
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-05-24 1 (13) 

Plats och tid Hörsalen, Biblioteket kl. 13.30-16.45 

Beslutande T Bohman (S), ordf.; K Olofsson (S); M Högberg (VF); A Bengtsson (M);  

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

Tjänstgörande ersättare; E-K Hjalmarsson (S) för L Lööw (S); A Lindberg (S) för 

P Brannestam (VF); M Fagerberg (M) för S-G Fransson (C) 

 

Övriga deltagare N Axelsson (M); R Solid (L); C Strömbäck (-) 

M Karlsson, vård- och omsorgschef; Ulrika Ribbholm, funktionschef KoU;   

C Johansson, ekonom §77-78; L Hammarström, myndighetschef §74-76;  

J Hedström, funktionschef ÄO/Säbo §75-76; G Mathur, 

verksamhetsutvecklare §69-73; M Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Jan-Erik Josefsson (KD) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-06-01 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 69 - 79 
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Monica Danielson 
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Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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§ 69 Dnr - 

Fastställande av dagordning/ärenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 

fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga 

ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 69 Fastställande av dagordning/ärenden 

§ 70 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 71 Anmälan av protokoll 

§ 72 Kvalitet och lärande VO 2018, redovisning av hållplats 2: Utbildning och kompetens 

§ 73 Föreningsbidrag vård och omsorg 2018 

§ 74 Rapportering av ej verkställda beslut VO kvartal 1 2018 

§ 75 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 76 Information från förvaltningen 

§ 77 Bokslutsprognos VO per april 2018 

§ 78 Budget 2019 

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut  

Utgår 

Punkt 11 Reducering av boendeplatser på Vilan 
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§ 70 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

a) Cirkulär 2018:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 

b) Cirkulär 2018:19 Politiska partier inom vård och omsorg.  

Kommunstyrelsen 

c) Protokoll 2018-05-02 § 50 Bokslutsprognos per den 31 mars 2018. 

Synskadades Riksförbund, Hörselskadades distrikt i Jönköpings län samt Förbundet Sveriges 

dövblinda 

d) Uttalande om syn- och hörselinstruktörer. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kundråd/boenderåd 

e) Brukarråd Österliden 2018-04-30. 
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§ 71 Dnr – 

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med  

a) Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26 § 52-68. 

b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-05-15 § 19-23. 
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§ 72 Dnr 2018/VO0071 

Kvalitet och lärande VO 2018, redovisning av hållplats 2: 
Utbildning och kompetens 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat från hållplats 2 med tema 

Utbildning och kompetens. Hållplatsen har genomförs för andra året i rad i hela 

organisationen. Resultatet kommer att användas på olika nivåer i organisationen. Dels av 

respektive chef som underlag för att planera den egna arbetsgruppens behov av fortbildning 

och dels av förvaltningsledningen som underlag till den förvaltningsövergripande 

utbildningsplanen. 

Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser med god kvalitet. Att 

personalen har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att kunna bidra till en god kvalitet 

i stöd, service och omsorg. I lagstiftningen finns bestämmelser om att personal inom äldre- 

och funktionshinderomsorg behöver ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra 

uppgifterna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att 

utföra sitt uppdrag. 

Behoven av kunskapspåfyllnad skiljer sig åt mellan de olika verksamhetsområdena, men det 

finns behov av utbildning som återkommer i flera av förvaltningens funktioner. Framför allt är 

det behov av kunskap inom områden som psykisk ohälsa och missbruk men även om demens 

och palliativ vård samt mer sjukvårdande uppgifter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

Diariet 
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§ 73 Dnr 2018/VO0062 

Föreningsbidrag vård och omsorg 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar följande föreningar bidrag avseende verksamhetsåret 

2018; Vetlanda FUB-förening beviljas 94 000 kr och Anhörigföreningen i Vetlanda beviljas 

6 000 kr. 

Jäv 

Agneta Lindberg (S) medverkar inte vid handläggning av ärendet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 

Två föreningar har i tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag från vård- och 

omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2018. Dessa är Vetlanda FUB-förening, som ansökt om 

120 000 kr samt Anhörigföreningen i Vetlanda som ansökt om 6 000 kr.  

Båda föreningarna bedriver lokal verksamhet riktad till personer inom vård- och 

omsorgsnämndens ansvarsområde vilket är ett krav för beviljande av föreningsbidrag. 

Bedömningen görs att föreningarnas arbete är positivt för målgrupperna. 

Det finns 100 000 kr avsatta i 2018 års budget för föreningsbidrag. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur lämnar kompletterande information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-05-15 § 20. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden beviljar följande föreningar bidrag avseende verksamhetsåret 

2018; Vetlanda FUB-förening beviljas 94 000 kr och Anhörigföreningen i Vetlanda beviljas 

6 000 kr. 

Yrkanden  

Tommy Bohman (S) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker utskottets förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef, G Mathur, ekonom, diariet 
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§ 74 Dnr 2018/VO0047 

Rapportering av ej verkställda beslut VO kvartal 1 2018  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Det ska till ”Inspektionen för vård och omsorg” rapporteras de beslut om insats som inte blivit 

verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen(SoL) och Lagen 

om stöd och service för funktionshindrade(LSS).   

Myndighetschef Linda Hammarström redovisar rapport för första kvartalet 2018 som visar att 

det finns 19 beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

- Elva beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. I merparten av fallen har den enskilde 

tackat nej till erbjudande om plats, och i vissa fall flera gånger.  

- Tre beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.  I detta ärende har det varit svårigheter 

att rekrytera en lämplig person. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS. Orsaken är att 

”plats” i boende saknas. 

- Ett beslut om korttidsvistelse enligt 9.6 § LSS. Orsaken är svårighet att rekrytera 

stödfamiljer. 

- Ett beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-30. 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgschef 

Myndighetschef 

Diariet 
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§ 75 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 

Mogärde – Kjerstin Olofsson (S) 

Norrgården och Bäckagården – Tommy Bohman (S) 

Vilanrådet – Nanna Axelsson (M) 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 76 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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§ 77 Dnr 2018/VO0034 

Bokslutsprognos VO per april 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Bokslutsprognos med redovisning till och med april som underlag godkänns samt redovisas 

till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämndens ekonomi får en långsiktig lösning genom att hos 

kommunfullmäktige begära en utökad budget, samt genom effektivisering och prioritering av 

de tjänster nämnden ska utföra och tillhandahålla. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att vård- och omsorgsnämnden tillförs medel med 

17,7 miljoner avseende externa placeringar och 13,5 miljoner avseende personlig assistans. 

Deltar ej i beslutet 

Majoritetsgruppen (S) och (VF) deltar ej i beslut enligt punkt 3.  

Ärendebeskrivning 

Ekonom Carin Johansson berättar att bokslutsprognosen per april 2018 för vård- och 

omsorgsnämnden beräknas bli -31 562 tkr i underskott. Av detta avser -16 967 tkr externa 

placeringar och -13 612 tkr avser personlig assistans. 

Det stora underskottet orsakat av höga kostnader för externa placeringar och personlig 

assistans är inte oväntat då det i anslutning till arbetet med budget 2018 tydligt påvisades att 

det kommer att bli ett stort minus 2018. 

Resultatet för april är en förändring med -1 146 tkr jämfört med prognosen per mars. 

Orsakerna till den negativa förändringen finns inom hemtjänsten och särskilt boende. 

Hemtjänsten räknar med minskade intäkter men lyckas inte ställa om tillräckligt snabbt på 

kostnadssidan. Inom särskilda boenden har man arbetat intensivt med schema och 

bemanning, men ser en viss fördröjning i effekten. 

Rekryteringen av semestervikarier ser kärv ut på många områden inom vård och omsorg vilket 

kan medföra ökade kostnader för att kunna säkerställa bemanningen under sommaren.  

För att komma tillrätta med underskottet har vård- och omsorgsförvaltningen bl.a.: 

- valt att ej tillsätta vakanser på centrala tjänster 

- restriktivitet råder avseende utbildningsinsatser 

- påbörjat översyn av nattbemanning 

- påbörjat granskning av externa hyror 

- fortsatt arbetet med verksamhetsanpassade och hälsosamma scheman 

m.m. 

- patrullverksamhet inom funktionshinderomsorg ses över. 
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§ 77 forts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-18. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-05-15 § 22. 

Yrkanden 

Anders Bengtsson (M) anser att kostnaden som övergått från stat till kommun gällande 

funktionshinderomsorg är en kommunövergripande fråga och yrkar från M, C, KD, L och MP 

att fullmäktige fattar beslut att vård- och omsorgsnämnden tillförs medel med 17,7 miljoner 

avseende externa placeringar och 13,5 miljoner avseende personlig assistans. 

Tommy Bohman (S) yrkar från S och VF att nämndens ekonomi får en långsiktig lösning 

genom utökad budget samt effektivisering och prioritering av de tjänster nämnden ska utföra 

och tillhandahålla. 

Bohmans yrkande tillstyrks av K Olofsson (S). 

A Bengtsson (M) yrkar bifall till sitt eget förslag och till Bohmans förslag. 

J-E Josefsson (KD) samt A Holmqvist (MP) tillstyrker Bengtssons och Bohmans förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar därmed 

att nämndens ekonomi får en långsiktig lösning genom utökad budget samt effektivisering och 

prioritering av de tjänster nämnden ska utföra och tillhandahålla, samt  

att kommunfullmäktige föreslås besluta att vård- och omsorgsnämnden tillförs medel med 

17,7 miljoner avseende externa placeringar och 13,5 miljoner avseende personlig assistans.  

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 78 Dnr 2018/VO0035 

Budget 2019 VO 

Ärendebeskrivning 

Diskussion kring budget 2019 för vård- och omsorgsnämnden. 

Såväl förvaltningens ledningsgrupp som vård- och omsorgsnämnden diskuterar kontinuerligt 

kring budget 2019, för att finna förslag/möjligheter till kostnadseffektiviseringar/-besparingar 

som kan göra att verksamheten inryms i tilldelad budget. 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 79 Dnr – 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2018-03-01--03-31 Beslut/SoL 

b) 2018-04-01--04-30 Beslut/SoL 

c) 2018-03-01--03-31 Beslut/LSS 

d) 2018-04-01--04-30 Beslut/LSS 

e) 2018-04-01--04-30 Rapport Lex Sarah/Avvikelser 

 

 

 


