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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Plats och tid Ks-salen, vån. 1, Stadshuset, kl. 13.30 till 14.30 

Beslutande Nanna Axelsson (M), Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M), ordf., 
Jan-Erik Josefsson (KD), Cecilia Rylander (VF), Kjerstin Olofsson (S), Arne 
Larsson (SD), 

Tjänstgörande ersättare: Maria Bergman (M) för Lennart Lööw (S), Michael 
Hellqvist (-) för Birgitta Glans (VF) 

Övriga deltagare Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Helen Karlsson, MAS; Marie 
Göransson, funktionschef hemtjänst §33-36; Joakim Hedström, funktionschef 
särskilt boende §33-36; Ulrika Ribbholm, funktionschef FO §33-36; Jennie 
Svensson, funktionschef HoS och Myndighetskontor §33-39; Carin Johansson, 

Utses att justera 

ekonom; Monica Danielson, nämndsekreterare 

Nanna Axelsson 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-04-01 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 33-44 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Nanna Axelsson 

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

Anslaget: 2020-04-01 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-04-22 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Föredragningslista 

§ 33 Meddelanden 

§ 34 Information från kontaktpolitiker 

§ 35 Information från förvaltningen 

§ 36 Inskränkningar i vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter med anledning av Covid-19 

2020/59 

§ 37 Prognos per februari 2020 - Vård- och 
omsorgsnämnden 

2020/50 

§ 38 Internkontroll VO 2019 - redovisning 2020/26 

§ 39 Rapport Ej verkställda beslut VO Period 1 2020 2020/40 

§ 40 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 
Förvaltningsrätten 

2019/155 

§ 41 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 
Förvaltningsrätten 

2019/158 

§ 42 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 
Förvaltningsrätten 

2019/159 

§ 43 Personligt ombud 2020/45 

§ 44 Plan för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning 

2020/43 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

§ 33 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll inkl. bilagor Primärkommunalt samverkansorgan, PKS 2020-01-30. 

b) Årsrapport Patientnämnden i Region Jönköpings län 2019. 

c) Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-09 § 42 – Protokoll från Nye 
kommundelsråd 2020-02-20. 

d) Leveransöverenskommelse mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kontaktcenter 
2020-01-16. 

e) Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF 2020-02-20. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr - 
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§ 34 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

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 vård- och omsorgsnämndens 
kontaktpolitiker. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr -

4



5

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

§ 35 Ärendenr  -

Information från förvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden 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 om pågående och planerad verksamhet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson närvarar för extra information kring 
hantering av Covid-19. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

 

§ 36 

Inskränkningar i vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter med anledning av Covid-19 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ärendebeskrivning 

Marianne Karlsson beslutat att 

- inga kontaktpolitikerbesök sker i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet . 

- inga boenderåd genomförs då externa besök/deltagare ska undvikas i vår verksamhet. 

Ovanstående gäller tills annat beslutas. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschefer 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr Diarieenhet Dnr 

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

Vård- och omsorgsnämndens ordförande berättar att han i samråd med vård-och omsorgschef 
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§ 37 

Prognos per februari 2020 - Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognos per februari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 
redovisar prognos per februari 2020. 

Vård- och omsorgsförvaltningens första prognos för 2020 visar på ett underskott på drygt 
-16 000 tkr. 

Kostnaderna för externa placeringar räknas bli 5 400 tkr högre än budgeterat utifrån aktuella 
placeringar. 

Under 2019 ökade volymen i hemtjänsten markant mot tidigare år. Det är fortfarande en hög 
nivå och prognosen visar en avvikelse mot budgeterad volym motsvarande -3 300 mnkr. 
Därutöver är det ett beräknat underskott inom egenregin motsvarande -6 300 tkr. 

Stor osäkerhet finns när det gäller utskrivningsklara från sjukhuset, eventuellt nya viten på ej 
verkställda beslut samt utveckling av volym i hemtjänsten utifrån arbete med nära vård. 

Nämnden har under de senaste åren haft ett stort underskott och arbetat med olika åtgärder 
för att komma i balans. Åtgärderna har fått väntad effekt, men då förutsättningarna har 
ytterligare förändrats i form av bland annat volymökning kan inte detta ses i resultatet. 

Alla verksamheter arbetar aktivt med att hålla den budget man tilldelats. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2020 för Vård- och omsorgsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2020/50 
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§ 38 

Internkontroll VO 2019 - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisningen av internkontroll för 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 

Redovisningen av internkontroll för 2019 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och 
effektivitet. Att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och 
väl kontrollerad finansiell rapportering. 

God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad 
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat. 

Föreligger redovisning av Internkontroll 2019 för vård- och omsorgsförvaltningen. 

Av redovisningen framgår bl.a. att ekonomikontoret inte har möjlighet att leverera uppgifter 
till interkontrollen utifrån resursbrist. Detta har beslutats gemensamt och gäller samtliga 
förvaltningar som har liknande punkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-03-12 § 10. 
Tjänsteskrivelse 2020-03-05. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta 

 att redovisningen av internkontroll för 2019 godkänns och läggs till handlingarna 
 att redovisningen av internkontroll för 2019 överlämnas till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2020/26 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

§ 39 Ärendenr VO 2020/40 

Rapport Ej verkställda beslut VO Period 1 2020 

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).  

För period 1 2020 finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

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

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

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS där lämplig avlösare inte kunnat 
rekryteras. 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS där lämplig ledsagare inte kunnat 
rekryteras. 

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, där kontaktperson har saknats för 
uppdraget. 

Totalt finns det med ovan inrapporterade ärende tillsammans med tidigare inrapporterande 
ärende som inte ännu kunnat verkställas: 

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

- Två beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§ 

- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En fått 
erbjudande, men tackat nej. 

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

- Två beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

§ 39 forts. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-03-12 § 11. 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 40 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande till Förvaltningsrätten 2020-03-04, mål nr 357-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2019/155 
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§ 41 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande till Förvaltningsrätten 2020-03-04, mål nr 360-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2019/158 
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§ 42 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande till Förvaltningsrätten 2020-03-04, mål nr 359-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2019/159 
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§ 43 

Personligt ombud 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte skapa en ny organisation för personligt ombud. 

Ärendebeskrivning 

personligt ombud är att den enskilde ska ha stöd vid olika kontakter till exempel sjukvård, 
försäkringskassa m.m. Tjänsten har funnits i flera år och under de senaste åren har det varit 
en länsövergripande lösning tillsamman med Region och kommunal utveckling. . 
Verksamheten har finansierats med medel från respektive kommun samt statliga medel för 
ändamålet. 

Under 2019 var det flera kommuner som signalerade att från och med 2020 inte vara med i 

alternativa lösningar. Det finns ett förslaget som är framtaget, men som bygger på att alla 
Höglandskommuner är med och samverkar kring personligt ombud. 

Förvaltningen anser att det i nuläget inte ska byggas upp någon ny organisation kring 
personligt ombud. Eventuella behov av ombud bör kunna tillgodoses inom förvaltningens 
nuvarande organisation. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-03-12 § 11. 
Tjänsteskrivelse 2020-02-28 inkl. ”Utredning angående samverkan mellan 
höglandskommunerna gällande personligt ombud” daterad 2019-11-22. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte skapa en ny organisation för personligt ombud. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
Funktionschef HoS och Myndighet 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2020/45 

Personligt ombud vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med att ha 

den nuvarande länsövergripande organisationen. Höglandskommunerna har därefter tittat på 
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§ 44 

Plan för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan gällande funktionshinderomsorgen inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses som styrgrupp för arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ger 
personer med vissa funktionshinder rätt till de insatser som finns angivna i aktuell lag. 
Kommunen har sedan 1990-talet haft ett ansvar för aktuellt område, efter skatteväxling med 
dåvarande landsting. 

Det finns flera gruppbostäder och andra insatser som nämnden ansvarar för. Behov av 
insatser har under åren förändrats t.ex. genom nya målgrupper. Inom området kan det också 
vara aktuellt med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

För att kunna planera framtida behov behövs en god planering innehållande en analys av 
nuläge och belysning av framtida utvecklingsbehov. Planen ska också belysas ur ett 
kostnadseffektivt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-03-12 § 12. 
Tjänsteskrivelse 2020-03-05. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan gällande funktionshinderomsorgen inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses som styrgrupp för arbetet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Ärendenr VO 2020/43 
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§ 44 forts. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) ser positivt på en plan för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och tillstyrker förslaget. 

Förslaget tillstyrks även av Arne Larsson (SD), Kjerstin Olofsson (S), Stig-Göran Fransson (C), 
Jan-Erik Josefsson (KD), Nanna Axelsson (M) och Cecilia Rylander (VF). 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-03-26 
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