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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid Hörsalen, Biblioteket, kl. 13.30 till 16 
Omedelbar justering § 144-145, se separat protokoll 

Beslutande Jan-Erik Josefsson (KD), ordf., Stig-Göran Fransson (C) -- kl.15, Anders 
Bengtsson (M), Cecilia Rylander (VF), Rune Solid (L) -- kl. 15.40, Kjerstin 
Olofsson (S), Arne Larsson (SD), Lennart Lööw (S) 

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Lundqvist (M) för Birgitta Glans (VF), Eva-
Karin Hjalmarsson (S) för Stig-Göran Fransson (C) kl. 15--, Ann-Britt Bengtsson 
(C) för Rune Solid (L) kl. 15.40-- 

Övriga deltagare Mattias Funk (S), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Willis Josefsson (L), Ann-Britt 
Bengtsson (C)  
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Henrik Ahlgren, kvalitets- och 
utvecklingschef §135-136, Marie Göransson, funktionschef hemtjänst §135-
136, Joakim Hedström, funktionschef säbo §135-137,144, Jennie Svensson, 
funktionschef HoS och Myndighetskontor §135-136,140-141,145, Carin 
Johansson, ekonom §135-137,139, Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare, 
§ 138, Catarina Svensson, projektledare § 137, Inger Eriksson, projektledare § 
137, Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Cecilia Rylander 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-12-21 

Sekreterare 

 

Paragrafer 135-145 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

 

Underskrifter 

 Cecilia Rylander 
 

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

Datum när protokollet publiceras: 2021-12-22 

Datum när anslagets tas bort: 2022-01-13 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr. 
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Föredragningslista 
§ 135 Meddelanden   

§ 136 Information från kontaktpolitiker 2021/36  

§ 137 Mötesplatser - information av projektledare Catarina 
Svensson och Inger Eriksson 

  

§ 138 Hållplats 4 2021 - Avvikelser, synpunkter och klagomål, 
redovisning 

2021/160  

§ 139 Ekonomirapport VO per november 2021 2021/53  

§ 140 Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS   

§ 141 Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 9 LSS samt daglig 
verksamhet enligt 9 § 10 LSS SEKRETESS 

  

§ 142 Medarbetarundersökning VO - redovisning 2021/165  

§ 143 Årlig utvärdering - kontaktmannaskap VON 2021/44  

    

Omedelbart justering – se separat protokoll 

§ 144 Yttrande till Förvaltningsrätten SEKRETESS 2021/86  

§ 145 Extern placering, äldreomsorg SEKRETESS 2021/162  
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§ 135 Ärendenr  - 

Meddelanden 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan:  
 
a) SKR Cirkulär 21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL, år 2022 
 
b) SKR Cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022 
 
c) SKR Cirkulär 21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 
2022 
 
d) Beslut kommunfullmäktige 2021-11-17 § 163 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 
2021 – vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 136 Ärendenr VO 2021/36 

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.  

Eva-Karin Hjalmarsson (S) lämnar rapport från boenderåd Ekebogården. 

Stig-Göran Fransson (C) lämnar rapport från aktiveringen/Brobygården. 

Rune Solid (L) informerar om möte med anhörig till brukare i Holsbybrunn. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 137 Ärendenr  - 

Mötesplatser - information  

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

Ärendebeskrivning 
Projektledare Catarina Svensson och Inger Eriksson tillsammans med funktionschef för särskilt 
boende Joakim Hedström berättar om pågående arbete med att skapa Mötesplatser för äldre.  

Arbetet med att skapa mötesplatser har påbörjats dels med anledning av inkomna synpunkter 
och önskemål i syfte att avhjälpa ensamhet bland äldre, men även utifrån arbetet med 
Äldreomsorgsplan 2020-2030.  

Syftet med mötesplatser är bl.a. att skapa trygghet och minska ofrivillig ensamhet hos äldre.  

I dagsläget pågår arbete med att bygga upp fyra Mötesplatser, och där bl.a. frivilligarbetare 
kommer att engageras i arbetet.   

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström 
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§ 138 Ärendenr VO 2021/160 

Hållplats 4 2021 - Avvikelser, synpunkter och klagomål, 
redovisning 

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 lär och reflekterar kring 
det dagliga arbete som sker. Tillfälle till reflektion, dialog och lärande sker bland annat inom 
ramen för kvalitetsårshjulets återkommande hållplatser för lärande.  

Syftet med hållplats 4 som handlar om avvikelser, synpunkter och klagomål är att få ökad 
insikt i hur avvikelser, synpunkter och klagomål kan användas till att förbättra verksamhetens 
kvalitet. Förhoppningen är att också se samband och mönster som sträcker sig över områdes- 
och funktionsgränserna.  

Ett annat syfte är att samtliga medarbetare i förvaltningen ska ha kännedom om skyldigheten 
att rapportera missförhållanden, vårdskador och andra avvikelser. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur lämnar kompletterande information. 

Hållplatsen har genomförts under perioden september-oktober 2021. Av resultatet framgår 
bl.a. att utbildningar för chefer gällande bestämmelser om lex Sarah har genomförts, liksom 
en revidering av rutinen för synpunkter och klagomål. Ett nytt system för avvikelser, DF 
Respons, har tagits i bruk.  

Utbildningsinsatser bör genomföras för timvikarier gällande kunskapen om hantering av 
avvikelser. Vid arbetet med hållplatsen framkommer även ett behov av utbildning för att 
motverka användande av tvångs- och begränsningsåtgärder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-08. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 139 Ärendenr VO 2021/53 

Ekonomirapport VO per november 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson informerar muntligt om nuläget avseende ekonomin för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde, beräknat per november månad. 

Inga större avvikelser ses mot föregående prognos. 

En redovisning görs även avseende sjukfrånvaron vid förvaltningen.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 142 Ärendenr VO 2021/165 

Medarbetarundersökning - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information om Medarbetarundersökning 2021 
VO. 

Vård- och omsorgsnämnden yrkar hos Budgetberedningen om ytterligare medel avseende  
personalförstärkning i enlighet med nedanstående yrkande.  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar övergripande resultat från 
Medarbetarundersökning 2021 avseende vård- och omsorgsförvaltningen. 

Medarbetarundersökningen sändes i slutet av september till alla medarbetare som varit på sin 
arbetsplats längre än tre månader. Svarsfrekvensen 2021 för vård- och omsorgsförvaltningen 
uppgår till 73,6 % (648/881). Trivselindex uppgår till 4,14 (medianvärde 4). 

Lägst medelvärde ses för området Hälsa (3,78) medan Likabehandling (4,31) och 
Medarbetarskap (4,3) visar högst medelvärde. 

Karlsson påtalar att såväl år 2020 som 2021 har varit ansträngande och omvälvande för 
förvaltningens medarbetare, med anledning av corona-pandemin.  

Yrkanden 
Cecilia Rylander (VF) överlämnar förslag till yrkande från Vetlanda Framåtanda (VF): 

”Vetlanda framåtanda yrkar på att Budgetberedningen måste tilldela vård och 
omsorgsnämnden mer pengar.  

 Vi har reagerat på Medarbetarundersökning 2021 under Hälsa. 
-Jag har ork kvar att göra andra saker efter arbetspassets slut. 
 Där är det endast 54,8 % som svarat stämmer mycket bra/stämmer ganska bra. 
-Jag har under den senaste tiden varit fri från stress som beror på arbetet. 
Där är det 44,9% som svarat stämmer mycket bra/stämmer ganska bra. 

Vård och omsorgsnämnden måste få en större budget så att fler personal kan anställas. 
- så att personal ska kunna känna sig ledig för återhämtning på lediga dagar. Idag finns det inte 
tillräckligt med vikarier utan det inträffar ofta att ordinarie personal får jobba på ledig dag då 
bemanningen inte har några vikarier utan ringer och säger att verksamheten får lösa det med 
den personalen som finns. Det stressar både chef och personal.  Att få jobba mer än sin % och 
att inte får vara ledig gör att man inte orkar göra saker efter arbetet. Detta gör att personal 
blir sjukskrivna. Att öka antal personal kan göra att det kan minska på sjukskrivningarna som 
beror på arbetet. 
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§ 142 forts. 

Att gå från Deltid till Heltid 
- Att öka tjänster till heltid är att öka arbetspass till 8 timmar som idag är kortare. Det innebär 
att det blir färre turer och att det då blir färre personal. Det blir svårare att bemanna och 
Personalen blir stressade av att vara otillräcklig, att inte kunna hjälpa ”Esther” när hon 
vill/behöver sin hjälp. 

Vad kostar det att öka deltidstjänster till 80% (eller möjligen 100%) och fortsätta behålla antal 
personal på verksamheten?  

Heltid som norm kostar, men det är inte brukarna som ska behöva betala det. 

Måste få en större budget för att kunna anställa mer personal. Personal ska känna sig ledig.” 

Arne Larsson (SD) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker förslaget.  

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 143 Ärendenr VO 2021/44 

Årlig utvärdering – Riktlinje Kontaktmannaskap för Vård- och 
omsorgsnämnden, VON 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vid utvärdering framkommer inga synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens 
kontaktmannaskap under 2021.  

Ärendebeskrivning 
Av riktlinjen Kontaktmannaskap för vård- och omsorgsnämnden, VON framgår att det årligen i 
december ska göras en utvärdering av hur kontaktmannaskapet har fungerat under året. 

Med anledning av corona-pandemin har möjligheten till att utöva sitt kontaktmannaskap 
under året varit ytterst begränsat, bl.a. med anledning av restriktioner gällande besök vid 
äldreboenden och kommunala verksamheter.  

Inga synpunkter eller förslag till förändringar finns därför att notera.   

Beslutet skickas till 
- 
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