
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-21

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till 17.05 

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)--
16.20, Lennart Lööw (S)--15.25, Birgitta Glans (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Eva-Karin Hjalmarsson (S) för Lennart Lööw (S) 
15.25--, Kerstin Lundqvist (M) för Arne Larsson (SD) 16.20-- 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S)--15.25, Willis Josefsson (L), Kerstin Lundqvist (M)--
16.20, Ann-Britt Bengtsson (C). 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Lars-Göran Axelsson, 
kommunrevisionen (ej §46), Carin Johansson, ekonom §51-52; Marie 
Göransson, funktionschef hemtjänst §44--46; Jennie Svensson, funktionschef 
HoS och Myndighetskontor §53; Helena Petersson, områdeschef 
Myndighetskontor § 53; Henrik Ahlgren, funktionschef KoU §47; Gabriella 
Mathur, verksamhetsutvecklare §47-48; Helen Karlsson, MAS §56;  Emelia 
Rambrandt, HR-konsult §49-50; Monica Danielson, nämndsekr.   

Utses att justera Cecilia Rylander 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-04-26 

Sekreterare 

 

Paragrafer 44-56 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

 

Underskrifter 

 Cecilia Rylander 
 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-04-27 

Datum när anslaget tas bort: 2022-05-18 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr. 
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§ 44 Ärendenr -  

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunfullmäktige 2022-03-16 § 32 - Ombudget från 2021 till 2022. 

b) Kommunal Sektion Vetlanda/Sävsjö m.fl. - Brev angående användande av bil i tjänsten 
2022-03-29.  

Beslutet skickas till 
- 
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§ 45 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.  

Kjerstin Olofsson (S) lämnar information från besök på Bäckagården 2022-03-31. 

Enligt riktlinjen för Kontaktmannaskap avseende vård- och omsorgsnämnden erbjuds 
nämndens kontaktpolitiker verksamhetsbesök vid två veckor under året, vår och höst.  I 
september 2022 planeras återigen för verksamhetsbesök av nämndens kontaktpolitiker, efter 
ett längre uppehåll under corona-pandemin.   

Möjligheten till kontinuerlig kontakt med nämndens verksamhetsområden utöver 
organiserade besöksveckor påtalas. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 46 Ärendenr VO 2022/77 

Information om inkommen synpunkt i individärende 

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

Ärendebeskrivning 
Marie Göransson, funktionschef hemtjänst informerar om synpunkter som inkommit från 
anhörig i individärende.  

Utredning i ärendet kommer att ske, dock har redan vissa insatser/justeringar påbörjats.   

Beslutet skickas till 
- 
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§ 47 Ärendenr VO 2022/86 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2021 - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Funktionschef Kvalitet och Utveckling Henrik Ahlgren tillsammans med verksamhetsutvecklare 
Gabriella Mathur redovisar resultat från mätning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2021. 

KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 
kommuner. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial 
som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen 
medmedborgarna.  

Mätningen omfattar resultat från brukarbedömningar inom SoL och LSS, kostnader för 
verksamhet m.m. i jämförelse med övriga kommuner.  

I 2021 års mätning finns vissa nyckeltal som inte är uppdaterade sedan 2019/2020, på grund 
av pandemin. 

Förbättringsarbete genomförs i verksamheterna utifrån de resultat som presenteras i 
mätningen.   

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU H Ahlgren 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 48 Ärendenr VO 2022/63 

Hållplats 1 Delaktighet och bemötande - Hur delaktig är Esther? 

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

Ärendebeskrivning 
Hållplats 1 om delaktighet och bemötande är en ny hållplats i kvalitetshjulet.  

Syftet är att arbetsgrupperna ska reflektera kring hur vi bemöter Esther och hur vi gör Esther 
delaktig i planering och genomförande av insatserna. Målet är också att reflektera kring hur vi 
kan arbeta för att bibehålla Esthers självbestämmande över sitt eget liv i så stor utsträckning 
som möjligt. 

Hållplatsen har genomförts i samtliga funktioner under januari och februari 2022.  

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar de slutsatser som framkommit från resp. 
funktion. Bl.a. hur kan vi mäta Esthers upplevelse?, respekt och professionalitet,  bemötande, 
kommunikation m.m. 

Samtliga funktioner har upplevt det positivt att få reflektera kring temat och genomgående 
upplever verksamheterna ett behov av att få mer tid till att reflektera tillsammans kring vad 
som är bäst för Esther.   

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att tid för reflektion över vad som är viktigt i 
bemötandet av Esther och varför vi är på jobbet ska vara ett prioriterat område under 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22. 

Förslag till beslut 
Att vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU H Ahlgren 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 49 Ärendenr VO 2022/80 

Personalbokslut 2021 

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

Ärendebeskrivning 
HR-konsult Emelia Rambrandt redovisar Personalbokslut 2021, valda delar avseende vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet. 

Bl.a. redovisas antal anställningar resp. årsarbetare, andel som arbetar heltid, övertid m.m. 

Beslutsunderlag 
Personalbokslut 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
HR-konsult E Rambrandt 
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§ 50 Ärendenr VO 2022/81 

Årlig uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 VO 

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

Ärendebeskrivning 
HR-konsult Emelia Rambrandt redovisar Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021, avseende vård- och omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 – Vård- och omsorgsförvaltning. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
HR-konsult E Rambrandt 
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§ 51 Ärendenr VO 2022/57 

Ekonomirapport per mars 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att budgetprognos inte görs per mars redovisar ekonom Carin Johansson 
muntligt en rapport avseende vård- och omsorgsnämndens ekonomi. 

Utfallet per mars avseende lönekostnader visar en negativ avvikelse mot budget för 
förvaltningen som helhet, motsvarande drygt 2 mnkr.  

Den negativa avvikelsen kan härledas bl.a. till höga sjuklönekostnader och höga 
övertidskostnader. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-21

§ 52 Ärendenr VO 2021/140 

Ersättningsmodell LOV – ändring av tid för införande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skjuta upp införande av ny ersättning enligt Lagen 
om valfrihet (LOV).  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-06-11 att anta en reviderad riktlinje för LOV – 
Kundval inom hemtjänsten. Beslutet avsåg även att förändra ersättningen till att ersätta för 
beviljad tid i stället för utförd tid. Detta skulle ske i samband med införande av nytt 
verksamhetssystem.  

Systeminförandet blev försenat och nämnden fattade då beslut om att skjuta fram införandet 
av ny ersättning till hösten 2021. Då man i införandefasen märkte att det fanns vissa 
svårigheter att få ut det underlag som krävs för ersättning fattades ytterligare ett beslut om 
att skjuta fram införandet till våren 2022. 

Ekonom Carin Johansson berättar att förvaltningen sedan november försökt att hitta sätt att 
kunna verkställa beslutet kring ersättningen, men har ännu inte kunnat få den support av 
leverantören som krävs för att kunna kvalitetssäkra underlagen. För att kunna säkerställa att 
det är rätt underlag, behövs ytterligare tid till kvalitetssäkring. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-04-07 § 11. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skjuta upp införande av ny ersättning enligt Lagen 
om valfrihet (LOV).  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 53 Ärendenr  - 

Omprövning av assistansbeslut - information 

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

Ärendebeskrivning 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor Jennie Svensson tillsammans med Helena 
Petersson, områdeschef Myndighetskontor redovisar hantering gällande omprövningar av 
beslut avseende personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Efter omprövning av ett antal ärenden i början av året har frågor kring hantering inkommit till 
förvaltningens tjänstemän men även till politiker i vård- och omsorgsnämnden.  

En redovisning görs av processen från begäran om personlig assistans, till utredning och 
kommunikation samt slutligen beslut i ärende. En omprövning sker vid uppföljning av beslut 
eller vid förändrat behov. 

Vid en omprövning utreds om behovet av insats fortfarande är aktuellt. Om behovet har 
förändrats kan insatsen ändras. Omprövningen tar även hänsyn till rekommendationer från 
myndigheter, rättsfall etc.  Beslutet kan överklagas till högre instans. 

Beslutsunderlag 
Process Utreda och fatta beslut i QPR Portal. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 
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2022-04-21

§ 54 Ärendenr VO 2021/158 

Yttrande - Motion om att upphandla företag som utför 
hushållsnära tjänster 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Förslag till yttrande över Motion om att upphandla företag som utför hushållsnära tjänster 
återremitteras till vård- och omsorgsförvaltningen för komplettering.  
Åter till vård- och omsorgsnämnden via VON arbetsutskott. 

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

Motionen har inkommit från Moderaterna genom 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. 

Av vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att behovet av att på ett enkelt 
sätt få servicetjänster utförda anses tillgodosett med den av nämnden tidigare beslutade 
insatsen ”Förenklad biståndsbedömning”. Den enskilde har möjlighet att på ett enkelt sätt få 
serviceinsatser beviljade och det finns möjlighet att själv välja vem som ska utföra insatserna 
(utifrån LOV-katalogen). Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg, med debitering per utförd 
timme. Hänsyn tas alltid till vilket avgiftsutrymme den enskilde har vilket ger en viss garanti 
att kostnaden för den enskilde inte ska bli för hög. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-04-07 § 12. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24. 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-22 § 206. 
Motion 2021-10-15 från Moderaterna - Upphandla företag som utför hushållsnära tjänster. 
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§ 54 forts. 

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

Yrkanden 
Stig-Göran Fransson (C) yrkar återremiss till vård- och omsorgsförvaltningen för komplettering 
av förslaget till yttrande bl.a. avseende konsekvenser vid upphandling av företag, samt 
kommunens tillsynsansvar.  

Anders Bengtsson (M) yrkar återremiss till vård- och omsorgsförvaltningen för komplettering.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkande från S-G Fransson (C) om återremiss, eller om 
vård- och omsorgsnämnden anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att förslag till yttrande avseende Motion om att 
upphandla företag som utför hushållsnära tjänster, återremitteras till vård- och 
omsorgsförvaltningen för komplettering och därefter åter till vård- och omsorgsnämnden via 
VON arbetsutskott.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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§ 55 Ärendenr VO 2022/58 

Delegations- och beslutsförteckning 2022 Vård- och 
omsorgsnämnden - revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad Delegations- och beslutsförteckning antas. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2020 görs en årlig översyn av vård- och omsorgsnämndens Delegations- och 
beslutsförteckning i samband med vård- och omsorgsförvaltningens arbete med hållplatserna 
i Kvalitetsårshjulet.  
 
En granskning av Delegations- och beslutsförteckning avseende vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde har genomförts 2022-04-06 och vissa mindre justeringar och tillägg har 
föreslagits. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-04-07 § 14. 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04. 
Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden, granskad 2022-04-06. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Reviderad Delegations- och beslutsförteckning antas. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
Komin/Hemsida 
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§ 56 Ärendenr VO 2022/56 

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun - 
revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större 
krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
POSOM är förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid katastrofer. Vid större 
olyckor behövs särskilda insatser för att hindra psykiska följdverkningar dels för dem som 
drabbas, dels för anhöriga, vänner, åskådare, räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal 
med flera. POSOM-gruppen ska ge insatser när samhällets ordinarie resurser inte räcker till vid 
olyckor och katastrofer 

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid olyckor och 
större krishändelser är att ge medmänsklighet och social ”första hjälp”.   

Erfarenheter av inträffade allvarliga händelser och från forskning har lett till att synen på 
stödinsatser har förändrats. Dessa erfarenheter har också lett fram till ökad insikt om vad som 
kännetecknar fungerande krisstöd i olika faser.   

Räddningstjänst, polis eller ambulanspersonal kan, direkt på olycksplatsen behöva bistå fysiskt 
skadade och oskadade personer med tidiga krisstödjande åtgärder, för att minska de 
drabbades känsla av utsatthet. Initialt kan också kommunen behöva bistå med krisstödjande 
insatser.  

För att utnyttja resurserna effektivt behöver huvudmännen planera för en lämplig 
arbetsfördelning, som också inkluderar andra lokala aktörer, t.ex. trossamfund och andra 
frivilligorganisationer.  

En granskning av tidigare fastställd handlingsplan har genomförts, och ett förslag till 
uppdaterad handlingsplan föreligger.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson, tillika samordnare för POSOM tillsammans 
med vård- och omsorgschef, lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
VON arbetsutskott 2022-04-07 § 13. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16. 
Handlingsplan Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större 
krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun - revidering 2022-03-28. 
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§ 56 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Reviderad handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större 
krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun fastställs enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
MAS H Karlsson 
Hemsida 
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