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§ 57 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunstyrelsen 2022-04-06 § 46 Prognos per februari 2022 

b) Kommunfullmäktige 2022-04-20 § 58 Redovisning av ej verkställda beslut, period 1 2022 – 
vård- och omsorgsnämnden 

c) Kommunfullmäktige 2022-04-20 § 56 Begäran om tilläggsbudget 2022 – vård- och 
omsorgsnämnden 

d) Kommunfullmäktige 2022-04-20 § 53 Beviljande av ansvarsfrihet – vård- och 
omsorgsnämnden 

e) Kommunfullmäktige 2022-04-20 § 45 Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

f) Kommunfullmäktige 2022-04-20 § 43 Policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 58 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.  

Anders Bengtsson (M) informerar om samtal med god man angående kontanthantering inom 
FO.  

Ordföranden informerar om att önskemål inkommit om en översyn/revidering av fördelningen 
av kontaktmannauppdrag inom vård- och omsorgsförvaltningen. Fördelningen kommer dock 
att vara oförändrad under resten av 2022 med anledning av ny mandatperiod från och med 
2023, då även fördelningen av kontaktmannauppdrag kommer att revideras. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 59 Ärendenr VO 2022/57 

Prognos per april 2022 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson redovisar resultat för prognos per april 2022 avseende vård- och 
omsorgsnämnden. 

Prognosen visar på ett överskott mot budget om ca 4,2 mnkr. Resultatet förutsätter att 
nämnden inte kommer att bli återbetalningsskyldig avseende statsbidrag.  

Dock finns osäkra faktorer som kan påverka prognosen över året. Faktorer som kan påverka 
prognosen, främst negativt, är en fortsatt hög sjukfrånvaro, osäkerhet kring externa 
placeringar samt ökade kostnader för drivmedel och material. 

Förvaltningen arbetar med att nyttja tillgängliga statsbidrag på bästa sätt utifrån de 
anvisningar som finns. Arbete med att bemanna utifrån brukarnas behov och tillgängliga 
resurser pågår ständigt. Hållbar ekonomi och balans är ett av nämndens prioriterade 
områden. 

Avseende investeringar förväntas inga avvikelser i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2022 Vård- och omsorgsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 60 Ärendenr VO 2022/71 

Habiliteringsersättning 2022, statsbidrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela statsbidraget avseende 
habiliteringsersättning för 2022 mellan de deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS som är 
berättigade till det. Utbetalning sker två (2) gånger, i juni och december.  

I juni sker utbetalning om 4 400 kr/deltagare, resterande medel fördelas och utbetalas till 
berättigade deltagare i december. 

Deltagare inom sysselsättning enligt SoL erhåller två (2) utbetalningar om vardera 500 kr, i juni 
och december, som finansieras av vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har utifrån möjligheten att ta del av statsbidrag som syftar till att höja eller 
bibehålla en höjd habiliteringsersättning rekvirerat medel för 2022. Det motsvarar totalt 
995 669 kr.  

På samma sätt som tidigare år föreslås att fördela dessa medel mellan deltagare som bedöms 
vara berättigade till en höjd ersättning utifrån närvaro. Ersättningen betalas ut i 
engångsbelopp per termin, i juni och december, i samband med ordinarie utbetalning av 
habiliteringsersättning.  

Beräkning av bidraget medger en utbetalning i juni motsvarade 4 400 kronor per deltagare. 
Resterande bidrag fördelas i december. 

Då verksamheten har deltagare som har beslut om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen och 
som inte är berättigade till habiliteringsersättning, föreslås att dessa erhåller en mindre 
summa som finansieras av vård- och omsorgsnämndens budgetmedel. Även denna ersättning 
ges vid två (2) tillfällen, juni och december. Denna ersättning föreslås som tidigare motsvara 
500 kr per utbetalning. 

Ekonom Carin Johansson lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03. 
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§ 60 forts. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela statsbidraget avseende 
habiliteringsersättning för 2022 mellan de deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS som är 
berättigade till det. Utbetalning sker två (2) gånger, i juni och december.  

Deltagare inom sysselsättning enligt SoL erhåller två (2) utbetalningar, i juni och december, 
som finansieras av vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef FO 
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§ 61 Ärendenr VO 2022/92 

Hållplats 2 2022 - Utbildning och kompetens, redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Hållplats 2 följer systematiskt behovet av kompetensutveckling och fortbildning för att 
säkerställa att personalen har rätt kunskaper för att kunna ge Esther en god och säker vård 
och omsorg.  

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

Att ta hjälp av interna spetskompetenser används i hög utsträckning i hela förvaltningen för 
att möta behov av fortbildning.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06. 

Förslag till beslut 
Att vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 62 Ärendenr VO 2021/86 

Dom från Förvaltningsrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret redovisar dom som inkommit från 
Förvaltningsrätten. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten 2022-04-22, mål nr 6084-21. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor  
Områdeschef Myndighetskontor 
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§ 63 Ärendenr VO 2022/23 

Rapport Ej verkställda beslut Period 2 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om insats som inte blivit verkställd 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).   
För period 2 2022 finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

- Två beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.  

- Fyra beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 

- Ett beslut om bostad med särskild service enligt SoL 4 kap. 1§. 

Ovan ej verkställda beslut tillsammans med tidigare inrapporterande ärende som ännu inte 
kunnat verkställas ger totalt: 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En person har fått 
erbjudande vid ett tillfälle under 2020 respektive 2021, men tackat nej. En person har 
inte fått erbjudande. En person har fått erbjudande, tackat ja och kommer att flytta in 
i mitten av maj månad.  

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut 
avser stödfamilj och ett beslut Sturebo. Gällande stödfamilj så har lämplig 
uppdragstagare saknats, men personen har vid tid för inrapportering fått erbjudande 
och svar inväntas. Gällande Sturebo så beror det på specifikt önskemål om dagar för 
avlastning.  

- Två beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. En person har fått erbjudande vid ett 
tillfälle, men tackat nej. En person har kunnat erbjudas lämplig uppdragstagare men 
har inte medverkat till verkställighet.  

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

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. Lämplig uppdragstagare har kunnat 
erbjudas men den enskilde har inte medverkat själv till verkställighet. 

Områdeschef Myndighetskontor Helena Petersson lämnar kompletterande information. 
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§ 63 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13. 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
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§ 65 Ärendenr VO 2022/96 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter gällande vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal 1 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-01-01--03-31 och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt Vetlanda är 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.  
 
Inför redovisning till nämnd lämnas underlag från kontaktcenter med uppgift om inkomna och 
besvarade synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
 
Inkomna synpunkter kvartal 1 2022 avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2022-01-01--03-31 och lägger dessa till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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