
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

Plats och tid Ks-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till 16.30 

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

Nanna Axelsson (M) för Shake Khachatryan (M) 

övriga deltagare Mattias Funk (S), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Rune Solid (L), 
Michael Hellqvist (V), Pia Fälth (SD), Madelene Almqvist (C) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Gabriella Mathur, 
verksamhetsutvecklare § 62-68; Linda Hammarström, funktionschef 
funktionshinderomsorg § 67,79; Joakim Hedström, funktionschef särskilt 
boende §67; Ulrika Ribbhalm, funktionschef Kvalitet och utveckling §67,81; 
Jennie Svensson, funktionschef Hos och Myndighetkontor §67-77, Monica 
Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Birgitta Glans 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-05-02 

Underskrifter 

Sekreterare _______________ Paragrafer 62-82 

Monica Danielson 

Ordförande 

Anders Bengtsson 

Justeringsperson 

Birgitta Glans 

Anslag av protokollet 

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

Anslaget: 2019-05-02 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-05-24 

Förvaringsplats för protokollet: Vård och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Samma nträdesdatum 

2019-04-25 

Föredragningslista 

Upprop 

Val av justerare 

Fastställande av dagordning 

§ 62 MEDDELANDEN 2019/73 4 

omsorgsförvaltningen - redovisning 

information 

§ 63 Kommunens kvalitet i korthet, KKiK - information 2019/81 5 

§ 64 Ekonomirapport per mars 2019 VO 2019/68 6-7 

§ 65 Synpunktshantering 2019 för vård- och 2019/86 8 

§ 66 Information från kontaktpolitiker 9 

§ 67 Information från förvaltningen 10 

§ 68 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning - muntlig 2019/79 11 

§ 69 Beslut från IVO 2019/13 12 

§ 70 Beslut från IVO 2019/6 13 

§ 71 Yttrande till förvaltningsrätten 2019/7 14 

§ 72 Yttrande till förvaltnings rätten 2019/15 15 

§ 73 Yttrande till förvaltningsrätten 2019/14 16 

§ 74 Yttrande till förvaltningsrätten 2019/24 17 

§ 75 Individärende - 9 § 9 Boende vuxna 18 -
19 

§ 76 Individärende - 9 § 10 Daglig verksamhet 20 -
21 

§ 77 Extra ärende - Individärende - 9 § 9 Boende vuxna 22 

§ 78 Mogärde 2019/85 23 -
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

24 

§ 79 Effektiviseringar inom funktionshinderomsorg 2019 2019/99 25 -

26 

§ 80 Ersättning dagcentral 2019/93 27 

§ 81 Stipendium till elev vid Vetlanda lärcentrum 2019/84 28 

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut 29 
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Sam manträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

§ 62 Ärendenr 2019/73 

MEDDELANDEN 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-20 § 22 Rapport från vård- och omsorgsnämnden 
om ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 

b) Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-20 § 37 Ombudget och förskott mellan 2018 och 
2019 

c) Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-03 § 60 Bokslutsprognos per den 28 februari 2019 

d) Minnesanteckningar från Ekebogårdens råd 2019-02-25 

Beslutet skickas till 

Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämndentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

§ 63 Ärendenr 2019/81 

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK - information 

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

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat från mätningen Kommunens 
Kvalitet i Korthet, KKiK. 

KKiK är ett nationellt projekt/mätning som görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Projektet har pågått sedan 2006 och det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta 
fram ett kunskaps material som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i 
dialogen med medborgarna. 

Under 2018 har drygt 260 kommuner varit med i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer 
för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom 
olika områden. 

Faktorerna beröra hela kommunens verksamhetsområde men endast sex stycken berör vård 
och omsorg, vilka redovisas för vård- och omsorgsnämnden. Bl.a. 

Kvalitet LSS gruppbostad och servicebostad 
Personalkontinuitet i hemtjänst 

Kostnad för äldreomsorg 

Beslutet skickas t ill 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden [S Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

§ 64 Ärendenr 2019/68 

Ekonomirapport per mars 2019 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beaktar nödvändiga åtgärder och lägger informationen till 
handlingarna. 

Rapport gällande förvaltningens grund bemanning i schema i förhållande till budget liksom 
rapport gällande omfattning av övertid lämnas i samband med förvaltningens 
ekonomirapporter. 

Ärendebeskrivning 

Från och med år 2019 kommer kommunens budgetuppföljning att ske genom 
bokslutsprognoser per februari, april, augusti och oktober. Delårsbokslut sker per augusti. 

Då den centrala uppföljningen inte omfattar alla månader presenteras en egen 
ekonomirapport för vård- och omsorgsförvaltningen, denna gång per mars 2019. 

Prognosen per februari visade på en avvikelse från budget med -13,3 mnkr i underskott. 
Underskottet beror på att åtta (8) platser inom särskilt boende öppnas upp på Bäckagården 
och att kostnaderna för hemtjänsten är högre än budgeterat. 

Kostnader för utskrivningsklara var inte med i prognosen. Dock ser man nu att kommunen 

haft kostnader motsvarande drygt 700 tkr under början av året. Genom att öppna upp platser 
på Bäckagården är förhoppningen att kunna frigöra korttidsplatser och på så sätt minska 
betalningen för utskrivningsklara. 

Kostnader för externa placeringar beräknas i nuläget bli högre än budgeterat. I budgetarbetet 
ökades budgeten från 7 500 tkr till 25 000 tkr. Beräknade kostnader motsvarar i nuläget ca 
27 600 tkr, dvs 2 600 tkr mer än budgeterat. 

Även kostnaderna för hemtjänsten tenderar att öka. Det är en ökning av antalet timmar som 
påverkar. 

Förvaltningen har rapporterat in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO och fått föreläggande om vite från Förvaltningsrätten. Dessa poster gör att prognosen är 
ytterligare försämrad. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram ytterligare åtgärder för att minska underskottet och 
presenterar förslag inför fortsatt hantering. Det finns i nuläget inte åtgärder i den omfattning 
som motsvarar beräknat underskott. 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

Beslutsunderlag 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-04-11 § 17. 

Tjänsteskrivelse 2019-04-15. 

Yrkanden 

Anders Bengtsson (M) föreslår att rapport gällande förvaltningens grundbemanning i schema i 

förhållande till budget liksom rapport gällande omfattning av övertid lämnas i samband med 

förvaltningens ekonomirapporter. 

Lennart Lööw (S), Kjerstin Olofsson (S), Allan Larsson (SD), Stig-Göran Fransson (C), Cecilia 

Rylander (VF), Birgitta Glans (VF), Jan-Erik Josefsson (KD) och Nanna Axelsson (M) tillstyrker 

Bengtssons förslag. 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

§ 65 Ärendenr 2019/ 86 

Synpunktshantering kvartal 1 2019 för vård- och 
omsorgsförvaltningen - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vård
och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Inkomna synpunkter för perioden januari-mars 2019 redovisas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-02. 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

§ 66 Ärendenr VO 2019/27 

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 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. 

Lennart Lööw (S) informerar från besök vid Kvarngårdens äldreboende. 

Rune Solid (L) informerar från besök vid Tomasgårdens äldreboende. 

Beslutet skickas till 
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