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Sammanträdesdatum
2021-09-30

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, stadshusets entré, kl. 13.30 till 16.25 
Workshop kl. 8.30 till 11.30 

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

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S), Lola Frödeberg (VF), Kerstin Lundqvist (M), Mattias 
Funck (S), Willis Josefsson (L)-- kl. 14.00 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson, ekonom/vik nämndsekr. Carin 
Johansson, funktionschef säbo Joakim Hedström §5, funktionschef HoS och 
Myndighetskontor Jennie Svensson §103-104, funktionschef FO Ulrika 
Ribbholm §98, verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur §99, fastighetschef 
Joakim Öhman §97, mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt §98. 

Utses att justera Rune Solid 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-10-07 

Sekreterare 

 

Paragrafer 96-105 

Ordförande 

Carin Johansson 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

 

Underskrifter 

 Rune Solid 
 

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

Anslaget: 2021-10-08 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-10-29 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-30

§ 96 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Minnesanteckningar Ekeborådet 2021-09-06. 
b) Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-15 § 137 Policy för delaktighet för personer 

med funktionshinder. 

Beslutet skickas till 
-
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§ 97 Ärendenr VO 2021/136 

Kvarngården - information 

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

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman, Tekniska kontoret berättar att man innan sommaren upptäckt 
sprickor i byggnaden på Kvarngårdens äldreboende.   

Sprickorna var något större än vanligt och konstruktör kontaktades, som avgjorde 
omfattningen. Sprickorna hade uppstått i anslutning till rörelsefogen mellan huskropparna och 
en tillfällig förstärkning gjordes i fyra lägenheter. 

Under hösten kommer en permanent lösning att ske genom att bygga in en förstärkning i 
husväggen. Arbetet kommer att planeras tillsammans med verksamheten på Kvarngården. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef säbo J Hedström 
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Sammanträdesdatum
2021-09-30

§ 98 Ärendenr VO 2021/115 

Nygatans gruppbostad 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta brukarna på Nygatans gruppbostad till den nya 
gruppbostaden på Humlevägen då den öppnar under första kvartalet 2022. 

Nygatans gruppbostad behålls som ”reservboende” i mindre omfattning i avvaktan på att 
hyresavtalet upphör, d.v.s. längst till och med 2023-12-31. 

Tilläggsförslag gällande äskande av medel i investeringsbudgeten för 2023 till nytt LSS boende, 
samt att det nya boendet ska kunna nyttjas 2024 överlämnas till vård- och omsorgs-
förvaltningen och VON arbetsutskott för beredning inför beslut i vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Ribbholm, funktionschef FO berättar att det på Nygatans gruppbostad finns ett antal 
brister som påverkar brukarna, medarbetarna och möjligheten för förvaltningen att kunna 
verkställa beslut. Under våren uppmärksammades även brister utifrån säkerhetsperspektivet 
då räddningstjänsten utförde en tillsyn.  

Merparten av åtgärder och kostnader för dessa kommer behöva hanteras av vård- och 
omsorgsnämnden, resulterande i höjd hyra eller direkt finansiering av åtgärderna. Vissa av 
åtgärderna för de brister som identifierats är utmanande och blir en kostsam investering. 
Även om de direkt nödvändiga åtgärderna genomförs kommer andra brister inte vara 
praktiskt eller ekonomiskt möjliga att genomföra.  

Pär-Olof Högstedt, mark- och exploateringschef på Tekniska kontoret medverkar och lämnar 
kompletterande information. Högstedt berättar att Nygatan uppfördes då annan lagstiftning 
gällde. Bristerna anses inte möjliga att byggas bort tillfullo, och dessutom inte med nu 
gällande detaljplan.  

En ny gruppbostad på Humlevägen kommer att tas i bruk första kvartalet 2022. Förvaltningen 
föreslår att de brukare som bor på Nygatans gruppboende flyttas till det nya boendet. 
Nygatan kan då behållas som ett ”reservboende” i mindre omfattning fram till och med 
hyreskontraktet upphör, för att nyttja vid ev. svårigheter att verkställa beslut på gruppbostad i 
övrig verksamhet. Det innebär att den utökning med sex platser som det nya boendet skulle 
innebära endast blir en plats, exkl. platser i ”reservboendet”. Möjligheten att ta hem brukare 
som idag är externt placerade minskar därmed. 

Idag finns fem platser på Nygatans gruppboende. Dock är endast fyra av dessa belagda i 
nuläget.  
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§ 98 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-09-16 § 19. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta brukarna på Nygatans gruppbostad till den nya 
gruppbostaden på Humlevägen då den öppnar under första kvartalet 2022. 

Nygatans gruppbostad behålls som ”reservboende” i mindre omfattning i avvaktan på att 
hyresavtalet upphör, d.v.s. längst till och med 2023-12-31. 

Yrkanden 
Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker arbetsutskotts förslag. 

Anders Bengtsson (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden antar följande tilläggsförslag:  
”Moderaterna yrkar att nämnden inför budgetberedningen äskar medel i investerings-
budgeten för 2023 till nytt LSS boende. Det nya boendet ska kunna nyttjas 2024.” 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef FO U Ribbholm 
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2021-09-30

§ 99 Ärendenr VO 2021/125 

Hållplats 3 VO Processer och rutiner - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar Hållplats 3 VO - Processer och rutiner.  

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetas löpande med att kartlägga verksamheternas 
olika processer och ta fram de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet.  Syftet med Hållplats 3 är bl.a. att medarbetare och chefer ska få ökad 
kunskap om den egna verksamhetens processer och rutiner. Flera nya rutiner har tagits fram 
under året, dels till följd av pandemin men även som ett resultat av förra årets identifierade 
behov. Detta år har två nya förbättringsaktiviteter identifierats på förvaltningsövergripande 
nivå:  

 Process för rekrytering av ny personal med tydlig ansvarsfördelning mellan 
Bemanningsenheten och vård- och omsorgsförvaltningen 

 Revidering av checklista för introduktion av ny personal 

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de förbättringsförslag som framkommit i 
samband med hållplatsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15.   

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 
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§ 100 Ärendenr VO 2021/53 

Prognos VO per augusti 2021 VO 

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 augusti ett överskott motsvarande  
ca 17 000 tkr. Det är en förändring motsv. 15 mnkr jämfört med prognosen i april.  

Det stora överskottet beror på stora statsbidrag och verksamhet som inte kunnat bedrivas 
fullt ut på grund av pandemin, vilket ger ett tillfälligt överskott. När vi återgår till normal 
verksamhet kommer kostnaderna återgå till samma nivå som tidigare.  

Störst positiv avvikelse återfinns inom administrationen med anledning av bl.a. centrala medel 
som inte fördelats ut. Även intäkter i form av bidrag för kostnader för Covid-19 återfinns här, 
då dessa bokförts på övergripande nivå.  

Inom hemtjänsten ses en minskning av antalet timmar vilket ger en positiv effekt.   

Investeringsbudget visar ett överskott om 400 tkr på grund av att statliga medel använts för 
vissa investeringar.  

Förvaltningen jobbar för att använda tilldelade resurser på bästa sätt utifrån uppdraget. 

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

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 101 Ärendenr VO 2021/121 

Delårsbokslut VO 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Delårsbokslut VO 2021 samt arbetsutskottets 
godkännande av delårsbokslutet.  

Tillkommande kommentarer utifrån budgetprognos samt dokument angående 
Målstyrning 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden har godkänts genom delegationsbeslut av 
arbetsutskottet 2021-09-16 efter beslut av nämnden 2021-08-26. Detta för att hantera 
delårsbokslutet utifrån fastställd tidplan.  

Ekonom Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 
redovisar delårsbokslut 2021 VO kompletterat med dokument Målstyrning 2021. 

I bokslutet kommenteras helårsprognosen. Prognosen sammanställdes i sin helhet dagen efter 
arbetsutskottets sammanträde, och kompletterades då med förtydligande kommentarer kring 
det prognostiserade överskottet. Förtydligandet trycker på att överskottet är högst tillfälligt 
beroende på höga statsbidragsintäkter, samt att vissa verksamheter tillfälligt haft minskade 
kostnader utifrån pandemin.  

Kompletteringen av kommentarerna har skett i samråd med vård- och omsorgsnämndens 
ordförande. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-09-16 § 20. 
Delårsbokslut VO 2021 inkl. sifferbilaga. 
Målstyrning 2021. 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20.   

Arbetsutskottets beslut 
VON arbetsutskott godkänner Delårsbokslut VO 2021 och redovisar det till kommunstyrelsen.  

Delårsbokslut VO 2021 redovisas för vård- och omsorgsnämnden vid möte 30 september 
2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, ekonom
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§ 102 Ärendenr VO 2021/36 

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.  
 
Information lämnas av: 
 
Eva-Karin Hjalmarsson (S) från möte med Ekeborådet 2021-09-06. 

Beslutet skickas till 
-
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§ 103 Ärendenr VO 2020/256 

Beslut från IVO - information 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO meddelar 2021-08-26 att man avslutar ärende gällande 
tillsyn av ett ej verkställt beslut. 

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder med spridning av Covid-19 ansöker 
IVO inte om särskild avgift i nuläget för att inte orsaka ytterligare ansträngningar för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Beslut Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-08-26, dnr 3.3.1-18452/2020. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor J Svensson 
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§ 104 Ärendenr VO 2021/28 

Rapport Ej verkställda beslut 2021 VO - period 3 

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).   

Funktionschef Myndighetskontor Jennie Svensson redovisar beslut som är äldre än tre 
månader och inte är verkställda, avseende period 3 2021: 

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Beslutet avser 
korttidsvistelse på Sturebo. Brukare har fått erbjudande, men tackat nej på grund av 
att utförare ej kan tillgodose önskemålet om specifika veckodagar.  

- 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.  

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

- Fem beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Ett beslut har blivit verkställt. 
Övriga har fått erbjudande, men tackat nej. 

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

Antal ärenden som ännu inte kunnat verkställas, d.v.s. ovan rapporterade tillsammans med 
tidigare inrapporterade ännu ej verkställda ärenden, omfattade vid inrapporteringstillfället 
totalt: 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut 
avser stödfamilj, där lämplig uppdragstagare saknas. Ett beslut avser Sturebo på grund 
av att utförare ej kan tillgodose önskemålet om specifika veckodagar. 

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

- Åtta beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. 
Två personer har fått erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej. 
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§ 104 forts. 

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

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Två har fått 
erbjudande vid ett tillfälle under 2020, men tackat nej.  

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-09-16 § 18. 

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 HoS och Myndighetskontor J Svensson 
Områdeschef Myndighetskontor H Petersson 
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§ 105 Ärendenr VO 2021/62 

Riktlinje - Informationshanteringsplan 2021, revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad Informationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 
fastställs att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Ärendebeskrivning 
Av Vetlanda kommuns policy för arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag, framgår bl.a. att 
nämnderna ska ha en informationsredovisning som även utgör styrdokument för arkivvården. 
Redovisningen ska bestå av dokumenten Arkivredovisning, Informationshanteringsplan inkl. 
arkivförteckning samt Systembeskrivning. 

Informationshanteringsplanen ska innefatta en arkivförteckning över den information som 
finns i arkivet och hur den är sökbar. Den syftar till att göra det möjligt att finna specifik 
handling/information oavsett lagringsmedia och placering. Planen ska även redovisa hantering 
av förvaltningens dokument vid arkivläggning, d.v.s. bevara eller gallra. 
 
Från och med 2020 ingår planen i förvaltningens årshjul för kvalitetsredovisning, Hållplats 3: 
Processer och rutiner.  En översyn och ev. revidering av planen görs därmed årligen. 
 
Föreligger förslag till reviderad Informationshanteringsplan att gälla från och med 2021-10-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad Informationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden  
2021-10-01. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-09-16 § 21. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Reviderad Informationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 
fastställs att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare/registrator 
Komin/hemsida 
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