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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Vård- och omsorgsnämnden 
Plats och tid KF-salen, stadshusets entré, kl. 13.30 till 16.10 

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

Övriga deltagare Willis Josefsson (L), Kerstin Lundquist (M) ej § 69, Eva-Karin Hjalmarsson (S), 
Ann-Britt Bengtsson (C), Mattias Funk (S) 

Utses att justera Stig-Göran Fransson 

Justeringens plats och Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-06-23 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 65-80 
Monica Danielson 

Ordförande 
Jan-Erik Josefsson 

Justeringsperson 
Stig-Göran Fransson 

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

Anslaget: 2021-06-24 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Föredragningslista 
§ 65 Meddelanden 

§ 66 Information från kontaktpolitiker 

§ 67 KPMG uppföljning av tidigare Granskning av 
hemtjänsten - information 

2021/43 

§ 68 Ekonomirapport - muntlig information 2021/53 

§ 69 Föreningsbidrag vård och omsorg 2021 2021/76 

§ 70 Plan för funktionshinderomsorgens utveckling -
information 

2021/46 

§ 71 Habiliteringsersättning 2021 2021/99 

§ 72 Anhörigbidrag i Vetlanda kommun 2021/87 

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

2021/95 

§ 74 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO -
information 

2021/58 

§ 75 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO -
information SEKRETESS 

2021/49 

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

2021/86 

§ 77 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 
Kammarrätten SEKRETESS 

2020/153 

§ 78 Anmälan av ordförandebeslut – ansökan om fortsatt 
boende enligt 9 § 8 samt 16 c LSS SEKRETESS 

§ 79 Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 8 samt 16 c LSS 
SEKRETESS 

§ 80 Verkställande av insats enligt 9 § 9 och 10 LSS 
SEKRETESS 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

 

    
    

 
       

          

          

          
  

   

§ 65 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Beslut kommunstyrelsen 2021-06-02 § 106 Prognos per april 2021 

b) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2021-04-22 § 10-21 

c) Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 108 Protokoll från Nye 
kommundelsråd 2021-04-27 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr -
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§ 66 

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. 

Anders Bengtsson (M) informerar om att han fått till sig synpunkter från personal inom 
funktionshinderomsorgen, FO avseende fakturahantering vid inköp av matvaror tillsammans 
med brukare. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson samt ekonom Carin Johansson berättar att ett 
arbete sedan en tid pågår i denna fråga och att man i dagsläget arbetar med ett konkret 
förslag till hantering. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/36 

4



 

     

        
 

    
              

 
            

           
 

            
            

                

           
  

           
       

 
         

   
   

 
  
    

§ 67 

KPMG uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten -
information 

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

Ärendebeskrivning 

uppdrag av kommunens revisorer genomför en uppföljning av tidigare granskning av 
hemtjänsten. 

sig och använt sig av, i vissa fall har åtgärder skett på annat sätt. 

KPMG uppföljning av granskningen har genomförts genom intervjuer och insänt skriftligt 
material. 

Resultat och synpunkter som framkommit vid uppföljningen redovisas av vård- och 
omsorgschef, liksom den samlade bedömningen från KPMG. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommunens revisorer 2021-05-11 inkl. revisionsrapport från KPMG. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef hemtjänst 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/43 

Vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2021-04-22 informerades om att KPMG på 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att resultatet av den tidigare granskningen 
innebar att förvaltningen fick rekommendationer på åtgärder. Dessa har förvaltningen tagit till 
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§ 68 

Ekonomirapport - muntlig information 

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 maj redovisar ekonom Carin Johansson 
muntligt en rapport avseende vård- och omsorgsnämndens ekonomi per maj 2021. 

för att förstärka äldreomsorgen, som hamnat i fokus under pandemin. Det är dock viktigt att 
tänka långsiktigt vid användande av statsbidrag, för att inte skapa ökade kostnader i en 
framtid. 

Ändrade förutsättningar gällande återrapportering/återbetalning avseende statsbidrag för 

vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/53 

Nationellt ses en fortsatt god ekonomi i kommunerna 2021. Det har aviserats flera statsbidrag 

God vård och omsorg om äldre har signalerats, vilket kan innebära ett mer positivt resultat för 
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§ 69 

Föreningsbidrag vård och omsorg 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Vetlanda FUB-förening 90 000 kronor i föreningsbidrag 
avseende verksamhetsåret 2021 samt att vård- och omsorgsnämnden avslår ansökan om 
föreningsbidrag från Anhörigföreningen i Vetlanda. 

Jäv 
Kerstin Lundqvist (M) närvarar ej vid handläggning av ärendet på grund av jäv. 

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

Anhörigföreningen i Vetlanda. 

Både Vetlanda FUB-förening och Anhörigföreningen i Vetlanda bedriver lokal verksamhet 
riktad till personer inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i enlighet med 
nämndens riktlinje för föreningsbidrag. 

Av förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår att Vetlanda FUB-förening har inkommit 
med ansökan och handlingar enligt gällande riktlinje och därmed kan beviljas föreningsbidrag 
för 2021. 

Vetlanda anhörigförening har trots begäran om kompletteringar inte inkommit med ansökan 
och handlingar enligt riktlinje för att erhålla bidrag, och därmed kan inte föreningsbidrag för 
2021 beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 Föreningsbidrag vård och omsorg 2021. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-06-03 § 9. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar Vetlanda FUB-förening 90 000 kronor i föreningsbidrag 
avseende verksamhetsåret 2021 samt att vård- och omsorgsnämnden avslår ansökan om 
föreningsbidrag från Anhörigföreningen i Vetlanda. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda FUB-förening, Anhörigföreningen, vård- och omsorgschef, G Mathur, ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/76 

omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2021. Dessa föreningar är Vetlanda FUB-förening samt 
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§ 70 

Plan för funktionshinderomsorgens utveckling - information 

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

Ärendebeskrivning 

fram en långsiktig plan gällande funktionshinderomsorgen inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Som styrgrupp för arbetet utsågs vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Syftet med planen är att främja och underlätta funktionshinderomsorgens utveckling så 
verksamheten lever upp till krav och mål i gällande regelverk. Målsättningen är att forma 
funktionshinderomsorgens utveckling de närmaste 10-15 åren och att planen ska bli 
vägledande i beslut och inriktningar som gäller funktionshinderomsorgens områden. 

Arbetet med planen påbörjades hösten 2020 och föreliggande utkast identifierar de 
utvecklingsområden som funktionshinderomsorgen står inför på både kort och lång sikt. 
Utkastet kommer även att kompletteras med en prognos över kommande behov av boende. 

Konkreta aktiviteter utifrån den övergripande planen kommer löpande att tas fram och 
presenteras för vård- och omsorgsnämnden för information/beslut. 

Ordföranden lämnar ordet fritt och vård- och omsorgsnämndens ledamöter ges möjlighet att 
lämna synpunkter på utkastet inför framtagande av slutligt förslag som ska överlämnas till 

till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utkast till plan för funktionshinderomsorgens utveckling 2021-05-26. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-06-03 § 12. 

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

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO U Ribbholm 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/46 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 mars 2020 § 44 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

vård- och omsorgsnämnden för beslut i augusti 2021. Planen kommer därefter att överlämnas 
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§ 71 

Habiliteringsersättning 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

2021. Beroende på om man deltagit under hela eller del av året betalas rekvirerade medel ut 
som två (ett) engångsbelopp om 3 800 kr till deltagare på daglig verksamhet enligt LSS. 
Deltagare på dagverksamhet enligt SoL får två (ett) engångsbelopp utbetalade á 500 kr. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner kan rekvirera statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg 
dagpenning till den som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån 
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Medlen är fördelade till samtliga kommuner utifrån en fördelningsnyckel där Vetlanda 
kommun tilldelats 923 145 kr. Medel som inte förbrukats före den 31 december 2021 måste 
återbetalas. 

Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och motivera 
deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Detta är inte deltagarnas försörjning, 
denna består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning. Nuvarande 
habiliteringsersättning är 25 kr/halvdag (3 tim.) och 36 kr/heldag (6 tim.). 
I Vetlanda kommun är det 118 personer som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS 

vilket gör att det kommer vara totalt 125 personer. 

Om Vetlanda kommun ska använda hela summan som finns möjlig att rekvirera innebär det 
en ökad ersättning på ca 7 600 kr per deltagare och helår under 2021. För att tydliggöra att 
den utökade ersättningen inte garanteras på sikt, utan är möjlig utifrån de statsbidrag som nu 
erbjuds, betalas den ut som engångsbelopp. Förslagsvis görs utbetalning vid två tillfällen 
under året så att beloppet inte blir så stort och möjliggör därmed att deltagare som kommit 
till under halva året får halva beloppet (en utbetalning). 

Förvaltningen föreslår att det görs två utbetalning på vardera 3 800 kr till deltagare i daglig 
verksamhet enligt LSS. Alla erhåller samma belopp oavsett hel- eller halvdag. 

Medel till ersättning för deltagare som har beslut på dagverksamhet enligt SoL tas främst ur 
resultatenheten då det inte finns motsvarande medel att rekvirera för denna målgrupp. Dock 

medel till deltagare enligt SoL delvis kommer att finansieras genom övriga budgetmedel. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/99 

Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 

(per 24 maj 2021), ytterligare 7 personer finns att verkställa under alternativt efter sommaren 

har resultatenheten, med anledning av pandemin, haft mindre verksamhet senaste året varför 
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§ 71 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 Habiliteringsersättning 2021. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-06-03 § 11. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

2021. Beroende på om man deltagit under hela eller del av året betalas rekvirerade medel ut 
som två (ett) engångsbelopp om 3 800 kr till deltagare på daglig verksamhet enligt LSS. 
Deltagare på dagverksamhet enligt SoL får två (ett) engångsbelopp utbetalade á 500 kr. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) och Cecilia Rylander (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag om 
utdelning av Habiliteringsersättning 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO U Ribbholm 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 
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§ 72 

Anhörigbidrag i Vetlanda kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte införa ett anhörigbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen fick av vård- och omsorgsnämnden 2021-04-22 § 49 ett uppdrag att undersöka 
möjligheten till att införa ett biståndsbedömt anhörigbidrag. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att kommunen har möjlighet att besluta 
om anhörigbidrag, men det finns inget krav att detta ska erbjudas. 

Förvaltningen har tittat på flera kommuner där anhörigbidrag finns. De kommuner som har 
infört ett bidrag har kopplat detta till ett beslut enligt socialtjänstlagen. Oftast betalas 
bidraget ut till brukare som är äldre än 65 år och har ett stort omvårdnadsbehov. Det är den 
enskilde brukaren som ansöker hos biståndshandläggare om aktuell insats. 

Ersättningsnivån på bidraget ser olika ut beroende på vilken kommun man tittar på. Det 
vanligaste är att det är kopplat till prisbasbeloppet och att ersättningen då är 70 % av det 
beloppet. 

Det kan finnas negativa effekter med att införa anhörigbidrag då det kan bli tungt och 
upplevas som ”tvingande” att hjälpa sin närstående d.v.s. det blir en ytterligare belastning för 
den närstående. Ett bidrag till anhöriga kan signalera om att anhöriga ska sköta om brukaren. 
Det är viktigt att anhöriga verkligen får vara anhörig och inte den som utför omvårdnad. Den 
vårdande situationen kan göra det svårt att bryta isolering och ta hand om sin egen hälsa. 

Positivt är att det skapar en bra kontinuitet för brukaren och att närståendes arbete 
uppmärksammas. 

Nämnden erbjuder redan idag insatser som förvaltningen anser vara tillräckliga i nuläget. 
Exempelvis erbjuds ett omfattande stöd till anhöriga genom korttidsplatser, växelvård, 
dagvård för dementa och kostnadsfri avlösning. Förvaltningen har också en anhörigkonsulent 
som arbetar aktivt med närstående genom bl.a. vägledning och enskilda samtal, 
anhöriggrupper, friskvårdsgrupper och föreläsningar/kurser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27 Anhörigbidrag. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-06-03 § 10. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärendenr VO 2021/87 

11



 

   

        
         

 
           

      

            
 

 
           

           

           

   
   

  

§ 72 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte införa ett anhörigbidrag. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsförvaltningen 
för ytterligare utredning ur ett trygghetsperspektiv. 

Kjerstin Olofsson (S), Arne Larsson (SD) och Cecilia Rylander (VF) tillstyrker arbetsutskottets 
förslag. 

Propositionsordning 

(M), och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar därmed att inte införa ett anhörigbidrag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Anhörigkonsulent E Croona 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och förslag från Anders Bengtsson 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

§ 73 Ärendenr VO 2021/95 

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

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har av vård- och omsorgsnämnden begärt yttrande och 
handlingar som gäller pågående tillsynsärende. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-05-18, dnr 3.5.1-10201/2021. 
Yttrande 2021-05-26. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

13


	Protokoll förstasida
	Meddelanden
	Beslut VON 2021-06-17
Meddelanden

	Information från kontaktpolitiker
	Beslut VON 2021-06-17
Information från kontaktpolitiker

	KPMG Uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten - information
	Beslut VON 2021-06-17
KPMG Uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten - information

	Ekonomirapport - muntlig information
	Beslut VON 2021-06-17
Ekonomirapport - muntlig information

	Föreningsbidrag vård och omsorg 2021
	Beslut VON 2021-06-17
Föreningsbidrag vård och omsorg 2021

	Plan för funktionshinderomsorgens utveckling - information
	Beslut VON 2021-06-17
Plan för funktionshinderomsorgens utveckling - information

	Habliliteringsersättning 2021
	Beslut VON 2021-06-17
Habliliteringsersättning 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Anhörigbidrag i Vetlanda kommun
	Beslut VON 2021-06-17
Anhörigbidrag i Vetlanda kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO SEKRETESS  
	Beslut VON 2021-06-17
Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO SEKRETESS  




