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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

Plats och tid Alinderska, kl. 13.30 till 15.30 

Beslutande Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M), ordf., Jan-Erik Josefsson (KD), 
Cecilia Rylander (VF), Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S), Birgitta Glans 
(VF), 

Tjänstgörande ersättare: Nanna Axelsson (M), Pia Fälth (SD) för Arne Larsson 
(SD), 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S), Mattias Funk (S), Madelene Almqvist (C), Rune 
Solid (L) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Marie Göransson, funktionschef 
hemtjänst §175-176, Ulrika Ribbholm, funktionschef funktionshinderomsorg 
§ 175-176, Jennie Svensson, funktionschef HoS och Myndighet § 175-183, 
Carin Johansson, ekonom §175-176, Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Cecilia Rylander (VF) 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-12-19 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 175-183 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Cecilia Rylander (VF) 

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

Anslaget: 2019-12-19 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-01-09 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

Föredragningslista 
§ 175 MEDDELANDEN 

§ 176 Information från förvaltningen 

§ 177 Kontaktmannaskap - information från 2019/27 
kontaktpolitikerbesök 2019 

§ 178 Revidering servicedeklarationer VO – palliativ vård, 2019/177 
anhörigstöd, daglig verksamhet och sysselsättning för 
vuxna funktionshindrade 

§ 179 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 VO 2019/102 

§ 180 Ansökan om boende familjehem enligt 9 § 8 LSS -
förlängning (SEKRETESS) 

§ 181 Ansökan om boende vuxna enligt 9 § 9 LSS - förlängning 
(SEKRETESS) 

§ 182 Ansökan om boende vuxna enligt 9 § 9 LSS - förlängning 
(SEKRETESS) 

§ 183 Ansökan om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS - 
förlängning (SEKRETESS) 

Nye kommundelsråd (xxxxx och xxxxx) presenterar 
synpunkter och frågeställningar från kommundelsrådet 
efter inbjudan av vård- och omsorgsnämnden (utanför 
protokollet). 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 

§ 175 

MEDDELANDEN 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Synskadades riksförbund Jönköpings län – Skrivelse angående Kommunal ledsagning 
2019-11-17 

b) Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-20 § 132 - Avsägelse av uppdrag – Shake 
Khachatryan (M) 

c) Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-20 § 146 - Avgifter inom hemsjukvården 

d) Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-20 § 137 – Svar på motion om att starta upp 
äldreboendet i Ramkvilla 

e) Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-20 § 145 – Avveckling av Vilans äldreboende 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

Ärendenr VO 2019/73 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

§ 176 Ärendenr  -

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 om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

 

 

§ 177 

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. 

Nedanstående kontaktpolitiker informerar från besök: 

Myndighetskontoret - Anders Bengtsson 

Boenderåd Tomasgården - Anders Bengtsson, Rune Solid 

Vilanråd – Nanna Axelsson 

Boenderåd Näverbyn - Pia Fälth 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

Ärendenr VO 2019/27 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

§ 178 Ärendenr VO 2019/177 

Revidering servicedeklarationer VO - palliativ vård, 
anhörigstöd, daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna 
med funktionsnedsättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderade servicedeklarationer gällande palliativ vård, 
anhörigstöd, daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna med funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning 

I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är 
att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få 
nöjdare medborgare/brukare. 

Förvaltningen har idag tolv stycken framtagna servicedeklarationer inom olika områden. Det 
är viktigt att vi kontinuerligt säkerställer och förankrar att det vi lovar i servicedeklarationerna 
stämmer överens med den aktuella verksamheten. Förvaltningen ser över dessa under hösten 
och ger förslag på eventuella revideringar. 

Servicedeklarationerna reviderades senast 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-18. 
Servicedeklaration om daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna med 
funktionsnedsättning 2019-11-19. 
Servicedeklaration palliativ vård 2019-11-19. 
Servicedeklaration Anhörigstöd 2019-11-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
U Ribbholm 
J Svensson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 

§ 179 Ärendenr VO 2019/102 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 VO 

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, IVO 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).  För tredjekvartalet 2019 finns det 
beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

- Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. Fyra beslut beror på att plats inte 
kunnat erbjudas. Tre beslut beror på att plats har erbjudits, men personen har tackat 
nej. 

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdraget. 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt LSS 9 § 3 LSS där lämplig ledsagare inte kunnat 
rekryteras. 

- Ett beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS där kontaktperson har saknats för 
uppdraget. 

- Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

- Ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

Totalt finns det med ovan inrapporterade ärende tillsammans med tidigare inrapporterande 
ärende som inte ännu kunnat verkställas: 

- Sjutton beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. 

- Sex beslut om kontaktperson enligt SoL. 

- Tre beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

- Fem beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

- Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut beror 
på att plats har erbjudits men personen har tackat nej. 

- Ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 179 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-12-12 
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