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Plats och tid
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Beslutande
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Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Carin Johansson, ekonom §117121; Henrik Ahlgren, utvecklingschef §115-117; Annelie Uusitalo, ITutvecklare §115; Ulrika Ribbholm, funktionschef FO §117-118; Monica
Danielson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lennart Lööw

Justeringens plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-11-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 114-131

Monica Danielson
Ordförande

Anders Bengtsson
Justeringsperson

Lennart Lööw

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

2020-11-04

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

2020-11-25

Förvaringsplats för protokollet:

Vård- och omsorgsförvaltningen hos
nämndsekreterare.
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kvartal 3 2020

2020/131

Just sign

Utdragsbestyrkan

2

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-10-29

§ 114

Ärendenr -

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan:
a) SKR cirkulär 2020:37 Budgetproposition för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020
b) Protokoll kommunfullmäktige 2020-09-16 § 90 Pandemiplan Vetlanda kommun 2020
c) Protokoll kommunfullmäktige 2020-09-16 § 88 Äldreomsorgsplan 2020-2030
d) Protokoll kommunfullmäktige 2020-09-16 § 100 Revidering av vård- och omsorgsnämndens
reglemente
e) Protokoll kommunfullmäktige 2020-09-16 § 82 Avsägelse från uppdrag – Michael Hellqvist
f) Protokoll kommunstyrelsen 2020-10-07 § 124 Bokslutsprognos per augusti 2020
g) Remiss från kommunrevisionen – Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning
2020-10-06
h) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LRF 2020-09-03
i) Minnesanteckningar från Deltagarråd Café Snäckan 2020-09-23

Beslutet skickas till
-
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Sammanträdesdatum
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§ 115

Ärendenr -

Information – Välfärdsteknik i vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Henrik Ahlgren och IT-utvecklare Annelie Uusitalo redovisar förvaltningens
satsningar på välfärdsteknik.
Av informationen framgår att vård- och omsorgsförvaltning har tagit ett stort kliv framåt vad
gäller välfärdsteknik i verksamheten, men en förutsättning för fortsatt utveckling är tillgång till
internet.
Internet kommer att installerats överallt inom förvaltningens verksamheter, vilket möjliggörs
bl.a. genom stimulansbidrag.
Välfärdsteknik innebär ett digitalt stöd/teknik för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet och
självständighet.
I vård- och omsorgsförvaltningen används i dagsläget musik-appar, digitala möten med iPads,
upplevelsecykel Bike Around m.m. Dessutom Interaktiv musik imu-kudde samt VR-glasögon
som även förevisas för nämndens ledamöter.
Förvaltningen använder även Digitala läkemedelsskåp och appar för ex. digital signering av
läkemedel samt sårvård.

Beslutet skickas till
-

Just sign

Utdragsbestyrkan

4

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 116

Ärendenr VO 2020/39

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.
Anders Bengtsson (M) informerar från besök hos Anhörigföreningen.

Beslutet skickas till
-
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-10-29

§ 117

Ärendenr VO 2020/117

Upphandling av Personlig assistans
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att för närvarande inte gå vidare med upphandlingen av
personlig assistans, utifrån de ekonomiska konsekvenser som presenterats.
Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheten till effektiviseringar inom
funktionshinderomsorgen.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden gav vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningar och konsekvenser av att upphandla personlig assistans. I utredningen skulle
också egna möjliga åtgärder redovisas.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ständigt med att se över förvaltningens
verksamhetsområden och utreda vilka åtgärder som nämnden kan göra för att få en budget i
balans, vilket är ett av kommunfullmäktiges mål. Därför blir aktuell utredning om
förutsättningar att upphandla personlig assistans en naturlig del i detta arbete.
Utredningen har genomförts utifrån fem perspektiv: Nuläge, personal, ekonomi, brukare och
omvärldsbevakning. Vid en information 1 oktober 2020 presenterades utredningen för
representanter för samtliga partier ingående i KF, samt media.
Utvecklingschef Henrik Ahlgren, ekonom Carin Johansson och funktionschef FO Ulrika
Ribbholm närvarar för ev. ytterligare information.
Två alternativ redovisas att ta ställning till:
-

Upphandla personlig assistans
Möjliga förändringar i egen verksamhet

Det påtalas särskilt att den påverkan på LSS-utjämningen som presenterats är högst osäker, då
underlaget för beräkningarna är beroende av andra kommuners kostnader för insatsen.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2020-10-15 § 33.
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 inkl. utredning Personlig assistans – utredning av förutsättningar
för upphandling 2020-10-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att för närvarande inte gå vidare med upphandlingen av
personlig assistans, utifrån de ekonomiska konsekvenser som presenterats.

Just sign
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§ 117
Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheten till effektiviseringar inom
funktionshinderomsorgen.

Yrkanden
Anders Bengtsson (M), Nanna Axelsson (M), Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S), Stig-Göran
Fransson (C), Cecilia Rylander (VF), Birgitta Glans (VF), Allan Larsson (SD) och Jan-Erik
Josefsson (KD tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Utvecklingschef
Funktionschef FO
Ekonom
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Utdragsbestyrkan

7

~ Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 118

Ärendenr VO 2020/217

Yttrande över remiss - SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättning (LSS-utredningen)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet och överlämnar detta till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande LSS-utredningen - SOU 2018:88
“Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”. En ny lag föreslås börja gälla
2022-01-01.
Funktionschef FO Ulrika Ribbholm redovisar yttrandet, tillsammans med bakgrund och de
viktigaste förändringarna i LSS-utredningen.
Sammanfattningsvis anses bl.a. att det är positivt om personlig assistans blir ett helt statligt
ansvar, eftersom det dubbla huvudmannaskapet medfört problem. Det finns dock risker att
nya gränsdragningsproblem mellan stat och kommun uppstår i och med förslag om nya
insatser, dessa risker bör så långt som möjligt undanröjas.
Det påtalas även att en ekonomisk kompensation är en förutsättning för genomförandet av
föreslagen lagstiftning.

Beslutsunderlag
Yttrande/tjänsteskrivelse 2020-10-22.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Vård- och omsorgschef
Funktionschef FO
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§ 119

Ärendenr VO 2020/212

Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens mål för
arbetet mot våld i nära relationer
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar mål för arbetet mot våld i nära relationer.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden beslutade under våren 2020 att nämnderna
ska arbeta fram gemensamma mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld
enligt Socialstyrelsens förskrift och allmänna råd om våld i nära relationer (3 kap 1 § SOSFS
2014:4).
Målen ska hjälpa förvaltningarnas verksamheter att




fokusera på vissa områden i sitt utvecklingsarbete avseende ansvaret att identifiera
och ge stöd till personer utsatta för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld
i nära relationer.
vara ett stöd i förvaltningarnas övergripande strategiska arbete för att leva upp till
förvaltningarnas ansvar kring våld i nära relationer.

Verksamheterna kan även genomföra andra aktiviteter kopplade till ansvaret för våld i nära
relationer enligt SOSFS 2014:4.
Målen har arbetats fram i samarbete mellan politiker och ansvariga tjänstemän. Från vårdoch omsorgsnämnden har ordföranden samt vice ordföranden deltagit i arbetet.
Målen tar sin utgångspunkt i ”Strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer – Jönköpings län 2020-2026”.

Beslutsunderlag
Protokoll VON arbetsutskott 2020-10-15 § 34.
Tjänsteskrivelse 2020-10-08.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar mål för arbetet med våld i nära relationer.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Funktionschef FO
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§ 120

Ärendenr VO 2020/50

Ekonomirapport per oktober 2020 VO
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar ekonomirapport avseende vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde i avvaktan på nästkommande prognos.
Rapporten visar en positiv avvikelse om 15,7 mnkr, utifrån bokförda intäkter/kostnader fram
till datum för rapportens framställande.
En andra ansökningsomgång gällande ersättning för covidkostnader pågår, där sista
ansökningsdag är sista november.

Beslutsunderlag
Ekonomirapport per oktober 2020 VO 2020-10-27 inkl. sifferbilaga.

Beslutet skickas till
Ekonom
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§ 121

Ärendenr VO 2020/216

Detaljbudget 2021 VO - information/diskussion
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information inför beslut om fastställande av
detaljbudget 2021 VO vid sammanträde i november.

Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson informerar om budgetram för 2021 och ett förslag till fördelning av
medel med hänsyn till avvikelse enligt prognos 2020.
Arbetet fortsätter med att ta fram förslag till detaljbudget 2021, bl.a. utifrån framkomna
synpunkter vid vård- och omsorgsnämndens workshop i september.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Ekonom
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§ 123

Ärendenr VO 2019/136

Dom från Förvaltningsrätten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av dom från Förvaltningsrätten i ärende om
utdömande av särskild avgift.

Ärendebeskrivning
Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i ärende om ansökan om utdömande av särskild
avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa ett beslut om insats. Ansökan har
inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Av domen framgår att:
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan på så sätt att Vetlanda kommun förpliktigas betala en
särskild avgift till staten om 50 000 kr.
Domen kommer inte att överklagas.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2020-09-16, Mål nr 4869-19.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Funktionschef HoS/Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor

Just sign
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§ 124

Ärendenr VO 2019/179

Dom från Förvaltningsrätten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av dom från Förvaltningsrätten i ärende om
utdömande av särskild avgift.

Ärendebeskrivning
Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i ärende om ansökan om utdömande av särskild
avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa ett beslut om insats. Ansökan har
inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Av domen framgår att:
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Vetlanda kommun ska betala en särskild
avgift till staten om 574 800 kr.
Domen kommer inte att överklagas.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2020-09-24, Mål nr 7162-19.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Funktionschef HoS/Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor
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§ 125

Ärendenr VO 2019/180

Dom från Förvaltningsrätten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av dom från Förvaltningsrätten i ärende om
utdömande av särskild avgift.

Ärendebeskrivning
Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i ärende om ansökan om utdömande av särskild
avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa ett beslut om insats. Ansökan har
inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Av domen framgår att:
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Vetlanda kommun ska betala 13 100 kr i
särskild avgift till staten.
Domen kommer inte att överklagas.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2020-09-22, Mål nr 7199-19.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Funktionschef HoS/Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor

Just sign
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§ 126

Ärendenr VO 2020/72

Dom från Förvaltningsrätten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av dom från Förvaltningsrätten i ärende om
utdömande av särskild avgift.

Ärendebeskrivning
Dom har inkommit från Förvaltningsrätten i ärende om ansökan om utdömande av särskild
avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa ett beslut om insats. Ansökan har
inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Av domen framgår att:
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan på så sätt att Vetlanda kommun ska betala 27 400 kr i
särskild avgift till staten.”
Domen kommer inte att överklagas.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2020-10-16, Mål nr 3573-20.

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Funktionschef HoS/Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor

Just sign
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§ 127

Ärendenr VO 2020/172

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande
ansökan om utdömande av särskild avgift - avslutat ärende
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande i ärende gällande ansökan om
utdömande av särskild avgift.
Av vård- och omsorgsnämndens yttrande i ärendet framgick att beslutet felaktigt registrerats
som ej verkställt.
IVO bedömer mot bakgrund av omständigheterna i ärendet att det inte finns skäl att ansöka
om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, och beslutar därmed att avsluta
ärendet.

Beslutsunderlag
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2020-09-24.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Funktionschef HoS/Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor

Just sign
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§ 128

Ärendenr VO 2020/200

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Anmäles att ordföranden i avvaktan på sammanträde med vård- och omsorgsnämnden
beslutat att anta förslag till yttrande att sändas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redogör för ärendet, som gäller synpunkter från
anhörig till brukare på Kvarngårdens äldreboende.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande i ärendet senast 28 oktober 2020.
Av yttrandet framgår att åtgärder redan har vidtagits, samt att fler åtgärder är planerade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse/Yttrande 2020-10-20.

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Vård- och omsorgschef
Funktionschef särskilt boende
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§ 129

Ärendenr VO 2020/221

Uppsägning av avtal enligt LOV gällande omvårdnad och
service inom hemtjänsten – Pauliströms Vård och Omsorg AB
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal gällande
omvårdnad och service inom hemtjänsten enligt LOV med Pauliströms Vård och Omsorg AB,
snarast möjligt.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redogör för ärende angående uppsägning av
Vetlanda kommuns avtal med Pauliströms Vård och Omsorg AB.
Avtalet omfattar omvårdnad och service inom hemtjänsten, enligt Lagen om valfrihet (LOV).
Av avtalet framgår att det finns ömsesidig möjlighet att säga upp avtalet med en
uppsägningstid om 90 dagar.

Yrkanden
Anders Bengtsson (M) föreslår att avtalet avslutas snarast möjligt.
Kjerstin Olofsson (S), Lennart Lööw (S), Stig-Göran Fransson (C), Nanna Axelsson (M), Cecilia
Rylander (VF), Birgitta Glans (VF), Arne Larsson (SD) samt Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker
Bengtssons förslag.

Beslutet skickas till
Pauliströms Vård och Omsorg AB
Vård- och omsorgschef
Funktionschef Hemtjänst
Funktionschef Hälso- och sjukvård samt Myndighetskontor
Områdeschef Myndighetskontor
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-10-29

§ 130

Ärendenr VO 2020/168

Subventionering av egenavgift för resor till dagverksamhet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att subventionering av egenavgift för resor till
dagverksamhet fortsätter som tidigare.

Ärendebeskrivning
Ett flertal gånger har frågan om subventionering av egenavgift för resor med färdtjänst till
dagverksamhet för de med demenssjukdom varit aktuell. Nämnden har idag en kostnad för
dessa egenavgifter om cirka 150 - 200 000 kronor per år. Det kan vara rimligt att den enskilde
brukaren själv betalar den egenavgift som färdtjänstresan innebär. Egenavgiften är 32 kronor
per enkelresa.
Vid en jämförelse med brukare inom funktionshinderomsorgen, FO framkommer att den
enskilde inom FO betalar 720 kronor per månad för resa till och från daglig verksamhet. Resan
benämns som arbetsresa. Det kan då anses rimligt att den enskilde brukaren inom
äldreomsorgen själv betalar egenavgift för resan med färdtjänst till och från dagverksamheten
på Norrängen.
Om kommunens subventionering av egenavgift för resan tas bort, innebär det att brukaren
själv får betala egenavgiften. För de brukare som reser till dagverksamheten blir det därmed
en extra kostnad. Det kan föra med sig att brukare och närstående väljer bort dagverksamhet,
framförallt om det är flera dagar i veckan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-06.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Ärendet överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för beslut utan eget förslag från
arbetsutskottet.

Yrkanden
Kjerstin Olofsson (S) föreslår att subventioneringen av resor fortsätter med hänvisning till
intentionerna i nyligen antagen Äldreomsorgsplan.
Jan-Erik Josefsson (KD), Arne Larsson (SD), Lennart Lööw (S), Nanna Axelsson (M) och Cecilia
Rylander (VF) Olofssons förslag om fortsatt subventionering.
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-10-29

§ 130 forts.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
Ekonom
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-10-29

§ 131

Ärendenr VO 2020/131

Synpunkt Vetlanda VO - redovisning av synpunkter kvartal 3
2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av inkomna och besvarade synpunkter gällande
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för perioden 2020-07-01--2020-09-30 och lägger
dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vårdoch omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen.
Synpunkt Vetlanda har övergått till en e-tjänst, som hanteras av Infocenter/ Kontaktcenter.
Inkomna synpunkter kommer i första hand att besvaras på Infocenter, men kan även lämnas
vidare för hantering av berörd handläggare.
En sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter publiceras månadsvis på Vetlanda
kommuns hemsida. Därifrån görs utdrag gällande synpunkter som berör specifik förvaltning,
för redovisning till nämnd.
En synpunkt redovisas som har inkommit under kvartal 3 2020 och som berör vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-06.

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av inkomna och besvarade synpunkter gällande
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för perioden 2020-07-01-2020-09-30 och lägger dessa till handlingarna.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgschef
M Danielson

Just sign

Utdragsbestyrkan

21

