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§ 29 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

a) Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter. 

Region Jönköpings län 

b) Protokoll 2018-12-06 § 66-78. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Rapport från kontaktpolitiker 

c) Vilanråd 2019-01-15 – N Axelsson.  

 

Brukarråd/boenderåd 

d) Minnesanteckningar FUB och chefer funktionshinderomsorg 2018-11-27. 

e) Minnesanteckningar Norrgården Solgläntan och Dalen 2018-12-03. 

----------------------- 
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§ 30 Ärendenr VO 2019/56 

Kvalitet och lärande VO 2018, redovisning av hållplats 5: 
Riskanalys – vad kan drabba Ester? 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningen vill vara en lärande organisation som lyfter och uppmuntrar 

varje enskild medarbetare att vara delaktig i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. I 

samband med hållplatserna skapas utrymme för reflektion och delaktighet i varje 

arbetsgrupp, samtidigt sker ett lärande och ny kunskap formas som förs vidare till andra delar 

av organisationen. 

Hållplats 5, Riskanalys – vad kan drabba Esther? är den sista hållplatsen för lärande i 

förvaltningens årshjul. 

Hållplats 5 innebär att systematiskt arbeta med att analysera vilka risker som finns i vår 

verksamhet som kan komma att drabba Esther, d.v.s. brukaren. Verksamhetsutvecklare 

Gabriella Mathur redovisar resultatet från hållplats 5, som har genomförts inom samtliga 

funktioner men i varierande omfattning. 

Övergripande framkommer att det finns risker inom bemanning då det inte alltid går att 

bemanna fullt ut, t.ex. i samband med sjukfrånvaro.  Det finns även en risk för missförstånd 

som kan uppstå på grund av språksvårigheter med anledning av brukare och personal som 

inte förstår språket fullt ut. 

Åtgärder har vidtagits på samtliga nivåer i organisationen för att komma tillrätta med riskerna. 

Det lärande som sker i samband med hållplatsens genomförande har resulterat i en större 

kännedom om vilka typer av risker som uppstår i förvaltningens verksamheter. Denna 

transparens ökar möjligheterna för ledningen att se mönster och trender som är 

återkommande inom förvaltningens olika verksamhetsområden vilket underlättar för 

ledningen att ligga steget före och ta strategiska beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-22. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 
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§ 31 Ärendenr VO 2019/47 

Överenskommelse om samverkan vård- och 
omsorgsförvaltning och socialförvaltning inkl. handlingsplan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar överenskommelsen om samverkan mellan vård- och 

omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen 2019-2022 samt lägger informationen om 

handlingsplan 2019 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har ett gemensamt uppdrag och 

ansvar enligt socialtjänstlagen. Alla insatser till enskilda inom socialförvaltningen och vård- 

och omsorgsförvaltningen ska vara av god kvalitet vilket i detta fall innebär att personer i 

Vetlanda får den omsorg och det stöd de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar överenskommelse inkl. handlingsplan. 

Det systematiska samverkansarbetet mellan förvaltningarna initierades under hösten 2014. 

Våren 2015 antogs den första överenskommelsen av de båda nämnderna. Överenskommelsen 

antogs för mandatperioden 2015-2018. I och med den nya mandatperioden behöver en ny 

överenskommelse antas. 

För att samverkan ska bli systematisk och uthållig tas det varje år fram en gemensam 

handlingsplan med aktiviteter i syfte att nå målen för samverkan. En handlingsplan med 

gemensamma aktiviteter underlättar arbetet med att omvandla goda idéer och intentioner till 

faktisk handling. 

Utvärdering av tidigare överenskommelse visar på att samverkan mellan de båda 

förvaltningarna har förbättrats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-04 inkl. Riktlinje Överenskommelse om samverkan mellan 

socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, värdegrund och styrning  

2019-2022, samt Handlingsplan för samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen 2019. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 10.  
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§ 31 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden antar överenskommelsen om samverkan mellan vård- och 

omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen 2019-2022 samt lägger informationen om 

handlingsplan 2019 till handlingarna. 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningen 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-28 7 (28) 

§ 32 Ärendenr VO 2019/57 

Investeringsäskanden samt behovsförändring drift 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar behovsförändringar avseende driften till 

budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ska enligt gällande plan lämna investeringsäskande och behovsförändring drift till 

budgetberedningen. 

Inför budgetberedningen har förvaltningen sett över kommande behovsförändringar inom 

nämndens verksamhetsområde. 

I budgeten för 2019 har man lyckats inrymma ökade kostnader för personlig assistans samt 

externa placeringar. Det har varit möjligt på grund av utökad ram, samt kraftiga 

effektiviseringsåtgärder inom befintlig budgetram. Dock ryms inte kostnader för hemtjänst i 

budgeten varför bedömningen görs att budgeten för hemtjänst bör utökas med 10 mnkr. 

Under 2018 och början av 2019 har det varit hårt tryck på platser inom korttidsvård och 

särskilda boende. Utökning av platser sker i centralorten och bedömningen är att denna 

utökning bör permanentas, även om nya platser tillkommer när Tomasgården byggs till. 

Budgeten för särskilda boende behöver därför utökas med 4,5 mnkr. 

Kostnaderna för insatser enligt LSS har mellan 2015 och 2018 ökat med 58,4 %. Det gäller 

främst personlig assistans och externa placeringar. Personlig assistans har gett ökade 

kostnader då kostnaden förskjutits till kommunerna från försäkringskassan. Ev. kompensation 

för denna förskjutning är osäker. Inom boendesidan har kostnaderna för externa placeringar 

ökat. Till största del är det komplexa behov som inte kan tillgodoses i kommunen, men vissa 

av kostnaderna har uppstått då det saknas platser i kommunens boende. I planen för 2020 

finns 4,5 mnkr avsatta för LSS-boende, men detta bedöms inte vara tillräckligt då behovet är 

större än så. Bedömningen är att budgeten för LSS-boende/externa placeringar bör utökas 

med 4,5 mnkr. 

Behoven för målgruppen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde tenderar att öka. 

Det innebär att kostnaderna ökar och behovet av tillskott är rimlig. I de fall det inte är möjligt 

att verkställa beslut kan det leda till höga kostnader i form av vite. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-06. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 9. 
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§ 32 forts. 

Yrkanden 

A Bengtsson (M), J-E Josefsson (KD), L Lööw (S), K Olofsson (S) och S-G Fransson tillstyrker 

förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar behovsförändringar avseende driften till 

budgetberedningen. 

Beslutet skickas till: 

Budgetberedningen 

Vård- och omsorgschef 
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§ 33 Ärendenr VO 2018/75 

Motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten 
Vetlanda kommun – Yttrande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Protokollsanteckning 

J-E Josefsson (KD) önskar få noterat till protokollet att det är angeläget att korttidsplatser 

skapas, och att ekonomi måste tillskjutas till vård- och omsorgsnämndens budget. 

Ärendebeskrivning 

Den 9 april 2018 inkom Liberalerna med en motion om att tillskapa ytterligare platser i särskilt 

boende eftersom byggnationen av ”nya Tomasgården” är försenad och att det saknas 

särskilda boende-platser i centralorten. 

I motionen föreslår Liberalerna i Vetlanda kommun: 

Att snarast planera för och iordningställa särskilda boendeplatser i centralorten genom att 

återskapa 9 korttidsplatser på Norrgården som då samtidigt frigör lika många platser på 

Bäckagården. Dessutom återställa sex HVB-platser på Bäckagården till särskilda 

boendeplatser. 

Funktionschef för särskilda boende Joakim Hedström redovisar förslag till yttrande. Sedan 

Liberalerna inkom med motionen 9 april 2018 har verksamheten på Bäckagårdens Lunden 

avvecklats och lokaler frigjorts. Det betyder att det finns möjlighet att öppna platser för 

särskilt boende och det finns också närliggande lokaler som är lämpliga för korttidsvård. 

Förvaltningen anser det lämpligt att i första hand öppna upp de åtta platser som är lämpliga 

för särskilt boende.  

Angeläget är att också se över korttidsplatserna, men i så fall bör budgetmedel tillföras. 

Lokaler finns på Bäckagården men ekonomi saknas.  

De sex HVB-platser som refereras till i motionen är enligt förvaltningens åsikt bättre lämpade 

till korttidsvårdsplatser.  

Förvaltningen arbetar kontinuerlig i ärendet där aspekter kring ekonomi, personalförsörjning 

och behov övervägs.  

I rådande läge anses att i första hand lokaler som finns på Bäckagården bör användas.  

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-28 10 (28) 

§ 33 forts.  

Det finns behov av fler platser i särskilt boende. De kostnader som är förenat med att öppna 

åtta platser (ca 4,5 miljoner kr) finns inte budgeterade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Yttrande  2019-02-06. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 2. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 
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§ 34 Ärendenr VO 2019/58 

Larmsystem på Brobygården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppgradera Brobygårdens larmsystem. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef för särskilda boenden Joakim Hedström berättar att larmsystemet på 

Brobygården till stora delar är ur funktion.  

Brobygården, Österliden och Emmagården nyttjar företaget Tunstalls larmanläggningar som 

togs i bruk i början av 2000-talet. Under flera år har Tunstall flaggat för att anläggningarna 

börjar bli gamla, och supporten upphörde för två år sedan. Därefter har vår interna 

larmorganisation servat anläggningarna.  

Larmsystemet går inte längre att reparera då inga reservdelar finns. För att säkra larmet på 

Brobygården måste en uppgradering ske. 

En uppgradering kostar 356 000 kr och finansieras genom investeringsbudget 2019. 

Ett arbete kring upphandling av nytt larmsystem till särskilda boende pågår, och upphandling 

planeras ske under året.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-07. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 

U Ribbholm 
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§ 35 Ärendenr VO 2018/47 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 VO – rapport 

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 insatser som inte 

blivit verkställda inom tre månader. Rapportering sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För fjärde kvartalet 2018 finns det 

13 beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

Inom parentes, () ses inrapporterade ärenden för kvartal 4 2018 inkl. tidigare rapporterade 

ärenden som fortfarande inte kunnat verkställas. 

- Åtta (12) beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL. I samtliga fall har boende ej kunnat 

erbjudas. 

- Ett beslut (1) om kontaktperson enligt 9.4 § LSS. I detta ärende har det varit svårigheter att 

rekrytera lämplig person. 

- Ett (4) beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS. Orsaken är att plats i 

boende saknas. 

- Två (5) beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdragen. 

- Ett (4) beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-07. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 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, L Hammarström 
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§ 36  Ärendenr VO 2019/32 

Hemtjänst alternativt särskilt boende 

Vård-och omsorgsnämndens beslut 

Vid beslut om hemtjänstinsatser som överstiger 120 timmar/månad utförs dessa genom 

placering på särskilt boende. 

Beslutet gäller nya beslut från och med 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 

När någon behöver omfattande insatser är det en stor fördel att ha personal omkring sig hela 

tiden utifrån att personalen kan uppfatta behov som uppstår och ge hjälp omgående. Vid vård 

i hemmet måste larm kunna användas för att säkerställa tiden mellan planerade insatser, samt 

att det även innebär längre inställelsetid vid akuta situationer jämfört med brukare på ett 

särskilt boende. 

Ärenden med omfattande hjälpbehov är ofta svåra ur arbetsmiljösynpunkt på grund av att 

bostäder sällan är anpassade i tillräckligt hög omfattning för att utföra vårdkrävande insatser. 

Dessa ärenden blir ofta resurskrävande med ex. täta besök och dubbelbemanning,  

Förvaltningen anser att personer med hjälpbehov som överstiger 120 timmar per månad 

erbjuds särskilt boende med hänvisning till att vårdbehovet bäst tillgodoses i den vårdformen 

och att det också ses som det mest effektiva sättet att tillgodose den enskildes behov. 

Vid diskussion i arbetsutskottet ses det som mycket viktigt att förbereda införandet, 

exempelvis med informations-insatser, varför ett ikraftträdande av beslutet bör ske tidigast 

vid halvårsskiftet 2019. Därefter sker övergången succesivt. 

Funktionschef hemtjänst Marie Göransson lämnar kompletterande information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2019-02-07 § 20. 

Tjänsteskrivelse 2019-01-10. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 5. 

Yrkanden 

S-G Fransson (C) föreslår att beslutet förtydligas med att gälla nya beslut från och med 1 juli 

2019, d.v.s. beslut i nytillkomna samt omprövade ärenden. 

J-E Josefsson (KD), K Olofsson (S), L Lööw (S), P Fälth (SD), N Axelsson (M), C Rylander (VF) och 

A Bengtsson (M) tillstyrker förslaget. 
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§ 36 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård-och omsorgsnämnden 

Vid beslut om hemtjänstinsatser som överstiger 120 timmar/månad utförs dessa genom 

placering på särskilt boende. 

Beslutet gäller från och med 1 juli 2019. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

M Göransson 

J Svensson 
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§ 37 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 månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.  
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§ 38 Ärendenr VO 2019/59 

Byggnation av LSS-boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden ger Tekniska kontoret i uppdrag att planera för samt äska medel 

till byggnation av LSS-boende. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av flera kostsamma externa placeringar och att flera personer väntar på plats i 

särskilt boende har vård- och omsorgsnämnden tidigare gett vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att se över möjligheterna att tillskapa ett LSS-boende i Vetlanda kommun. 

Förvaltningen har sett över möjligheterna i samråd med Tekniska kontoret, och marknads- och 

projekteringschef P-O Högstedt presenterar de möjligheter som framkommit. 

Av presentationen framgår att det mest prisvärda alternativet för att tillskapa ett LSS-boende 

är egen byggnation och egen drift. Kostnaderna har därvid jämförts med att köpa extern plats 

alternativt att köpa/hyra lokal men med egen drift. Såväl Witalabostäder som externa 

hyresvärdar och bolag har konsulterats i frågan.  

Högstedt påtalar att det är viktigt att tänka långsiktigt. 

Om en nybyggnation ska kunna påbörjas måste Tekniska kontoret ges i uppdrag att planera 

för byggnation för att kunna äska medel för byggnationen. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att äska budgetmedel för drift. 

En kravspecifikation för LSS-boende har tagits fram av förvaltningen och kommer att 

presenteras för vård- och omsorgsnämnden. 

Vid diskussion i arbetsutskottet påtalas vikten av att föra samtal med Witalabostäder om 

möjligheten att inrymma LSS-boende i pågående byggnationer. 

A Bengtsson (M), L Lööw (S), K Olofsson (S), S-G Fransson (C), N Axelsson (M); J-E Josefsson 

(KD), C Rylander (VF) samt P Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag med tillägg att 

Tekniska nämnden äskar medel för en byggnation. 

Beslutsunderlag 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 1. 
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§ 38 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård-och omsorgsnämnden ger Tekniska kontoret i uppdrag att planera för byggnation av  

LSS-boende. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Vård- och omsorgschef 

L Hammarström 
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§ 39 Ärendenr VO 2018/76 

Motion om större trygghet för människor över 90 år och 
mindre handläggning – yttrande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har lämnat en motion om att låta alla invånare över 90 år få en enklare vardag 

utan att behöva ansöka om hjälpen. Serviceinsatser som ex. städ, tvätt och inköp i sin 

ordinarie bostad ska kunna lovas direkt utan handläggning och utredning. Man vill också att 

personer som är över 90 år och som känner behov ska erhålla vård- och omsorgsboende utan 

prövning. 

Syftet är att öka tryggheten för kommuninvånarna och också minska handläggningstiderna. 

Den 1 juli 2018 gjordes en förändring i Socialtjänstlagen, SoL som ger möjlighet att få ett 

förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.  

Vård- och omsorgsförvaltningen ser att en behovsprövning finns för att skapa en rättssäkerhet 

och en bedömning av en persons samlade behov. Detta är en bedömning som behöver göras 

för att kunna se den samlade bilden kring en person och vilka insatser som gör att denna 

person bibehåller eller stärker sina funktioner utifrån dennes individuella förmåga.  

Dock anser förvaltningen att en förenklad behovsprövning avseende bedömning av 

serviceinsatser bör prövas för nämnda målgrupp.  

Angående särskilt boende utan prövning anses att det är av yttersta vikt att det sker en 

rättssäker process kring detta för att man ska få den insats som motsvarar behovet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Yttrande 2019-02-06. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 3. 
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§ 39 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgschef 

J Svensson  
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§ 40 Ärendenr VO 2019/60 

Serviceinsatser för personer över 90 år 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

För personer över 90 år ska serviceinsatserna städ, tvätt och inköp kunna erhållas med högst 

fem timmar per månad med förenklad behovsprövning. Ordinarie hemtjänstavgift ska gälla. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har lämnat en motion om att låta alla invånare över 90 år få en enklare vardag 

utan att behöva ansöka om hjälpen. Serviceinsatser som ex. städ, tvätt och inköp i sin 

ordinarie bostad ska kunna lovas direkt utan handläggning och utredning. Syftet är att öka 

tryggheten för kommuninvånarna och också minska handläggningstiderna. 

Den 1 juli 2018 gjordes en förändring i Socialtjänstlagen, SoL som ger möjlighet att få ett 

förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.  

Vård- och omsorgsförvaltningen ser att en behovsprövning finns för att skapa en rättssäkerhet 

och en bedömning av en persons samlade behov. Detta är en bedömning som behöver göras 

för att kunna se den samlade bilden kring en person och vilka insatser som gör att denna 

person bibehåller eller stärker sina funktioner utifrån dennes individuella förmåga.  

Dock anser förvaltningen att en förenklad behovsprövning avseende bedömning av 

serviceinsatser bör prövas för nämnda målgrupp.  

Högsta antalet timmar som beviljas med förenklad behovsprövning är fem timmar per månad. 

Därefter ska behovsprövning ske utifrån gällande rutiner. Den enskilde ska betala för den 

aktuella insatsen enligt gällande avgiftssystem för biståndsbedömda insatser, det vill säga att 

äldreomsorgens maxtaxa ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-06. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-02-14 § 4. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

För personer över 90 år ska serviceinsatserna städ, tvätt och inköp kunna erhållas med högst 

fem timmar per månad med förenklad behovsprövning. Ordinarie hemtjänstavgift ska gälla. 
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§ 40 forts. 

Yrkanden 

A Bengtsson (M), K Olofsson (S), L Lööw (S), N Axelsson (M), J-E Josefsson (KD),  

C Rylander (VF), L Frödeberg (VF), S-G Fransson (C), P Fälth (SD) tillstyrker arbetsutskottets 

förslag.    

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

J Svensson 
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§ 41 Ärendenr VO 2019/13 

 
Begäran om yttrande – Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande i ärende 8.5-3162/2019-1 att sända till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har i ärende med dnr 8.5-3162/2019-1 begärt om 

yttrande och handlingar i ett ärende gällande hantering och uppföljning av ej verkställda 

beslut. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redogör för ärendet inkl. förslag till yttrande att 

sändas till IVO. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2019-02-18. 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgschef 
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§ 42 Ärendenr VO 2019/6 

 

Sekretess 
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§ 43 Ärendenr VO 2019/7 

 

Sekretess 
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§ 44 Ärendenr VO 2019/14 

 

Sekretess 
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§ 45 Ärendenr VO 2019/15 

 
Sekretess 
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§ 46 Ärendenr VO 2019/16 

 

Sekretess 
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§ 47 Ärendenr VO 2019/24 

 

Sekretess 
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