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§ 102 Ärendenr -  

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunstyrelsen 2022-09-07 § 113 Komplettering av internkontroll 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden. 

b) Skrivelse från flexpersonal 2022-10-07. 

c) Minnesanteckningar programråd Vård- och omsorgscollege 2022-10-03. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 103 Ärendenr VO 2022/17 

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.  

Under den pandemi som pågått har kontaktpolitikerbesök i vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter inte prioriterats.  
I september 2022 har vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker åter inbjudits till besök. 
En kortfattad skriftlig information lämnas från besöken för redovisning till vård- och 
omsorgsnämnden, samt att möjlighet även ges för muntlig information. 

Vid dagens sammanträde lämnas kortfattat en muntlig information avseende besök på: 
Österliden - W Josefsson 
Brobygården, Hemtjänst Landsbro - S-G Fransson 
Mogärde, Tegnerhuset/Tomasgården, Skyttevallen – K Lundqvist 
Myndighetskontoret, Kvarngården - L Lööw 
Hemtjänst Kvillsfors - C Rylander 
Tegnérhuset/Tomasgården – R Solid 
Lasarettsgatan – B Glans/A Larsson 
Magasinet, Rubinen, Tegnérhuset, Hemtjänst Mogärde, Hemtjänst C3 - A Bengtsson 
 

Skriftlig rapport lämnas avseende: 
Nyhagsgatans gruppboende - K Olofsson 
Österliden, Hemtjänst Holsby, Hemtjänst C1 - C Rylander 
Lasarettsgatan - B Glans/A Larsson 
Skyttevallen - K Lundqvist 
Humlevägen - K Lundqvist 
Tegnérhuset och Tomasgården - K Lundqvist 
Hemtjänst Mogärde - K Lundqvist 
Hemtjänst Ekenäs - J-E Josefsson 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 104 Ärendenr -  

Höjning av pris för måltidsabonnemang - information 

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

Ärendebeskrivning 
Avgiftshandläggare Johanna Hoogenboom och Ann-Britt Sandström tillsammans med 
funktionschef Kvalitet och Utveckling Henrik Ahlgren informerar om hur en förändring av pris 
för måltidsabonnemang kan påverka vård- och omsorgsförvaltningens brukare samt 
förvaltningens intäkter.  

Prissättning av måltidsabonnemang fastställs av kommunfullmäktige, utifrån underlag från 
kommunens Måltidsservice.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
H Ahlgren 
J Hoogenboom 
A-B Sandström 
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§ 105 Ärendenr VO 2022/155 

Utvärdering sommaren 2022 Vård- och omsorgsförvaltningen - 
information 

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

Ärendebeskrivning 
Henrik Ahlgren, funktionschef Kvalitet- och utveckling redovisar utvärdering av sommaren 
2022 inom vård- och omsorgsförvaltningen. Utvärderingen har genomförts via enkäter till 
såväl områdeschefer som ordinarie personal och semestervikarier. 

Det påtalas att utvärderingen är ett mycket bra underlag att jobba med i förvaltningens 
verksamheter och för återkoppling. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Kvalitet och utveckling 
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§ 106 Ärendenr VO 2022/148 

Hållplats 3 - Rutiner och processer 

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

Ärendebeskrivning 
Syftet med hållplats 3 är att medarbetare och chefer ska få ökad kunskap om den egna 
verksamhetens centrala processer och rutiner. Tanken är också att reflektera kring om dessa 
är utformade så att de skapar värde för Esther?  

Processerna, rutinerna och riktlinjerna ska systematiskt och återkommande kontrolleras, 
granskas och vid behov revideras. Samtidigt blir det ett tillfälle att inventera behovet av nya 
rutiner eller processer. I samband med hållplatsen är personalen med och bidrar med 
synpunkter och förbättringsförslag som sedan varje områdeschef har dokumenterat i IT-
stödet Hypergene.   

Åtgärder så som revidering av befintliga rutiner och processer samt skapande av nya rutiner 
har ägt rum inom samtliga funktioner i förvaltningen. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar Hållplats 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-22. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-10-13 § 28. 

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 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 107 Ärendenr VO 2022/57 

Ekonomirapport per september 2022 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Emma Johansson och Katarina Hjalmar, Ekonomikontoret redovisar ekonomirapport 
per september 2022 avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Redovisning sker även av kostnader för övertid och sjukfrånvaro under perioden januari-
september 2022. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 108 Ärendenr VO 2022/150 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande 2022-10-24, att sända till Inspektionen 
för vård- och omsorg, IVO. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende inom 
Vetlanda kommuns hälso- och sjukvård.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Helen Karlsson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-10-24. 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Vård- och omsorgschef 
MAS 
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§ 109 Ärendenr VO 2021/118 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Anmäles att ordföranden i avvaktan på ordinarie sammanträde med vård- och 
omsorgsnämnden 27 oktober 2022 antagit yttrande 2022-09-30 att sända till 
Förvaltningsrätten.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2022-09-30. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
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§ 110 Ärendenr VO 2022/118 

Yttrande till Miljö- och byggnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrande till Miljö- och byggnämnden enligt förslag.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggförvaltningen har under hösten 2021 genomfört tillsynsbesök på samtliga 
särskilda boende i Vetlanda kommun med fokus på inomhusmiljö. Tillsynen omfattade en 
genomgång av egenkontrollen samt en syn av de gemensamma lokalerna. De boendes 
enskilda rum eller vårdlokaler tillsynades inte.  

Vid tillsynen konstaterades brister i inomhusmiljön. Miljö- och byggnämnden har givit ett 
föreläggande om att redovisa ansvarsfördelning samt rutiner rörande städning och hygien.  

Funktionschef säbo Joakim Hedström redovisar ärendet inkl. förslag till yttrande. 

Vid utredning och beredning av ärendet har samråd skett med bland annat medicinsk ansvarig 
sjuksköterska, chefer på tekniska kontoret inom städ samt hygienombud inom förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-14. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrande till Miljö- och byggnämnden enligt förslag.  

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef J Hedström 
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§ 111 Ärendenr VO 2022/156 

Administrativt stöd till funktion särskilt boende 

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 funktionschef särskilt boende 
Joakim Hedström berättar att möjligheten till ett utökat administrativt stöd till funktionen 
särskilt boende ses över, med anledning av bl.a. hög arbetsbelastning för funktionens 
områdeschefer.  

Det yttersta arbetsmiljöansvaret åligger vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef J Hedström 
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§ 112 Ärendenr VO 2022/131 

Ansökan om medel från ks utvecklingsfond - Rekrytering och 
kompetensutveckling vårdpersonal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen (ks) om medel från ks 
utvecklingsfond till att inrätta en tjänst avseende rekrytering och kompetensutveckling av 
vårdpersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år brottats med kompetensförsörjning i 
samtliga verksamheter. Situationen är allvarlig och bristen på vårdpersonal förväntas förvärras 
ytterligare de närmsta åren.  

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter Rune Solid (L) och Willis Josefsson Holmström (L) har 
vid möte med vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25 lämnat ett skriftligt förslag angående 
ansökan om medel avseende rekrytering och kompetensutveckling av vårdpersonal från 
kommunstyrelsens utvecklingsfond.  

Vård- och omsorgsförvaltningen ser behov av en tjänst som arbetar med rekrytering och 
kompetensutveckling av vårdpersonal till förvaltningen. En ökad stabilitet i rekrytering av 
personal och kompetensökning bland befintlig personal kan öka kvaliteten i verksamheten och 
minska de risker som uppstår i samband med en för låg bemanning. Som en följd av 
inrättande av tjänsten kan även övertiden minska hos medarbetarna.  

Funktionschef hemtjänst Marie Göransson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne 
Karlsson redovisar tjänsteskrivelse samt lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från R Solid (L) och W Holmström Josefsson (L). 
Beslut VON 2022-08-25 § 90. 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-10-13 § 29. 

Arbetsutskottet förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen (ks) om medel från ks 
utvecklingsfond till att inrätta en tjänst avseende rekrytering och kompetensutveckling av 
vårdpersonal inom förvaltningen.  
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§ 112 forts. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef hemtjänst M Göransson 
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§ 113 Ärendenr VO 2022/143 

Områdeschef inom kommunal hälso- och sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att utöka med en områdeschefstjänst inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

Ärendebeskrivning 
Funktionschef Hälso- och sjukvård Jennie Svensson berättar att det just nu pågår en 
omställning inom hälso- och sjukvården där det övergripandet målet är God och nära vård.  
Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt 
från patienternas behov och förutsättningar. Fokus är att primärvården är navet, d.v.s. 
vårdcentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården. Det innebär att fler kommer att 
vårdas i hemmet, och antalet medarbetare som idag finns inom organisationen kommer inte 
klara av att möta behoven. Behov av att rekrytera fler medarbetare med olika kompetenser 
kommer att finnas, och har även påbörjats.  

I takt med att verksamheten förändrats har det påverkat ansvaret för de två områdeschefer 
som idag är ansvariga för den kommunala hälso- och sjukvården.  Som chef inom den 
kommunala hälso- och sjukvården har man övergripande ansvar, där patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring är viktiga delar i arbetet utöver sedvanliga arbetsuppgifter för chefer. Det 
kommer krävas ytterligare samverkan med andra verksamheter och aktörer för att möta de 
komplexa behoven då allt fler kommer att vårdas hemma. För att klara omställningen krävs 
ett gott ledarskap som kan skapa förutsättningar för medarbetaren att utvecklas, komma till 
sin rätt och göra sitt bästa för och med patienter och närstående. 

Förvaltningen anser att ytterligare en områdeschefstjänst inom den kommunala hälso- och 
sjukvården måste inrättas för att möta de behov som uppkommer i samband med 
omställningen till Nära vård. Tjänsten finansieras under 2022 och 2023 med statsbidrag för 
Nära vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-10-13 § 30. 

Arbetsutskottet förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utöka med en områdeschefstjänst inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
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§ 113 forts. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef  
Funktionschef Hälso- och sjukvård J Svensson 
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§ 114 Ärendenr VO 2022/145 

Utvärdering av Kundval inom hemtjänsten enligt LOV 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att göra en utvärdering av Kundval inom hemtjänsten, LOV utifrån 
såväl ekonomiskt perspektiv som medarbetar- och brukarperspektiv.  

Under den tid utvärderingen pågår antas inga nya utförare. 

Ärendebeskrivning 
Kundval enligt LOV infördes i Vetlanda kommun 2011 och det har därefter inte gjorts någon 
utvärdering av effekter av införandet. Införandet var en stor förändring och det ses som 
angeläget att en utvärdering görs.  

Då vård- och omsorgsförvaltningen till stor del är berörd av och arbetar med kundval inom 
hemtjänsten enligt LOV, ses att en utvärdering inte ska göras av förvaltningen för att 
säkerställa ett objektivt förhållningssätt.  

Om Kundval inom hemtjänsten enligt LOV ska fortsätta inom kommunen bedöms det inte som 
möjligt att göra det med vård- och omsorgsförvaltningens befintliga resurser. Det tar mycket 
tid och resurser från förvaltningens medarbetare, framför allt inom myndighetskontoret. 

Under pågående uppdrag med uppföljningen ska inte nya utförare antas. 

Det påtalas att, med anledning av handläggningstid, ärendet överlämnats av VON 
arbetsutskott till kommunstyrelsen för hantering. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett 
ärendet 2022-10-17 inför beslut av kommunstyrelsen 2022-10-26. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON 2022-09-27 § 99. 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-10-13 § 31. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att göra en utvärdering av 
Kundval inom hemtjänsten, LOV utifrån såväl ekonomiskt perspektiv som medarbetar- och 
brukarperspektiv.  

Under den tid utvärderingen pågår antas inga nya utförare. 
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§ 114 forts. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
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§ 115 Ärendenr VO 2022/151 

Gallring av handlingar avseende färdtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om gallring av handlingar avseende färdtjänst i enlighet 
med föreliggande gallringsutredning. 

Ärendebeskrivning 
Efter att Jönköpings Länstrafik tog över hanteringen av färdtjänst från kommunen 2014, finns 
lagrad information kvar som inte blivit gallrad. Informationen finns idag dels i Procapita 
(inkapsling efter övergång till Combine) och dels i fysiska akter. Exempel på de handlingstyper 
som finns sparade är; ansökningar, utredningar och beslut. 

För att kunna genomföra gallring krävs beslut av ansvarig myndighet. Ett förslag till 
gallringsbeslut har arbetats fram av kommunens arkivarie, att hanteras av vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-06. 
Gallringsutredning 2022-09-26. 
Beslut VON arbetsutskott 2022-10-13 § 32. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om gallring av handlingar avseende färdtjänst i enlighet 
med föreliggande gallringsutredning. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Kvalitet och Utveckling H Ahlgren 
Arkivarie 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-27

§ 116 Ärendenr VO 2022/97 

Yttrande till Förvaltningsrätten  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande 2022-10-25 att sända till 
Förvaltningsrätten. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten har erbjudit vård- och omsorgsnämnden att senast 2022-10-28 inkomma 
med yttrande i ett tidigare ärende som kompletterats med ytterligare handlingar. 

Beslutsunderlag 
Underrättelse från Förvaltningsrätten 2022-10-21. 
Yttrande 2022-10-25. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Kvalitet och utveckling 
Funktionschef Myndighetskontor 
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