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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Vård- och omsorgsnämnden 
Plats och tid KF-salen, stadshusets entré, kl. 13.30 till 15.35 

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

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S); Ann-Britt Bengtsson (C); Kerstin Lundquist (M); 
Mattias Funck (S); Willis Josefsson (L) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Henrik Ahlgren, kvalitets- och 
utvecklingschef §35-39; Jennie Svensson, funktionschef HoS och 
Myndighetskontor §35-37,42-45; Carin Johansson, ekonom §40-41; Gabriella 
Mathur, verksamhetsutvecklare §38; Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Lennart Lööw 

Justeringens plats och Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-04-28 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 35-49 
Monica Danielson 

Ordförande 
Jan-Erik Josefsson 

Justeringsperson 
Lennart Lööw 

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

Anslaget: 2021-04-28 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-05-19 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Föredragningslista 
§ 35 Meddelanden 

§ 36 Information från kontaktpolitiker 2021/36 

§ 37 Öppna jämförelser - redovisning 2021/47 

§ 38 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 inkl. 
avvikelserapportering - redovisning 

2021/74 

§ 39 Delrapport Combine 

§ 40 Information från möte med budgetberedningen 2020/216 

§ 41 Ekonomirapport VO per mars 2021 2021/53 

§ 42 Uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten, 
KPMG - information 

2021/43 

§ 43 Redovisning av yttrande till IVO - Tillsyn och begäran 
om uppgifter gällande hemtjänst 

2021/58 

§ 44 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 
gällande klagomål ang. kommunens rapportering av ej 
verkställda beslut 

2021/49 

§ 45 Ansökan om bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS 

§ 46 Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning 2021 för 
vård- och omsorgsnämnden - revidering 

2021/55 

§ 47 Synpunkt Vetlanda - redovisning av inkomna 
synpunkter gällande vård- och omsorgsförvaltningens 
ansvarsområde 2021-01-01--2021-03-31 

2021/75 

§ 48 Övrigt ärende - Riktlinje för verksamhet i 
intraprenadform 

2021/88 

§ 49 Övrigt ärende - Anhörigbidrag 2021/87 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

 

    
    

 
       

        

   

§ 35 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelande enligt nedan: 

a) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2021-02-11. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr -
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§ 36 

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 delge från nämndens kontaktpolitiker. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/36 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

§ 37 Ärendenr VO 2021/47 

Öppna jämförelser - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitets- och utvecklingschef Henrik Ahlgren tillsammans med funktionschef HoS Jennie 
Svensson redovisar resultat från Öppna jämförelser 2020. 

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens och hälso-
och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är bland annat att 
stimulera till analys och kunskapsutveckling, jämföra resultat och lära av varandra samt skapa 
öppenhet och transparens i offentligt finansierad vård och omsorg. Att delta i Öppna 
jämförelser är en del av VO egenkontroll och ett sätt att följa om vi lever upp till kraven på god 
kvalitet. 

Resultatet för 2020 visar generellt höga värden för våra särskilda boenden, särskilt i jämförelse 
med övriga kommuner i riket. Även i ordinärt boende ses höga värden, men i jämförelse med 
övriga kommuner ses lägre placeringar. 

Sammanhållen vård och omsorg (exkl. läkemedel) visar placeringar i mitten, för 
brytpunktssamtal ses placering 4 i Sverige. För läkemedel ses generellt låga värden. 

Ett förbättringsarbete gentemot olämpliga läkemedel inom särskilt boende ska göras med 
syfte att se om det skiljer sig mellan vårdcentraler. Arbetet omfattar tre utvalda särskilda 
boenden i samverkan med tre olika vårdcentraler, samt apotekare. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitet- och utvecklingschef 
Funktionschef HoS 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 38 

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 inkl. 
avvikelserapportering - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2020 års Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 
inkl. avvikelserapportering och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse årligen. 

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet ur 
patient- eller brukarperspektiv enligt SOSFS 2011:9. Det systematiska arbetet utförs i många 
delar på samma sätt fast utifrån olika lagrum. Därför görs en gemensam berättelse för 2020. 

Föreliggande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse avser år 2020 och beskriver vad man 
gjort för att identifiera, analysera och så långt möjligt reducera risker i vården och omsorgen. 

föreliggande kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31. 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 2021-03-16. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
MAS 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/74 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur närvarar och lämnar kompletterande information till 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

§ 39 Ärendenr -

Delrapport Combine 

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitet- och utvecklingschef Henrik Ahlgren berättar om pågående arbete med införande av 
ett nytt verksamhetssystem, Combine. 

Införandet av nytt verksamhetssystem görs ihop med Sävsjö, Aneby och Eksjö. Konfiguration 
har pågått sedan januari 2020, och är nu i slutfasen överlag. 

Planerat införande var i mars 2021, men har skjutits på till november 2021. 

Planering för utbildningar under hösten pågår. 

All personal inom vård och omsorg, ca 1 000 personer, ska jobba i det nya systemet. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

     

    
             

 
           

         

          
           

         
           

   

           
            

          
    

   
   

 

§ 40 

Information från möte med budgetberedningen 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med ekonom Carin Johansson lämnar 
information från möte med budgetberedningen den 15 april 2021. 

Ny information har inkommit gällande tidigare erhållet statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder inom äldreomsorgen, 13 mnkr. En komplettering avseende krav om återapportering 
av statsbidraget har meddelats avseende möjliga/godkända förbättringsområden. Detta ger 

statsbidraget var inräknat. 

Statsbidraget ska användas till att möjliggöra förbättringar och utveckla verksamheten, och 
använda medel och åtgärder ska återrapporteras. Ej använda medel ska återbetalas. 

under vecka 17. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2020/216 

ändrade förutsättningar avseende den ram som tilldelats vård- och omsorgsförvaltningen, där 

Ett kompletterande material utifrån ovanstående redovisat ska lämnas till budgetberedningen 
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§ 41 

Ekonomirapport VO per mars 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

mars 2021. 

Redovisningen ger en positivare bild per mars än vad prognosen per februari visade. En 
förklaring är bl.a. att budgeten för nya Tomasgården inte nyttjas fullt ut. 

Därutöver ses även överskott inom LSS-området, främst boende och daglig verksamhet. Dock 
finns en eftersläpning både på intäktssidan och kostnadssidan, varför det inte är en helt 
rättvisande bild. 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport per mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/53 

Ekonom Carin Johansson redovisar ekonomirapport för vård- och omsorgsnämnden avseende 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

§ 42 Ärendenr VO 2021/43 

Uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten -
information 

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

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer genomför KPMG en uppföljning av tidigare granskning av 
hemtjänsten, som gjordes av KPMG hösten 2019. 

Syftet är att följa upp om åtgärder har vidtagits enligt rekommendationer vid granskningen. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar frågor från uppföljningen inkl. de svar 
som sänts till KPMG. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-03-31. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 43 

Redovisning av yttrande till IVO - Tillsyn och begäran om 
uppgifter gällande hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO antas samt att informationen läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomför en tillsynsinsats som riktar sig mot alla 

privata utförare av hemtjänstinsatser samt om kommunen kontrollerar att dessa har tillstånd 
från IVO att utföra hemtjänstinsatser. 

Som ett led i tillsynen begär IVO uppgifter från de nämnder som utför hemtjänstinsatser. 

webben. 

Beslutsunderlag 
Svar på Begäran om uppgifter. 
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-03-24. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS samt Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/58 

kommuner i landet. Syftet med tillsynen är att granska i vilken utsträckning kommunen anlitar 

Funktionschef Jennie Svensson redovisar den information som lämnats till IVO via formulär på 
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§ 44 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO gällande 
klagomål ang. kommunens rapportering av ej verkställda 
beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ett ärende 
gällande klagomål avseende kommunens rapportering av ej verkställda beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-04-07. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Begäran om yttrande 2021-03-09. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/49 
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§ 46 

omsorgsnämnden - revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad Delegations- och beslutförteckning för vård- och omsorgsnämnden 2021 antas 
enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2020 görs en årlig översyn av Delegations- och beslutsförteckningen. Tidigare 
har granskning gjorts enbart vid ny mandatperiod. 

samt viss förändring av indelning/struktur avseende redan fastställd delegation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 inkl. reviderad Delegations- och beslutförteckning för vård- och 
omsorgsnämnden 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschefer 
Webb/Styrdokument 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/55 

Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning 2021 för vård- och 

De justeringar som föreslås för 2021 omfattar främst kompletteringar avseende vissa insatser, 
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§ 47 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av inkomna synpunkter 
gällande vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde 
2021-01-01--2021-03-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

ansvarsområde för perioden 2021-01-01--2021-03-31 och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt Vetlanda har övergått till 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. 

Inkomna synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden redovisas 
kvartalsvis till vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/75 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
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§ 48 

Övrigt ärende – Riktlinje för verksamhet i intraprenadform 

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

Ärendebeskrivning 
Anders Bengtsson (M) informerar om att kommunstyrelsen beslutat om en riktlinje gällande 
intraprenad. Riktlinjen utgår från Vetlanda kommuns policy om alternativa driftformer. 

särskilt med anledning av pågående byggnation av LSS-boende. 

Om en personalgrupp skulle anmäla intresse för att driva en verksamhet som intraprenad 
kommer vård- och omsorgsnämnden att diskutera och besluta om sitt syfte med åtgärden i 
aktuell verksamhet, samt ta ställning till ett ev. inrättande av intraprenad. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/88 

Det är viktigt att den nya riktlinjen blir känd hos alla verksamheter och personal. Detta påtalas 
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§ 49 

Övrigt ärende - Anhörigbidrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda om anhörigbidrag kan införas i 
Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Anhörigbidrag kan ges till anhörig som istället för hemtjänsten utför insats hos anhörig. 
Det är kommunen som själv avgör om man ska erbjuda anhörigbidrag liksom regler för 
bidraget och storlek på ersättning. 

Syftet med bidraget är att stimulera och ge uppskattning till anhörigvårdare som gör saker 
som annars skulle utföras av hemtjänsten. 

Bidraget är behovsprövat av biståndshandläggare, och ska inte förväxlas med 
anhöriganställning. 

Yrkanden 
A Bengtsson (M) föreslår att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda om anhörigbidrag kan införas i Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

Ärendenr VO 2021/87 
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