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Föredragningslista 
§ 80 Meddelanden   

§ 81 Information från kontaktpolitiker 2022/17  

§ 82 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2022/135  

§ 83 Ekonomirapport per juli 2022 - muntlig information 2022/57  

§ 84 Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vetlanda kommun 
enligt LOV SEKRETESS  
Omedelbar justering – se separat protokoll 

2022/97  

§ 85 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL - förlängning SEKRETESS   

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

2021/164  

§ 87 Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter gällande 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal 2 
2022 

2022/96  

§ 88 Sammanträdestider 2023 Vård- och omsorgsnämnden, 
VON samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
VON au 

2022/122  

§ 89 Metodhandledare inom funktionshinderomsorgen 2022/130  

§ 90 Övrigt ärende/Initiativrätt - Ansökan om medel från ks 
utvecklingsfond avseende rekrytering och 
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§ 80 Ärendenr -  

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunstyrelsen 2022-06-01 § 100 Bilersättning till personal i Vetlanda kommun 

b) Kommunfullmäktige 2022-06-15 § 84 Redovisning av ej verkställda beslut period 2, 2022 – 
Vård- och omsorgsnämnden 

c) Kommunfullmäktige 2022-06-15 § 85 Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt 
investeringsplan 2023-2027 

d) Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 2 2022 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Beslutet skickas till 
- 
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2022-08-25

§ 81 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.  

Ingen information finns att delge vid dagens möte. 

Beslutet skickas till 
- 

4



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
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2022-08-25

§ 82 Ärendenr VO 2022/135 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt uppgifter och handlingar i ärende avseende 
hälso- och sjukvård.  

MAS Helen Karlsson redovisar ärendet inkl. förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2022-08-22, IVO dnr 3.4.1-27540/2022. 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO 
Vård- och omsorgschef 
MAS  
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§ 83 Ärendenr VO 2022/57 

Ekonomirapport per juli 2022  

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar ekonomirapport per juli 2022 avseende 
vård- och omsorgsnämnden. 

Avvikelsen mot budget visar ett resultat om drygt 25 600 tkr, men denna siffra är något osäker 
på grund av att kostnader för sommaren inte är till fullo inrapporterat.   

Avvikelse avseende lönekostnader är ca 1 692 i dagsläget. Stora kostnader ses avseende 
övertid, liksom för sjukfrånvaro.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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§ 86 Ärendenr VO 2021/164 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO - 
information 

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

Ärendebeskrivning 
Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret redovisar beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO avseende ärende angående tillsyn av ej verkställt beslut. 

IVO meddelar att man anser att det inte finns skäl för att ansöka om utdömande av särskild 
avgift, och avslutar därmed ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2022-06-16 dnr 3.3.1-08458/2022. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor 
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Sammanträdesdatum
2022-08-25

§ 87 Ärendenr VO 2022/96 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter gällande vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal 2 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-04-01--06-30 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 inkomna och 
besvarade synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
 
Inkomna synpunkter kvartal 2 2022 avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-04-01--06-30 och lägger dessa till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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2022-08-25

§ 88 Ärendenr VO 2022/122 

Sammanträdestider 2023 Vård- och omsorgsnämnden, VON 
samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, VON au 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 2023 
fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2023 för vård- och omsorgsnämnden, VON samt 
VON arbetsutskott.  
 
Vård- och omsorgsnämnden, VON   VON arbetsutskott, VON au  
Torsdag kl. 13.30     Torsdag kl. 13.30  
 
26 januari       
23 februari inkl. workshop    9 februari  
30 mars      16 mars  
27 april      13 april  
25 maj       11 maj  
15 juni       1 juni  
 
31 augusti      17 augusti  
28 september inkl. workshop    14 september  
26 oktober      12 oktober  
23 november      9 november  
14 december      7 december 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning/Förslag till sammanträdestider 2023 2022-06-27. 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 2023 
fastställs enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltning 
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Vård- och omsorgsnämnden
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§ 89 Ärendenr VO 2022/130 

Metodhandledare inom funktionshinderomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag att anställa en metodhandledare 
till funktionshinderomsorgens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Inom funktionshinderomsorgens verksamheter finns ett behov av kontinuerlig 
kompetensutveckling och kunskapspåfyllnad. I den långsiktiga planen för funktionshinder-
omsorgens utveckling, beskrivs behovet av att utveckla personalens kompetens. Bland annat 
finns behov av stöd och handledning för att stärka medarbetarnas kompetens i evidens- och 
kunskapsbaserade metoder och arbetssätt. För att möta detta behov behöver 
funktionshinderomsorgens verksamhet stärkas upp med en metodhandledare.  
Ulrika Ribbholm, funktionschef FO redovisar föreliggande förslag samt lämnar kompletterande 
information.  

Metodhandledaren, som ska ha relevant högskoleutbildning, ska kunna ge stöd genom både 
ärendehandledning och metodhandledning. Handledning beskrivs även av Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO som ett konstruktivt sätt att minska tvångs- och begränsningsåtgärder 
vilket är ett prioriterat område inom funktionshinderomsorgens verksamheter.  

En kompetensanalys kommer tas fram under september månad.  

Tillgång till kontinuerlig handledning kommer att höja kompetensen i verksamheterna och 
leda till ökad kvalitet.  

Tjänsten finansieras inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-20. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-08-18 § 22. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag att anställa en metodhandledare 
till funktionshinderomsorgens verksamhet. 
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§ 87 forts.  

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

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
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§ 90 Ärendenr VO 2022/131 

Övrigt ärende - Ansökan om medel från kommunstyrelsens 
utvecklingsfond avseende rekrytering och kompetens-
utveckling av vårdpersonal  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt bereda frågan och 
återkomma till nämnden via VON arbetsutskott.  

Det påtalas särskilt att behovet är mycket stort och att man ser att behovet ökar.  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter Rune Solid (L) och Willis Josefsson Holmström (L) 
lämnar skriftligt förslag angående ansökan om medel avseende rekrytering och 
kompetensutveckling av vårdpersonal från kommunstyrelsens utvecklingsfond. 

Av förslaget framgår att bristen på undersköterskor och vårdpersonal har varit kännbar under 
flera år och kommer öka under många år framöver. Många försök och förslag har prövats i 
kommunen utan framgång.  

Förslaget innebär att vård- och omsorgsnämnden söker medel från kommunstyrelsens 
utvecklingsfond till en tjänst som söker nya vägar för att skapa utbildningsvägar och 
möjligheter även för de som står långt från arbetsmarknaden. Arbetssätt/arbetsuppgifter 
efter kompetens, arbetstider och lön är förslag på några uppgifter som bör ses över. 

Det finns ett stort behov i hela landet och Vetlanda kommun måste skyndsamt finna en egen 
väg. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson säger att bibehållen kvalitet i brukarmötet är 
mycket viktigt och ser vikten av att vård- och omsorgsnämnden påtalar det behov som 
föreligger framför allt inom vård och omsorg.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Rune Solid (L) och Willis Josefsson Holmström (L). 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) föreslår att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
bereda frågan och återkomma till nämnden via VON arbetsutskott.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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