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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Vård- och omsorgsnämnden 
Plats och tid KF-salen, stadshusets entré, kl. 13.30 till 16.55 

Beslutande Jan-Erik Josefsson (KD), ordf., 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), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Ann-
Britt Bengtsson (C) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Joakim Hedström, funktionschef 
säbo §50-53, Marie Göransson, funktionschef hemtjänst §50-53; Jennie 
Svensson, funktionschef HoS och Myndighetskontor §50-53,56,59-64; Ulrika 
Ribbholm, funktionschef FO §50-53,58; Henrik Ahlgren, kvalitets- och 
utvecklingschef §50-52; Carin Johansson, ekonom §50-54; Emma Croona, 
anhörigkonsulent §56; Emelia Rambrandt, HR-konsult §57; Axel Nyman, HR-
konsult §57; Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare §55; Monica 
Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Anders Bengtsson 

Justeringens plats och Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-05-27 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 50-64 
Monica Danielson 

Ordförande 
Jan-Erik Josefsson 

Justeringsperson 
Anders Bengtsson 

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

Anslaget: 2021-05-28 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-06-18 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Föredragningslista 
§ 50 Meddelanden 

§ 51 Information från kontaktpolitiker 2021/36 

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut 2021/35 

§ 53 Effektiviseringsarbete VO - återredovisning 2021/96 

§ 54 Prognos VO per april 2021 2021/53 

§ 55 Hållplats 2 VO 2021 - Utbildning och kompetens 2021/89 

§ 56 Anhörigstöd VO - information av anhörigkonsulent E 
Croona 

§ 57 Systematiskt arbetsmiljöarbete VO 2020 - redovisning 2021/97 

§ 58 Plan för utveckling av funktionshinderomsorg - 2021/46 
information/delrapport 

§ 59 Rapport ej verkställda beslut period 2 2021 2021/28 

§ 60 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 2020/153 
Kammarrätten 

§ 61 Anmälan av ordförande beslut - Yttrande till 2021/77 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

§ 62 Begäran om fortsatt insats enligt 9 § 8 LSS 
SEKRETESS 

§ 63 Begäran om fortsatt insats enligt 9 § 9 LSS 
SEKRETESS 

§ 64 Extra ärende – Ansökan om korttidsvistelse enligt 
4 kap 1 § SoL SEKRETESS 

Utgått 

p 15 Begäran om fortsatt insats enligt 9 § 8 LSS SEKRETESS 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

§ 50 Ärendenr -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Beslut kommunfullmäktige 2021-04-28 § 98 Redovisning av ej verkställda beslut, period 1 
2021 – vård- och omsorgsnämnden 

b) Beslut kommunfullmäktige 2021-04-28 § 79 Svar på motion om att upphäva beslut om 
nedläggning av Vetlanda bårhus 

c) Beslut kommunfullmäktige 2021-04-28 § 85 Yttrande från revisionen angående 
årsredovisningen 

d) Beslut kommunfullmäktige 2021-04-28 § 93 Beviljande av ansvarsfrihet – vård- och 
omsorgsnämnden 

e) Beslut kommunstyrelsen 2021-04-14 § 62 Prognos per februari 2021 

f) Beslut kommunstyrelsen 2021-04-14 Förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i 
intraprenadform 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

    
              

 
            

           
         

  

           
  

   
 

 

 

§ 51 

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) redovisar information gällande ett hemtjänstområde, där han är 
kontaktpolitiker. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/36 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

§ 52 Ärendenr VO 2021/35 

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 2021-04-27 Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun 

b) Yttrande 2021-04-27 Detaljplan för Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda kommun 

c) Rapport Personuppgiftsincident 5 maj 2021 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 53 

Effektiviseringsarbete VO - återredovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer Joakim Hedström (särskilt boende och 
socialpsykiatri), Marie Göransson (hemtjänst), Ulrika Ribbholm (funktionshinderomsorg) och 
Jennie Svensson (hälso- och sjukvård samt Myndighetskontor) tillsammans med vård- och 
omsorgschef Marianne Karlsson redovisar pågående effektiviseringsarbete inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

fokus på bl.a.: 
- Hemtjänst 
- Myndighetskontor 
- Socialpsykiatri 
- Funktionshinderomsorg 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschefer 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/96 

Effektiviseringsarbete pågår ständigt inom förvaltningens funktioner, men i nuläget läggs extra 
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§ 54 

Prognos VO per april 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar per april ett överskott motsvarande närmare 

till största del på ökade statsbidrag (covid-19) och minskat antal timmar i hemtjänsten. 

Osäkerheten i prognosen bedöms vara ganska stor, vilket främst beror på de olika statsbidrag 
som finns inom området för 2021, samt eventuellt ytterligare bidrag för covid-19 avseende 
2020. Det innebär då att resultatet kan förbättras ytterligare, då intäkterna påverkar 2021, 
men kostnaderna påverkade 2020 års resultat. 

Utan statsbidragen hade nämnden, med nuvarande verksamhetsvolym utifrån de behov som 
finns, visat på ett underskott. 

Verksamheterna arbetar vidare med de effektiviseringsåtgärder som tidigare beslutats. Även 
arbetet med att fördela resurser utifrån behov fortgår, samt att bemanna utifrån det. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2021 Prognoskommentarer, Vård- och omsorgsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/53 

2 000 tkr. Det är en förbättring från föregående prognos med ca 4 500 tkr. Förändringen beror 
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§ 55 

Hållplats 2 VO 2021 - Utbildning och kompetens 

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

Ärendebeskrivning 

för att säkerställa att personalen har rätt kunskaper för att kunna ge Esther en god och säker 
vård och omsorg. I princip alla arbetsgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen har 
genomfört hållplatsen och sett över sina behov av kompetenspåfyllning. 

Ett övergripande behov av kunskapspåfyllning som ses i samtliga funktioner är psykisk ohälsa 
och psykiska sjukdomar. Det finns även behov och efterfrågan av att stärka medarbetarnas 
kunskaper när det gäller användningen av nya digitala verktyg. 

Webbutbildningar och utbildningar med hjälp av interna spetskompetenser används i hög 
utsträckning i hela förvaltningen för att möta behov av fortbildning. 

från hållplats 2. 

Kartläggningen ligger till grund för kommande års utbildningsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-21. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-05-06 § 6. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitet- och utvecklingschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/89 

Hållplats 2 har till syfte att systematiskt följa behovet av kompetensutveckling och fortbildning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur lämnar kompletterande information kring resultatet 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

§ 56 Ärendenr -

Anhörigstöd VO - information av anhörigkonsulent E Croona 

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

Ärendebeskrivning 
Anhörigkonsulent Emma Croona, berättar om anhörigstödet i Vetlanda kommun och det stöd 
och de aktiviteter som erbjuds. 

Anhörigstödet riktar sig till den som vårdar och stödjer en anhörig som är äldre, långvarigt 
sjuk, har beroendeproblem eller har en funktionsnedsättning, och som inte klarar av vardagen 
på egen hand. Att vara anhörig i dessa situationer kan vara påfrestande såväl fysiskt som 
psykiskt och avlösning för anhöriga är a och o för återhämtning. 
Att ge stöd till anhöriga kan ses som ett indirekt stöd till brukaren. 

Till anhörigstödet kan man vända sig för att delta i aktiviteter, få goda tips och råd som 
underlättar vardagen, eller träffa andra i liknande situation. 

Anhörigstödet erbjuder deltagande i anhöriggrupper, där man kan dela erfarenheter och 
tankar. Det finns flera olika grupper och som riktar sig mot olika områden, ex. demens, cancer, 
parkinson. Deltagande är kostnadsfritt. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

    
             

 
          

       
   

                
       

             
           

            
             

   

             
         

         

   
   

   

§ 57 

Systematiskt arbetsmiljöarbete VO 2020 - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
HR-konsult Emelia Rambrandt redovisar den årliga uppföljningen av vård- och 
omsorgsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Även HR-konsult Axel Nyman 
medverkar vid redovisningen. 

Uppföljningen är lagstadgad och 37 st chefer inom vård och omsorg har fått besvara 27 st 
frågor kring arbetsmiljöarbetet. Svarsfrekvensen är 97 %. 

Av resultatet framgår att det finns åtgärder som behöver göras inom vård- och 

tid med pandemi, vilket innebär många nya tillfälliga regler och rekommendationer att 
förhålla sig till, dessutom med snabba förändringar. Detta kan ha påverkat resultatet av 
undersökningen. 

Rambrandt redovisar de frågor som ingår i undersökningen, samt resultatet för dessa. 
Vid behov har en åtgärd kopplats till varje frågeställning. 

I februari 2022 kommer nästa undersökning att genomföras. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
HR-konsult E Rambrandt 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/97 

omsorgsförvaltningen. Dock påtalas att undersökningen denna gång har genomförts under en 
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§ 58 

Plan för utveckling av funktionshinderomsorg -
information/delrapport 

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. 

Funktionschef FO Ulrika Ribbholm lämnar information om pågående arbete med planen. 

Syftet med planen är att främja och underlätta funktionshinderomsorgens utveckling så 
verksamheten lever upp till krav och mål i gällande regelverk. 

att planen ska bli vägledande i beslut och inriktningar som gäller funktionshinderomsorgens 
områden. Konkreta aktiviteter ska formas i en handlingsplan. 

Planen kommer att presenteras som information för vård-och omsorgsnämnden i juni, inför 
beslut i augusti. 

Tanken är att en uppföljning av planen ska ske varje mandatperiod, medan tillhörande 
handlingsplaner följs upp årligen. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-05-06 § 8. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/46 

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

Målsättningen är att forma funktionshinderomsorgens utveckling de närmaste 10-15 åren och 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

§ 59 Ärendenr VO 2021/28 

Rapport ej verkställda beslut, period 2 2021 

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 period 2, 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. 

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

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

- Tre beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Samtliga har fått erbjudande, men tackat nej. 

- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Personen har fått erbjudande men tackat nej. Vill få sin vaccination först. 

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

Totalt finns det (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. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

§ 59 forts. 

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

- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 
Personen har särskilda behov och behöver motiveras till att vistas på daglig 
verksamhet. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Samtliga har fått erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej. En person har fått nytt 
erbjudande och tackat ja. Planerad inflytt i början av juni. 

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Samtliga har fått erbjudande men tackat nej. 

- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Personen har fått erbjudande men tackat nej. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-05-06 § 7. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 60 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Kammarrätten 

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

Ärendebeskrivning 

i ett individärende. 

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

Beslutsunderlag 
Yttrande till Kammarrätten, mål 1792-20 2021-05-11. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2020/153 

Vetlanda kommun, vård- och omsorgsnämnden har av Kammarrätten ombetts lämna yttrande 
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§ 61 

Anmälan av ordförande beslut - 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, Vetlanda kommun 
begärt yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 

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 2021-04-06, dnr 3.3.1-18466/20. 
Yttrande 2021-04-11. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

Ärendenr VO 2021/77 
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