
Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och 
tid 

KF-salen, kl. 13.30 till 15.20 

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

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Lundqvist (M) för Cecilia Rylander (VF) 

Eva-Karin Hjalmarsson (S), Willis Josefsson (L), Ann-Britt Bengtsson (C) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Carin Johansson, 
ekonom/sekreterare; Jennie Svensson, funktionschef HoS och 
myndighetskontor § 8-12; xxx xxx, student § 1-7. 
Via Teams: Thomas Sandh, utvecklingsstrateg kommunledningsförvaltningen 
§ 4

Stig-Göran Fransson

Vård- och omsorgsförvaltningen 2022-02-02

Sekreterare Paragrafer 1-13 

Ordförande 

Carin Johansson 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

Underskrifter 

Stig-Göran Fransson 

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-02-03 

Datum när anslaget tas bort: 2022-02-25 

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

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

Föredragningslista 
§ 1 Godkännande av närvaro 2022/1 

§ 2 Meddelanden 

§ 3 Information av kontaktpolitiker 2022/17 

§ 4 Digital mognad - information  

§ 5 Bokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden - information 2022/11 

§ 6 Ombudget 2022 Vård- och omsorgsnämnden 2022/10 

§ 7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Lex 
Sarah 

2021/153 

§ 8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO  2021/164 

§ 9 Förlängning av insats enligt 9 § 8 LSS SEKRETESS 

§ 10 Förlängning av insats enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS 

§ 11 Förlängning av insats enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS 

§ 12 Förlängning av insats enligt 4 kap 1 § SoL SEKRETESS 

§ 13 Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter gällande 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde  
2021-10-01--2021-12-31  

2021/75 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 1 Ärendenr 2022/18 

Närvarorätt vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
27 januari 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden medger xxx xxx, student från Linnéuniversitetet i Växjö, 
närvarorätt för sammanträde 2022-01-27. 

Beslutet skickas 

till xxx xxx 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 2 Ärendenr - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022 - revidering

Beslutet skickas till 
- 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 3 Ärendenr VO 2022/17 

Information av 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.  

Anders Bengtsson (M) informerar om synpunkt som inkommit från en besökare på 
Tomasgården. 

Beslutet skickas till 
- 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 4 Ärendenr  - 

Digital mognad - information 

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

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Thomas Sandh, kommunledningsförvaltningen, informerar om digital 
mognad och digitalisering.  

I arbetet med digital mognad är politiken mycket viktig då det bl.a. handlar om att ställa om 
för att möta framtidens utmaningar såsom ex. demografiska förändringar, ökad efterfrågan på 
kommunens tjänster och kompetensförsörjning. Här kan digitaliseringen vara en möjliggörare.  

Ett nationellt projekt drivs genom SKR, vilket delfinansieras av EU. I slutet av år 2021 hade  
115 kommuner och 7 regioner i Sverige anslutit sig, varav 10 kommuner i Jönköpings län. 
Syftet är att med stöd av senaste kunskapen ge beslutsfattare och personer i ledningsgrupps-
nära nyckelfunktioner verktyg för att kunna öka farten på digitaliseringen. 

Målet är ökad förmåga att leda utveckling som stöds av digital teknik. 

Ett lokalt projekt drivs i Vetlanda, vilket följer det nationella projektet. Förankring och 
information har skett till olika målgrupper (KLG, ledningsgrupper m.fl.) och en mätning har 
just genomförts där analys och åtgärder ska tas fram med utgångspunkt från mätresultatet.  

Digital kompetens innebär utbildning, erfarenhet och kunnighet. 

Digital mognad innebär en organisations förmåga att ta till sig nyttorna av digitalisering, vilket 
uttrycks i ett organisationstal (procent). Om man har en digital mognad om 100 % finns alla 
förutsättningar på plats – Sveriges kommuner har idag en digital mognad om 40-50 % i snitt. 

En digitalisering innebär inte alltid en effektivisering, framför allt initialt kan det vara förenat 
med vissa kostnader.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
T Sandh, utvecklingsstrateg 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 5 Ärendenr VO 2022/11 

Bokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden - information 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 
informerar om pågående arbete med bokslut 2021 avseende vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. Alla uppgifter i bokslutet är ännu inte registrerade, varför endast en 
muntlig redovisning av preliminärt resultat kan göras i dagsläget.  

Ett färdigställt bokslut avseende vård- och omsorgsnämnden 2021 kommer att redovisas vid 
sammanträde i februari, för fastställande.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 6 Ärendenr VO 2022/10 

Ombudget 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär ombudgetering på investeringsbudgeten med 850 tkr 
enligt nedanstående specifikation, samt 

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

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten avseende 2021 visar på ett överskott motsvarande 997 tkr. Av dessa 
begärs ombudgetering med 850 tkr enligt följande: 

- 100 tkr – inventarier vård- och omsorgsförvaltningen, sena leveranser
- 450 tkr – verksamhetssystem Combine, försenad process
- 300 tkr – inventarier LSS-boende, ny gruppbostad Humlevägen klar 2022

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 Carin Johansson lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 7 Ärendenr VO 2021/153 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Lex Sarah 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmält ett ärende 
enligt Lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid Sturebo korttidshem i Vetlanda. 

IVO har 2021-12-14 meddelat beslut i ärendet. Av beslutet framgår att IVO avslutar ärendet 
och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Dock ser IVO allvarligt på de 
missförhållanden som framkommit i ärendet och kommer att följa upp kommunens åtgärder 
med en inspektion under 2022. 

IVO påtalar även att de åtgärder som vidtagits ska följas upp kontinuerligt och systematiskt. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-12-14, dnr 3.1.2-46075/2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 8 Ärendenr VO 2021/164 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Förslag till yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO antas enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt om yttrande och handlingar i ett ärende 
med dnr 3.3.1-08458/2021. 

Funktionschef Myndighetskontor Jennie Svensson redovisar ärendet samt förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-01-19. 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-27

§ 13 Ärendenr VO 2021/75 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter gällande vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021-10-01--2021-12-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2021-10-01--2021-12-31 och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Till Synpunkt Vetlanda inkomna synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområden redovisas kvartalsvis till vård- och omsorgsnämnden.  

Föreliggande redovisning för kvartal 4 2021 omfattar även synpunkter som inkommit till 
Tekniska kontoret och som avser parkering på Norrgårdsvägen /Norrgården. Dessa synpunkter 
har överlämnats till Tekniska kontoret för åtgärd, men redovisas för kännedom till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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