunkter överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

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

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

Internkontrollen har tidigare redovisats för vård- och omsorgsnämnden den 24 mars 2022  
§ 40. Redovisningen var dock inte fullständig då ekonomikontoret inte hade möjlighet att ta 
fram uppgifter kring prisanalys och köptrohetsanalys vid detta tillfälle. 

Henrik Ahlgren, funktionschef Kvalitet och Utveckling, redovisar komplettering av 
Internkontroll 2021 VO avseende punkterna prisanalys och köptrohet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-06-02 § 17. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Redovisning av internkontroll för 2021 avseende ekonomipunkter godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Redovisning av internkontroll 2021 inklusive kompletterande ekonomipunkter överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Henrik Ahlgren, funktionschef KOU 
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§ 70 Ärendenr VO 2022/88 

Motion om att garantera elever på vård- och 
omsorgsprogrammet fast anställning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa sig positiv till 
motionen under förutsättning att hen har godkända betyg och personlig lämplighet för 
anställning i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. En förutsättning är att det är 
praktiskt genomförbart i organisationen och inte genererar ökade kostnader.  

Ärendebeskrivning 
Den 15 mars 2022 lämnade Anders Bengtsson (M) in en motion om att garantera elever på 
vård- och omsorgsprogrammet fast anställning. Moderaterna förslår att alla som studerar till 
undersköterska ska erbjudas en tillsvidareanställning i Vetlanda kommun om de har godkända 
betyg från utbildningen.  

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen under förutsättning att hen har 
godkända betyg och personlig lämplighet för anställning i vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. Det behövs ständigt utbildad personal och rimligen bör detta inte generera en 
ökad kostnad utifrån det behov som finns.  

Dock behöver en djupare utredning göras för att klarlägga hur ett praktiskt genomförande 
skulle se ut.  

Henrik Ahlgren, funktionschef KoU lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-06-02 § 16. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa sig positiv till 
motionen under förutsättning att hen har godkända betyg och personlig lämplighet för 
anställning i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. En förutsättning är att det är 
praktiskt genomförbart i organisationen och inte genererar ökade kostnader.  

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M), Jan-Erik Josefsson (KD), Cecilia Rylander (VF), Birgitta Glans (VF), Arne 
Larsson (SD), Stig-Göran Fransson (C), Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S), Eva-Karin 
Hjalmarsson (S) tillstyrker förslaget. 
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§ 70 forts. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vård- och omsorgschef 
Henrik Ahlgren, funktionschef KoU 
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§ 71 Ärendenr VO 2022/57 

Ekonomirapport per maj 2022 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson redovisar ekonomirapport per maj 2022 avseende vård- och 
omsorgsnämnden. 

Fokus läggs främst vid utvecklingen av lönekostnader, där den första delen av året inneburit 
mycket höga kostnader för sjukfrånvaro och övertid. 

Johansson gör även en kort redovisning avseende statsbidrag 2022 och nyckeltal 2021.  

Nettokostnadsavvikelsen avseende äldreomsorgen visar ett resultat som är 2,5 % billigare än 
förväntat utifrån kommunens förutsättningar baserat på bland annat olika strukturfaktorer. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 72 Ärendenr VO 2022/103 

Hantering av matkassa inom funktionshinderomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen hantering av privata medel för 
gemensamma måltider, inklusive prissättning, inom funktionshinderomsorgen. Hanteringen 
gäller från 1 juli med ett succesivt införande. 

Ärendebeskrivning 
Inom kommunens LSS-boende äter brukarna vissa måltider gemensamt. För detta ändamål 
har brukare lämnat privata medel i kontanta kassor på respektive boende som har använts för 
att köpa in råvaror för att tillaga måltider. Brukarnas medel får inte blandas med kommunens 
medel. Dock är hantering av kontanter inte säkert och i en värld där kontanthantering mer och 
mer avvecklas är det svårt att fortsätta på detta sätt. Det har också efterfrågats en lösning för 
hantering av privata medel från gode män och politik.  
 
Under en period har förvaltningen arbetat med att ta fram förslag på en lösning som ska 
fungera bra. Lösningen behöver vara anpassad utifrån de olika lagstiftningar som berörs av 
detta och också vara administrativt möjlig att hantera.  
 
Ekonom Carin Johansson redovisar den fakturering som föreslås och som motsvarar beräknad 
kostnad för livsmedel. Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader används som 
utgångspunkt vid denna beräkning. Eftersom beloppen utgör en viss procentenhet av 
prisbasbeloppet, kommer de i fortsättningen, varje år, indexregleras utifrån prisbasbeloppet 
(pbb). Eventuella merkostnader för livsmedel etc. vid storhelger och andra högtider ingår 
inte.  
 
Faktureringen ska ses som en hantering och inte som en regelrätt avgift då det är brukarens 
eget val att delta i gemensamma måltider. Debitering för mat gäller inte när den enskilde 
inhandlar och betalar maten själv. 
  
Blir det medel över i kassan på boendet blir det inte någon vinst för kommunen utan detta går 
tillbaka till brukarna.  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-06-02 § 15. 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 (reviderad). 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen hantering av privata medel för 
gemensamma måltider, inklusive prissättning, inom funktionshinderomsorgen. Hanteringen 
gäller från 1 juli med ett succesivt införande. 
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§ 72 forts. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M), Kjerstin Olofsson (S), Cecilia Rylander (VF), Jan-Erik Josefsson (KD) samt 
Arne Larsson tillstyrker förslaget.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Henrik Ahlgren, funktionschef KoU 
Ulrika Ribbholm, funktionschef FO 
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§ 73 Ärendenr VO 2022/78 

Föreningsbidrag 2022 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Vetlanda FUB-förening 100 000 kronor i föreningsbidrag 
avseende verksamhetsåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
En förening har i tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag från vård- och 
omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2022. Denna förening är Vetlanda FUB-förening. 
Vetlanda FUB-förening bedriver lokal verksamhet riktad till personer inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde i enlighet med nämndens riktlinje för föreningsbidrag.  

Vetlanda FUB-förening har inkommit med, enligt gällande riktlinje, korrekt ansökan och 
föreslås därmed beviljas bidrag. Bidraget kommer framför allt att användas till 
fritidsverksamheten Gnistan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-06-02-§ 18. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Vetlanda FUB-förening 100 000 kronor i föreningsbidrag 
avseende verksamhetsåret 2022. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda FUB-förening 
Vård- och omsorgschef 
Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare 
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§ 74 Ärendenr VO 2021/158 

Motion om att upphandla företag som utför hushållsnära 
tjänster 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen. 

Tanken med motionen ses som positiv, men behovet anses tillgodosett genom 
tillhandahållande av serviceinsatser genom Förenklad biståndsbedömning.  
I övrigt hänvisas till privata utförare och möjligheten till nyttjande av RUT/ROT-avdrag.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat nedanstående motion till vård- och 
omsorgsnämnden för beredning. 

Motion har inkommit från Anders Bengtsson (M) med yrkande om: 

• att kommunen upphandlar och tecknar avtal med minst ett företag som Vetlandabor 
över 68 år kan vända sig till för att beställa hushållsnära tjänster i form av städning, 
tvätt, hjälp med enklare ärenden eller att någon följer med den att handla, 

• att timpriset för de som använder tjänsterna ska vara Iägre än hemtjänsttaxan om de 
som beställer använder sig av rutavdrag, 

• att möjligheten för alla invånare att ansöka om hemtjänst även för serviceinsatser ska 
kvarstå, 

• att upphandlade företag listas på kommunens webbplats, 
• att utvärdering ska ske innan en ny upphandling görs. 

Lagstiftningen säger att kommunerna har möjlighet att erbjuda servicetjänster utan 
föregående behovsprövning. Insatserna ska förebygga skador, olycksfall och ohälsa. 

I vård- och omsorgsförvaltningens aktuella riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänst-
lagen finns det beslutat om ”Förenklad biståndsbedömning” som ger möjlighet att på ett 
enkelt sätt få hjälp med enklare serviceinsatser. Sedan tidigare har nämnden även beslutat att 
arbeta med Lagen om valfrihet, LOV, vilket ger den enskilde möjlighet att välja vem ska utföra 
insatsen. Förvaltningens mening är att det idag finns en valfrihet inom denna typ av tjänster.  

Vid enklare servicetjänster kan man som privatperson även beställa tjänster från privata 
företag och som faller under ”Rut-avdraget”, något som blir förmånligt.  

Ett administrativt uppdrag i enlighet med motionens intentioner anses inte ingå i vård- och 
omsorgsnämndens kärnuppdrag. 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef tillsammans med Jörgen Frej, upphandlingschef 
lämnar kompletterande information i ärendet. 
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§ 74 forts. 

Särskilt påtalas det upphandlingsansvar som följer med en upphandlad verksamhet och som   
åläggs den upphandlade parten, inte nyttjaren av tjänsten. Den s.k. upphandlingsplikten 
innebär att upphandlaren har ansvar för hur upphandlad tjänst utförs samt har ansvar för 
löpande uppföljningar och utvärderingar vilket kan kräva omfattande administrativa resurser. 
Även en konkurrenssituation gentemot den privata marknaden bör undvikas.     

För att kunna skapa bra arbetsmiljö för våra medarbetare är det också av vikt att ha kvar 
serviceinsatser i våra verksamheter. Det krävs ex. såväl serviceuppgifter som vårduppgifter för 
att skapa en arbetsmiljö i enlighet med Heltid som norm, med attraktiva arbetspass.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-15.  
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-22 § 206. 
Beslut VON 2022-04-21 § 54 (återremiss för komplettering). 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-06-02 § 19. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen. 

Tanken med motionen ses som positiv, men behovet anses tillgodosett genom 
tillhandahållande av serviceinsatser genom Förenklad biståndsbedömning.  
I övrigt hänvisas till privata utförare och möjligheten till nyttjande av RUT/ROT-avdrag.  

Yrkanden 
Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S) och Cecilia Rylander (VF) tillstyrker förslag från VON 
arbetskott.  

Anders Bengtsson (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen i 
likhet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, d.v.s. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa sig positiva till 
motionen. Ett administrativt uppdrag i enlighet med det som skapas genom motionen ingår 
inte i vård- och omsorgsnämndens kärnverksamhet och bör därmed inte förläggas inom 
nämndens verksamhetsområde.   

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på VON arbetsutskotts förslag och Bengtssons förslag, och 
finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt VON arbetsutskotts förslag.  

Vård- och omsorgsnämnden har därmed beslutat föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 
avslå motionen, samt att  
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§ 74 forts. 

tanken med motionen ses som positiv, men behovet anses tillgodosett genom 
tillhandahållande av serviceinsatser genom Förenklad biståndsbedömning.  
I övrigt hänvisas till privata utförare och möjligheten till nyttjande av RUT/ROT-avdrag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vård- och omsorgschef 
 

15



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-16

§ 79 Ärendenr VO 2021/77 

Dom från Förvaltningsrätten - information 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har hos Förvaltningsrätten ansökt om att Vetlanda 
kommun ska åläggas en särskild avgift enligt 28 a § LSS om 23 800 kr med anledning av 
oskäligt dröjsmål som uppkommit där en ungdom blivit beviljad insats i form av stödfamilj. 

Förvaltningsrätten bifaller ansökan 2022-05-24 och beslutar att Vetlanda kommun ska betala 
23 000 kr i särskild avgift till staten.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningsrätten, dom 2022-05-24 Mål nr 5616-21. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson, funktionschef Myndighetskontor 
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