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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Vård- och omsorgsnämnden 
Plats och tid KF-salen, Stadshusets entré, kl. 13.30 till 16.40 

Workshop kl 10-12 

Beslutande K Olofsson (S), A Bengtsson (M), L Lööw (S), C Rylander (VF), S-G Fransson (C), 
A Larsson (SD), J-E Josefsson (KD), ordf., R Solid (L), B Glans (VF) 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S), Lola Frödeberg (VF), A-B Bengtsson (C), 
K Lundquist (M), W Josefsson (L) 

M Karlsson, vård- och omsorgschef; J Svensson, funktionschef HoS och 
Myndighetskontor § 1-11; H Karlsson, MAS § 5; M Danielson, 
nämndsekreterare. 
Via Teams: J Hedström, funktionschef säbo § 1-4,12-13; M Göransson, 
funktionschef hemtjänst § 1-4; H Ahlgren, funktionschef KoU § 1-4,6; 
U Ribbholm, funktionschef FO § 1-4, C Johansson, ekonom § 14-18 

Utses att justera Kjerstin Olofsson 

Justeringens plats och Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-03-03 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1-24 
Monica Danielson 

Ordförande 
Jan-Erik Josefsson 

Justeringsperson 
Kjerstin Olofsson 

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

Anslaget: 2021-03-04 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-03-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreteraren 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Föredragningslista 
§ 1 Meddelanden 

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 3 Information från kontaktpolitiker 2021/36 

§ 4 Medarbetarundersökning 2020 Vård-och 
omsorgsförvaltningen - redovisning 

2021/24 

§ 5 Underrättelse och begäran om handlingar – 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt 
Patientnämnden 

2021/14 

§ 6 Redovisning av erhållna stimulansmedel 2020 VO 2021/17 

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

2020/256 

§ 8 Sekretess 

§ 9 Sekretess 

§ 10 Redovisning - Rapport ej verkställda beslut, period 1 
2021 

2021/28 

§ 11 Information - Extern hemtjänstutförare 2020/221 

§ 12 Beslut från IVO - Verksamhetstillsyn Kvarngården 2020/200 

§ 13 Platser särskilt boende/nya Tomasgården - information 

§ 14 Information Detaljbudget 2021 VO - reviderad 
sifferbilaga 

2020/216 

§ 15 Bokslut 2020 inkl. uppföljning Målstyrning för Vård- och 
omsorgsnämnden 

2021/21 

§ 16 Ombudget 2021 - Vård- och omsorgsnämnden 2021/10 

§ 17 Investeringsäskanden/behovsförändringar drift VO 
2022 

2021/37 

§ 18 Förfrågningsunderlag LOV - försenat införande av ny 
ersättningsmodell 

2020/139 

§ 19 Handlingsplan samverkan vård- och omsorgsförvaltning 
och socialförvaltning 2021 

2021/18 

§ 20 Erbjudande om anslutning till den nationella Yrkesresan 2021/2 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

§ 21 Yttrande över motion gällande förslag att 
nedläggningsbeslut för bårhuset i Vetlanda omprövas 

2021/9 

§ 22 Beslut från IVO - Tillsynsinsats med anledning av 
pågående smittspridning av covid-19, medicinsk vård 
och behandling till personer med covid-19 boende på 
särskilda boende 

2020/213 

§ 23 Val av VON arbetsutskott 2021-2022 2021/38 

§ 24 Synpunkt Vetlanda VO - redovisning av synpunkter 
kvartal 4 2020 

2020/131 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

 

    
    

 
       

           
  

              
     

           
           

            
           

      
           
           

   
           

   
          

   
           

    
           
           

    
       

   

§ 1 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Cirkulär 20:54 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 
år 2021 

b) SKR Cirkulär 20:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021 

c) SKR Meddelande från styrelsen 24/2020 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

d) Socialstyrelsen Beslut 2020-11-20 – Statsbidrag till regioner och kommuner för 2020 
(omgång 1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 

e) Region Jönköpings län – Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2020-11-19 

samverkansorgan, PKS 2020-10-15 

samverkansorgan, PKS 2020-12-17 
h) Statistiska Centralbyrån, SCB – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner 

Utjämningsår 2021 
i) Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-16 § 144 Rapportering av ej verkställda beslut, 

period 4 2020 VO 
j) Protokoll Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 27 Val av vård- och omsorgsnämnd 
k) Protokoll Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 31 Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i 

kommunens nämnder och styrelse 
l) Protokoll kommunfullmäktige 2021-01-27 § 25 Återkallelser 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr -

f) Kommunal utveckling Jönköpings län – Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

g) Kommunal utveckling Jönköpings län – Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 
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§ 2 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt delegationsordning samt delegering till ordförande enligt VON beslut 
2020-11-26 § 143, anmäls och läggs till handlingarna: 

a) Yttrande 2021-02-17 över Detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye, Vetlanda 
kommun 

b) Svar på begäran om uppgifter från samtliga nämnder med ansvar för beslut och insatser 
enligt SoL och/eller LSS – Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2020-12-01. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/35 
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§ 3 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ingen information finns att delge från vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker. 

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. 

Vid dagens möte finns ingen information att lämna från nämndens kontaktpolitiker. 

påtalas att riktlinje gällande kontaktpolitiker VON ska ses över och revideras. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/36 

Med anledning av förändringar gällande ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
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§ 4 

- redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef tillsammans med förvaltningens funktionschefer redovisar vård- och 
omsorgsförvaltningens resultat från medarbetarundersökning 2020. Redovisningen görs 
övergripande för förvaltningen samt per resp. funktion. 

Undersökningen omfattar 869 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen varav 671 
har svarat (77,2%). Totalt för Vetlanda kommun har undersökningen sänts till drygt 2 500 
medarbetare. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att medarbetarundersökningen visar ett 
mycket bra resultat för vård- och omsorgsförvaltningen, med ett trivselindex på 4,12 av 5. 

Undersökningen är besvarad av medarbetare i Vetlanda kommun, Njudung Energi och 

Vetlanda kommun visar att 77 % av medarbetarna anser att Vetlanda kommun är en god 
arbetsgivare. 

Mätningen genomfördes 16 september till 16 oktober 2020. 

De områden som ingår i mätningen är Hälsa, Likabehandling, Kvalitet, Ledarskap och 
Medarbetarskap. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/24 

Medarbetarundersökning 2020 Vård-och omsorgsförvaltningen 

Witalabostäder (tillsammans benämnt Vetlanda kommun), där det övergripande resultatet för 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

§ 5 Ärendenr VO 2021/14 

Underrättelse och begäran om handlingar – Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO samt Patientnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
En underrättelse och begäran om handlingar har inkommit från Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO samt från Patientnämnden. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redovisar ärendet som gäller klagomål 
mot hälso- och sjukvården i Vetlanda kommun. 

Yttrande och begärda handlingar har sänts till IVO samt Patientnämnden den 5 februari 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 6 

Redovisning av erhållna stimulansmedel 2020 VO 

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

Ärendebeskrivning 

till ett totalt värde motsvarande 2 801 207 kr. 

Kvalitets- och utvecklingschef VO Henrik Ahlgren berättar vad respektive stimulansmedel har 
använts till: 

- Kampradstiftelsen – 200 000 kr (utbildningsdatorer, mobiltelefoner, digital utrustning) 

- Statsbidrag välfärdsteknik – 551 013 kr (digitala lås, mobiltelefoner, digital utrustning) 

- Statsbidrag för att motverka isolering – 95 301 kr (mobiltelefoner, digital utrustning) 

- Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom - 1 954 893 kr (hotellås, läsplattor, lyftar, 
VR-glasögon m.m.) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/17 

Vård och omsorgsförvaltningen rekvirerade under 2020 sammanlagt fyra olika stimulansmedel 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

§ 7 Ärendenr VO 2020/256 

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 begärt yttrande och handlingar i ett individärende 
gällande ej verkställt beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Yttrande 2021-01-08, IVO dnr 3.3.1-18452/2020. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

§ 10 Ärendenr VO 2021/28 

Redovisning - Rapport ej verkställda beslut, period 1 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För period 1, 2021 finns det beslut 
som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 
Båda avser stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. 
Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 
Specifika behov som verkställigheten behövt tid till att planera för hur de ska 
tillgodoses. 

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 
Kontaktperson saknas för uppdraget. En person har fått erbjudande men tackat nej. 

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. 

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

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 
Båda avser stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. 
Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 
Specifika behov som verkställigheten behövt tid till att planera för hur de ska 
tillgodoses. 

- Åtta beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 
Kontaktperson saknas för uppdraget. Två personer har fått erbjudande men tackat 
nej. 

- Tre beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 
Lämplig ledsagare har inte kunnat rekryteras. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

11



 

   

                
       

           
     

              
              

         

 
  

   
 

 
   

  
  

§ 10 forts. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Samtliga har fått erbjudande men tackat nej. 

- Sex beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. 
Kontaktperson saknas för uppdraget. 

- Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1 §. 
Sex personer har fått erbjudande, men tackat nej. En person har tackat ja och 
planeras flytta in i slutet av februari månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 
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§ 11 

Information - Extern hemtjänstutförare 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har vid möte 2020-10-29 § 129 gett förvaltningen i uppdrag att 

vård och omsorg AB. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson samt funktionschef Jennie Svensson lämnar 
information i ärendet. 

Avtalet har nu upphört. Från och med början av februari har berörda brukare erhållit annan 
utförare av insatser i hemmet, genom nytt val. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/221 

säga upp avtal gällande omvårdnad och service inom hemtjänsten enligt LOV med Pauliströms 
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§ 12 

Beslut från IVO - Verksamhetstillsyn Kvarngården 

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

Ärendebeskrivning 
Beslut har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO i ärende om 
verksamhetstillsyn på Kvarngårdens äldreboende. 

begärt yttrande och handlingar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO avslutar ärendet med 
följande bedömning och ställningstagande: 

- Brister inom ledning och styrning har åtgärdats. 
- Bristfällig hantering av rutiner för synpunkter och klagomål ska åtgärdas. 
- En planering finns för att åtgärda bristande kompetens i personalgruppen. 

Funktionschef för särskilt boende Joakim Hedström lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2020-11-24, dnr 3.5.1-42268/2020. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef säbo 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/200 

Ärendet gäller synpunkter från anhörig till brukare på Kvarngårdens äldreboende, och där IVO 
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§ 13 

Platser på särskilt boende – nya Tomasgården 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 

den fjärde enheten efter sommaren 2021. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar om att inflyttning till nya Tomasgården 
inom kort kommer att påbörjas. 

Samtidigt ses att det under 2020 varit fler lediga platser på kommunens äldreboenden än 
tidigare. I nuläget ses flera lediga platser på äldreboenden, men då dessa är spridda på flera 

platser blir därmed kostsamma för nämnden. 

I samband med att nya Tomasgården öppnar föreslås att succesivt öppna det nya 
äldreboendet. En lösning kan vara att öppna tre enheter och den fjärde enheten efter 
sommaren. Detta ger en möjlighet att minska kostnaderna för de tomma platser som finns i 
nuläget. 

en minskad nettokostnad (minskad personalkostnad, verksamhetskostnad och uteblivna 
intäkter) om ca 1,7 mnkr. 

hyra/avgift och sällan en minskad kostnad. 

Funktionschef säbo Joakim Hedström samt ekonom Carin Johansson lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) föreslår att nya Tomasgården öppnas upp successivt i enlighet med 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

A Larsson (SD), R Solid (L), K Olofsson (S), S-G Fransson (C), Cecilia Rylander (VF) samt 
L Lööw (S) tillstyrker Bengtsson förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, funktionschef säbo 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/33 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i nuläget öppna tre enheter på nya Tomasgården och 

olika boenden går det inte att göra större förändringar gällande ex. bemanning. Dessas tomma 

Väljer man att avvakta med att öppna en enhet till ex. 1 september 2021 skulle detta innebära 

Enstaka lediga platser på ett boende innebär oftast bara en minskad intäkt i form av utebliven 
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§ 14 

Information Detaljbudget 2021 VO - reviderad sifferbilaga 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson redovisar reviderad sifferbilaga till Detaljbudget 2021, vilken vård-
och omsorgsnämnden fattade beslut om i november. 

Revideringen avser främst resurser som omfördelats. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Sifferbilaga till Detaljbudget 2021 VO, 2021-01-08. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/216 
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§ 15 

Bokslut 2020 inkl. uppföljning Målstyrning för Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet för 2020 visar på +15 691 tkr. Det är en stor förändring från årets första prognos 
som visade på -16 317 tkr. Den stora förändringen beror på ett extra ramtillskott avseende 
2020 motsvarande 15 000 tkr samt statliga bidrag avseende kostnader för covid-19 
motsvarande ca 13 000 tkr. 

Bokslut 2020 för vård- och omsorgsnämnden redovisas av vård- och omsorgschef Marianne 
Karlsson och ekonom Carin Johansson. 

Året har dominerats av pandemin och dess påverkan på både verksamhet och ekonomi. Ett 
stort fokus har varit bemanning utifrån hög sjukfrånvaro och smittskyddsåtgärder. Vissa 
planerade arbeten har blivit pausade vilket gör att kostnaderna för dessa uteblivit 2020 men 
kan komma att påverka framåt. 

Trots den pågående pandemin har förvaltningen via statsbidrag lyckats förbereda för, och till 
viss del utveckla, ett digitalt arbetssätt samt utbyggnad och nyttjande av välfärdsteknik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 Bokslut 2020 för Vård- och omsorgsnämnden inkl. uppföljning 
Målstyrning 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/21 

Bokslut 2020 för vård- och omsorgsnämnden inkl. uppföljning Målstyrning 2020 godkänns och 
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§ 16 

Ombudget 2021 - Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering på 
investeringsbudgeten med 1 100 tkr avseende inventarier, samt 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson informerar om att vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget 
visar ett överskott motsvarande 1 149 tkr för år 2020. Av dessa begärs ombudget på 
motsvarande 1 100 tkr med fördelning enligt följande: 

475 000 kr – verksamhetssystem Combine, försenad process 

325 000 kr – vårdsängar, försenad leverans 

Resultatenheten inom daglig verksamhet och sysselsättning visar på ett resultat gällande drift 
som överstiger de enligt riktlinjen godkända kostnaderna med drygt 100 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/10 

300 000 kr – inventarier LSS-boende, byggnation Himlabackarna beräknas klart sen höst 2021. 
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§ 17 

Investeringsäskanden/behovsförändringar drift 2022 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering utifrån 
presenterat underlag och framkomna synpunkter vid workshop med vård- och 
omsorgsnämnden, för presentation vid möte med budgetberedning. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har under förmiddagen genomfört workshop gällande vård- och 
omsorgsnämndens budget 2022 – 2024. 

Ekonom Carin Johansson presenterar en sammanfattning av underlag samt framkomna 
synpunkter gällande investeringsäskanden/behovsförändringar drift för 2022. 
Budgetberedningen önskar att en prioritering gjorts av nämnden vid investeringsäskanden/ 
behovsförändringar. 

budgetberedningen. 

Det bör påtalas särskilt att hänsyn tas till att budgetramen för 2022 är minskad med -5 mnkr. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/37 

Vård- och omsorgsnämnden ger ekonom samt vård- och omsorgschef i uppdrag att ta fram en 
prioriteringsordning utifrån de synpunkter och det underlag som föreligger, att presentera för 
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§ 18 

Förfrågningsunderlag LOV - försenat införande av ny 
ersättningsmodell 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ny ersättningsmodell avseende hemtjänst enligt 
Lagen om valfrihet (LOV) verkställs hösten 2021, i samband med införandet av nytt 
verksamhetssystem. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-06-11 beslut om att ett nytt förfrågningsunderlag 

Samtidigt ska ersättning lämnas för beviljad tid istället för utförd tid. 

Styrgruppen för införandet av verksamhetssystemet Combine tog i december beslutet att 
flytta fram införandet från 1 mars till 1 november 2021 p.g.a. rådande pandemi och dess 
restriktioner. Detta påverkar införandet av ny ersättningsmodell då detta genomförande är 
kopplat till det nya verksamhetssystemet. Det innebär att förändringen avseende 
ersättningsmodell behöver skjutas fram så det sammanfaller med införandet av nytt 
verksamhetssystem. 

Ersättningsnivåerna ska fastställas av nämnden innan införandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/139 

avseende hemtjänst enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska träda i kraft från och med 2021-04-01. 
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§ 19 

Handlingsplan samverkan vård- och omsorgsförvaltning och 
socialförvaltning 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Varje år arbetar socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fram en gemensam 
handlingsplan med aktiviteter som syftar till att förbättra samverkan mellan de båda 
förvaltningarna. Till grund för arbetet ligger en gemensam överenskommelse med 
gemensamma mål som gäller för perioden 2019-2022. Denna form av systematisk och 
strukturerad samverkan har pågått sedan den första överenskommelsen antogs i mars 2015. 

2021 års handlingsplan beskriver hur samverkan är organiserad och omfattar aktiviteter som 
syftar till att öka medarbetarnas kunskap och kompetens om bland annat missbruk, olika 
typer av funktionsnedsättningar och anhörigstöd. Aktiviteterna har även som mål att skapa 
goda relationer som underlättar dialog och samverkan i enskilda ärenden. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar handlingsplanen samt lämnar 
kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-02. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/18 
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§ 20 

Erbjudande om anslutning till den nationella Yrkesresan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom den nationella Yrkesresan och tecknar avtal 
med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR i enlighet med förslag. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
har bjudit in samtliga kommuner i landet att delta i ett nationellt samarbete benämnt 
Yrkesresan. 

Syftet är att förbättra den gemensamma kunskapsstyrningen. Målet är att kommuner ska få 
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten för att därmed på sikt 
uppnå en jämnare och högre kvalitet för Sveriges socialtjänst. 

Erbjudandet innebär: 

 
inom socialtjänsten. 

 Yrkesresorna innehåller bästa tillgängliga kunskap i form av kvalitetssäkrat och 
uppdaterat innehåll från relevanta aktörer, till exempel Socialstyrelsen. 

 Tillgång till lärplattform och kursdagar i regional regi. 

Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas 
regionalt. Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt avtal och omfattar fem 
yrkesresor. 

Kostnaden för tjänsten baseras på antalet invånare i kommunen och hur många kommuner 
som ansluter sig. Avgiften betalas årsvis till Sveriges Kommuner och Regioner. Maxpriset för 
tjänsten blir 2,28 kr per invånare/år. 

För Vetlanda kommuns del delas denna kostnad på hälften mellan socialnämnden och vård-
och omsorgsnämnden. Kostnader för regional samordning och kursdagar tillkommer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/2 

Koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika områden 
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§ 21 

Yttrande över motion gällande förslag att nedläggningsbeslut 
för bårhuset i Vetlanda omprövas 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande över motionen ”Krav på omprövning av 
nedläggningsbeslut, Bårhuset Vetlanda” till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till vård- och omsorgsnämnden remitterat en motion 
från Moderaterna och Vetlanda Framåtanda, ”Krav på omprövning av nedläggningsbeslut, 
Bårhuset Vetlanda” för yttrande. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar förslag till yttrande och berättar att 
yttrandet tagits fram i samråd med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson. 

Bårhuset i Vetlanda har funnits i många år och det är avlidna personer från kommunen som 
förvaras där. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för bårhuset i Vetlanda och det är 
begravningsbyrån som ombesörjer transport av avliden från särskilt boende/ordinärt boende 
till det lokala bårhuset. 

Patientsäkerhetslagen säger bland annat att ”vårdgivaren bör se till att kroppen efter en 
avliden förvaras på ett lämpligt sätt för att undvika att behov av balsamering uppstår”. 

Det ses inget konkret i lagstiftning som rör den aktuella frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 – Yttrande över motion ”Krav på omprövning av 
nedläggningsbeslut, Bårhuset Vetlanda”. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/9 

Förvaltningen har inga egentliga synpunkter, utöver de frågeställningar som anges i yttrandet. 
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§ 22 

Beslut från IVO - Tillsynsinsats med anledning av pågående 
smittspridning av covid-19, medicinsk vård och behandling till 
personer med covid-19 boende på särskilda boende 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomför med anledning av den pågående 
smittspridningen av covid-19 i Sverige en tillsynsinsats som inriktar sig på medicinsk vård och 
behandling för äldre som bor på särskilda boenden. 

Fokus för tillsynen är om de äldre, under pågående pandemi, får en individuell bedömning av 
vårdbehovet och om de får vård och behandling i enlighet med denna bedömning. 

och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län. De uppgifter som framkommit vid intervjuerna 
föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av kommunen. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO avslutar därmed ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2021-02-03. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/213 

IVO har i tillsynen intervjuat medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vetlanda kommun samt hälso-
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§ 23 

Val av VON arbetsutskott 2021-2022 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott består av vård- och omsorgsnämndens presidium 
samt en ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen. 

Ersättare inkallas vid ordinarie ledamots frånvaro. 

Ordinarie ledamöter är därmed Jan-Erik Josefsson (KD), ordf. Kjerstin Olofsson (S), 1:e v ordf. 
och Cecilia Rylander (VF) 2:e v ordf. 

Som ersättare utses Stig-Göran Fransson (C) för majoriteten och Anders Bengtsson (M) för 
oppositionen. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att en ny majoritetsbildning skett har nya ledamöter och ersättare i vård-
och omsorgsnämnden utsetts av kommunfullmäktige 2021-01-27 § 27. 

ordförande Cecilia Rylander (S), tillika vård- och omsorgsnämndens presidium. 

Enligt reglementet avgör nämnden själv om man ska ha ett utskott eller ej. Med anledning av 
ovanstående har vård-och omsorgsnämnden att välja ett nytt arbetsutskott, om man så 
önskar. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår vård- och omsorgsnämnden att välja ett utskott bestående av presidiet 
samt en ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen. Detta innebär att 
utskottet utformas på samma sätt som i Tekniska nämnden och Barn- och utbildnings-
nämnden. 

A Bengtsson (M) föreslår ett utskott bestående av tre ledamöter samt en ersättare från 
majoriteten och en ersättare från oppositionen. Ersättare ges möjlighet att närvara vid möte 
med VON arbetsutskott även som icke tjänstgörande. 

L Lööw (S) och K Olofsson (S) tillstyrker ordförandens förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2021/38 

Till ordförande utsågs Jan-Erik Josefsson (KD), 1:e v ordförande Kjerstin Olofsson (S) samt 2:e v 
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§ 23 forts. 

Propositionsordning 

vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden har därmed beslutat att välja ett arbetsutskott bestående av 
presidiet samt en ersättare från majoriteten och en ersättare från oppositionen. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och A Bengtssons motförslag och finner att 
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§ 24 

Synpunkt Vetlanda VO - redovisning av synpunkter kvartal 4 
2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

ansvarsområde för perioden 2020-10-01--2020-12-31 och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vård-
och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Föreligger synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde för tiden 
2020-10-01--12-31. 

Synpunkt Vetlanda har övergått till en e-tjänst, som hanteras av Infocenter/ Kontaktcenter. 
Inkomna synpunkter besvaras i första hand att besvaras på Infocenter, men kan även lämnas 
vidare för hantering av berörd handläggare. 

En sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter publiceras månadsvis på Vetlanda 
kommuns hemsida. Därifrån görs utdrag gällande synpunkter som berör specifik förvaltning, 
för redovisning till nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare/Registrator 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Ärendenr VO 2020/131 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
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