
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, kl. 13.30 till 16.35 

Beslutande Anders Bengtsson (M), ordf., Cecilia Rylander (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), 
Monica Högberg (VF), Arne Larsson (SD), Kjerstin Olofsson (S), Eva-Karin 
Hjalmarsson (S), Ann-Britt Bengtsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Jonna Andreasen Fälth (SD) för Jennie Elmersson (SD) 

Övriga deltagare Birgitta Glans (VF), Marie-Louise Hultman (M), Johanna Ekelund Ljunggren (S), 
Leo Haglund (S), Jenny Nilsson (C) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Henrik Ahlgren, kvalitet- och 
utvecklingschef §1-4; Jennie Svensson, funktionschef Hälso- och sjukvård 
samt Myndighetskontor §1-4,7-10; Marie Göransson, funktionschef 
Hemtjänst §1-4; Joakim Hedström, funktionschef särskilt boende §1-4; Emelia 
Rambrandt, funktionschef FO §1-4; Emma Johansson, ekonom §1-4,13-14; 
Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS §4; Gabriella Mathur, 
verksamhetsutvecklare/SAS §4-6; Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Cecilia Rylander 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2023-02-08 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1-16 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justeringsperson 

Anders Bengtsson 

 

Underskrifter 

 Cecilia Rylander  

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

Datum när protokollet publiceras: 2023-02-09 

Datum när anslaget tas bort: 2023-03-03 

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

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

Föredragningslista 
§ 1 Meddelanden   

§ 2 Information från kontaktpolitiker   

§ 3 Anmälan av Delegationsbeslut    

§ 4 Information - vård- och omsorgsförvaltningens 
organisation och verksamhet 

  

§ 5 Lex Sarah - information  2022/182  

§ 6 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO  2021/153  

§ 7 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS   

§ 8 Ansökan om förlängd insats enligt 9 § 8 LSS SEKRETESS   

§ 9 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS   

§ 10 Ansökan om förlängd insats enligt 4 § 1 LSS SEKRETESS   

§ 11 Medarbetarundersökning 2022 VO - redovisning 2023/12  

§ 12 Val av VON arbetsutskott inkl. ersättare 2023/31  

§ 13 Mål och budget 2023-2025 inklusive vision samt 
investeringsplan 2023-2027 VO 

2022/126  

§ 14 Ombudget 2022 till 2023 VO 2023/16  

§ 15 Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom 
vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde kvartal 
4 2022  

2022/96  

§ 16 Dom från Förvaltningsrätten - information 2022/97  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 1 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-07 § 168 Bilersättning till personal i Vetlanda 
kommun 

b) Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-21 § 158 Vård- och omsorgsnämnd 2023-2026 

c) SKR Meddelande från styrelsen 15/2022 Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 

d) Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-21 § 142 Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision 
samt investeringsplan 2023-2027 

e) Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-11 § 5 Ansökan om medel från ks utvecklingsfond – 
Rekrytering och kompetensutveckling vårdpersonal 

f) Skrivelse från Höglandets God Man- och Förvaltarförening 25 januari 2023 

Beslutet skickas till 
- 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 2 Ärendenr VO 2023/28 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs 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. En kortfattad skriftlig information lämnas från besöken för redovisning till 
vård- och omsorgsnämnden, samt att möjlighet även ges för muntlig information. 

Vid dagens sammanträde finns ingen information att delge. 

Beslutet skickas till 
- 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 3 Ärendenr VO 2023/29 

Anmälan av Delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitets- och utvecklingschef Henrik Ahlgren redovisar beslut i ärende avseende 
personuppgiftsincident 2023-01-17. 

I samråd med personuppgiftssamordnare har beslut fattats om att incidenten inte föranleder 
rapport till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Även övergripande information om GDPR avseende nämndens ansvar samt förvaltningens 
arbete med personuppgifter, lämnas till vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 4 Ärendenr  - 

Vård- och omsorgsförvaltningens organisation och verksamhet 
- information 

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

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att en ny mandatperiod inleds, med delvis nya politiker i vård- och 
omsorgsnämnden, ges information om vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 
Information kommer under våren att ges i kortare avsnitt eller i samband med aktuella 
ärenden vid möten med den nya vård- och omsorgsnämnden.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar om förvaltningens organisation och 
verksamhet som omfattar äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt 
socialpsykiatri. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS Helen Karlsson informerar om skyldigheten att anmäla 
händelse som medfört eller kunnat medföra vårdskada, enligt Lex Maria. Anmälan görs till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare SAS Gabriella Mathur berättar att 
anmälan enligt Lex Sarah ska göras vid ett allvarligt missförhållande eller om det funnits en 
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst. 
Anmälan sker även här till IVO. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
MAS Helen Karlsson 
Verksamhetsutvecklare/SAS Gabriella Mathur 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 5 Ärendenr VO 2022/182 

Lex Sarah - information  

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare/SAS Gabriella Mathur redovisar en händelse som bedömts så pass 
allvarlig att den har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Sarah. 

Händelsen rapporterades i december 2022. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har ännu inte lämnat beslut i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare/SAS G Mathur 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 6 Ärendenr VO 2021/153 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmäles att vice ordföranden i vård- och omsorgsnämnden vid ordinarie ordförandes frånvaro 
fattat beslut om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslutet har fattats då 
sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas.  

Yttrandet avser en uppföljning av tidigare ärende.  

Ärendet/yttrandet redovisas av verksamhetsutvecklare/SAS Gabriella Mathur.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare/SAS G Mathur 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 11 Ärendenr VO 2023/12 

Medarbetarundersökning 2022 VO - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar Medarbetarundersökning 2022. 
Redovisningen omfattar resultat för vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningens 
svarsfrekvens är 73 % (615 av 843). 

Medarbetarundersökningen omfattar följande områden:  
Likabehandling (medelvärde 4,3 av 5)  
Kvalitet (medelvärde 4,15 av 5) 
Ledarskap (medelvärde 4,19 av 5) 
Medarbetarskap (medelvärde 4,34 av 5) 
Hälsa (medelvärde 3,7 av 5) 

Trivselindex visar ett medelvärde om 4,14. 

Det påtalas att området Hälsa med stor sannolikhet har påverkats av pågående pandemi och 
därmed följande arbetssituation inom vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Medarbetarundersökning 2022 Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 12 Ärendenr VO 2023/31 

Val av Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, VON au 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-2026 består av vård- och omsorgsnämndens 
presidium samt en ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen. 

Ordinarie ledamöter är därmed  
Anders Bengtsson (M), ordf. 
Cecilia Rylander (VF) 1:e vice ordförande 
Jan-Erik Josefsson (KD) 2:e vice ordförande 

Som ersättare för majoriteten utses Arne Larsson (SD). 

Som ersättare för oppositionen utses Kjerstin Olofsson (S). 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att ha ett beredande arbetsutskott 
som består av vård- och omsorgsnämndens presidium samt en ersättare för vardera majoritet 
och opposition. 

Ersättare inkallas vid ordinarie ledamots frånvaro. 

Yrkanden 
Som ersättare för majoriteten föreslås Arne Larsson (KD). 
Som ersättare för oppositionen föreslås Kjerstin Olofsson (S). 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Resp. förtroendevald 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 13 Ärendenr VO 2022/126 

Mål och budget 2023-2025 inklusive vision samt 
investeringsplan 2023-2027 – Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Mål och Budget 2023-2025 inklusive vision samt 
investeringsplan 2023-2027. 

Ärendebeskrivning 
I december 2022 antog vård- och omsorgsnämnden Mål och budget för år 2023-2025. 
Därefter har kommunfullmäktige fattat nytt beslut om budget, drift och investering.  

I den nya budgeten får vård- och omsorgsnämnden ett tillskott av driftspengar om 1 000 tkr. 
De utökade resurserna läggs tillfälligt centralt i vård- och omsorgsnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 inkl. Detaljbudget 2023. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 14 Ärendenr VO 2023/16 

Ombudget 2022 till 2023 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär ombudgetering på investeringsbudgeten med 450 tkr 
enligt nedanstående specifikation, samt 

begär ombudgetering på driftsbudgeten avseende resultatenhet daglig verksamhet och 
sysselsättning med 150 tkr enligt gällande riktlinje. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten avseende 2022 visar på ett överskott motsvarande 877 tkr. Av dessa 
begärs ombudgetering med 450 tkr enligt följande: 

450 tkr avseende verksamhetssystem Combine, försenad process 

Resultatenheten inom daglig verksamhet och sysselsättning visar på ett resultat gällande 
driften som överstiger de enligt riktlinjen godkända kostnaderna, och begär då ombudgetering 
på 150 tkr.  

Ekonom Emma Johansson redovisar ärendet och lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-20. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 15 Ärendenr VO 2022/96 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom vård- och 
omsorgsförvaltningens ansvarsområde kvartal 4 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-10-01--12-31 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 samtliga inkomna synpunkter 
avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
  
Inkomna synpunkter kvartal 4 2022 avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
redovisas av registrator/nämndsekreterare Monica Danielson. 

Beslutsunderlag 
Underlag från kontaktcenter 2023-01-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-02

§ 16 Ärendenr VO 2022/97 

Dom från Förvaltningsrätten - information 

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

Ärendebeskrivning 
Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i ärende avseende godkännande enligt lagen om 
valfrihetssystem, LOV. 

Domen redovisas av vård- och omsorgschef Marianne Karlsson. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten 2023-01-27, mål nr 4276-22.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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