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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Plats och tid KF-salen, entréplan, Stadshuset, kl. 13.30 till 14.30 
Workshop kl. 8.30-12 

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

Övriga deltagare Maria Bergman (M), Lola Frödeberg (VF), Rune Solid (L) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Jennie Svensson, funktionschef HoS 
och Myndighetskontor §106-108, Joakim Hedström, funktionschef säbo §111-
112, Carin Johansson, ekonom §109-110, Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Cecilia Rylander 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-10-01 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 106-113 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Cecilia Rylander 

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

Anslaget: 2020-10-02 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-10-23 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Föredragningslista 
§ 106 Meddelanden 

§ 107 Information från kontaktpolitiker 2020/39 

§ 108 Rapport Ej verkställda beslut period 3 2020 2020/40 

§ 109 Delårsbokslut 2020 VO 2020/182 

§ 110 Prognos per augusti 2020 VO 2020/50 

§ 111 Anmälan av ordförandebeslut (§ 112) SEKRETESS 2020/181 

§ 112 Extern placering, äldreomsorg SEKRETESS 2020/181 

§ 113 Beslut från VON 2020-08-27 - för justering 2019/16 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

§ 106 Ärendenr -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan, PKS 2020-06-11 

b) Inbjudan till Esthers digitala släktträff 2020-12-03 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

    
          

 
            

           
 

          

           

   

~ Vetlanda 

§ 107 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ingen information finns att ta del av från nämndens kontaktpolitiker. 

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/utbildning etc. 

Vid dagens möte finns ingen information att lämna från nämndens kontaktpolitiker. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Ärendenr VO 2020/39 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

§ 108 Ärendenr VO 2020/40 

Rapport Ej verkställda beslut, period 3 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Det ska till Inspektionen för vård och omsorg, IVO rapporteras de beslut om insats som inte 
blivit verkställda inom tre månader. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). För period 3, 2020 finns det beslut 
som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret, redovisar rapporten och lämnar 
kompletterande information. 

- Nio beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 
Två beslut är verkställda. Sex beslut har fått erbjudande men tackat nej. 

- Ett beslut korttidsvistelse (i form av växelvård) enligt SoL 4 kap. 1§. 
Beslutet är verkställt. 

- 30 beslut dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1§. 
29 beslut beror på avbrott i verkställigheten. Ett beslut har ej kunnat verkställas. 

- Två beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. 
Ett beslut där kontaktperson har saknats för uppdraget. Ett beslut har fått erbjudande 
men tackat nej. 

- Två beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Båda har blivit erbjudna men tackat nej. 

- Två beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. 
Ett beslut är verkställt. Ett beslut kommer att verkställas då brukare tackat ja till 
erbjudande. 

- Två beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 
Ett beslut där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. Ett beslut kommer att 
verkställas då brukare tackat ja till erbjudande. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

§ 108 forts. 

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

- Tolv beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Elva beslut där brukare fått 
erbjudande men tackat nej. 

- 27 beslut dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1§. 
26 beslut beror på avbrott i verkställigheten.1) Ett beslut har ej kunnat verkställas. 

- Åtta beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut 
kommer att verkställas. Övriga två beslut har brukare fått erbjudande men tackat nej. 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Båda gäller 
stödfamilj. Lämplig uppdragstagare saknas. 

- Fyra beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig ledsagare har inte kunnat 
rekryteras. 

- Tio beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. 

- Två beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Lämplig uppdragstagare 
saknas. 

1) Dagverksamheten har haft uppehåll på grund av corona-pandemin varför dessa 
ärenden har inrapporterats. Verksamheten har åter öppnat och dessa ärenden 
kommer nu att rapporteras som verkställda. 

Beslutsunderlag 
Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-10 § 29. 
Tjänsteskrivelse 2020-09-03. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, kommunstyrelsen, vård- och omsorgschef, funktionschef 
Myndighetskontor, H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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~ Vetlanda 

§ 109 

Delårsbokslut 2020 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet 2020 och redovisar det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson och vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar 
delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden 2020. 

Under våren har arbetet till allra största delen handlat om att förhindra och begränsa 
smittspridning av Covid-19. Förvaltningen har lyckats förhindra större utbrott i verksamheten, 
vilket har medfört lägre kostnader än vad som förväntats. 

Dagverksamheterna inom äldreomsorgen har varit stängda från mars till augusti. 

Sjukfrånvaron har varit markant högre av förklarliga skäl. Störst var frånvaron i mars månad. 

Trots pandemin har nämnden fokuserat på att se över verksamheten för att nå en budget i 
balans, höja digitaliseringsgraden och höja kompetensen. 

I prognosen per den 31 augusti visar verksamheten på en avvikelse med – 12 945 tkr. 
Nämnden har fått en tillfällig förstärkning av ramen 2020 motsvarande 15 000 tkr, vilket gör 
att prognosen då blir + 2 055 tkr. 

Avvikelserna i verksamheten återfinns främst inom hemtjänst, externa placeringar, 
myndighetskontor och hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-10 § 30. 
Delårsbokslut 2020 VO Kommentarer till delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Ärendenr VO 2020/182 
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~ Vetlanda 

§ 110 

Prognos per augusti 2020 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Prognos per augusti 2020 för vård- och omsorgsnämnden redovisas av ekonom Carin 
Johansson. 

Prognosen är betydligt bättre än tidigare prognoser. Beräknat resultat, inklusive 
budgetförstärkning 2020, förväntas bli +2 055 tkr jämfört med budget. Budgetförstärkningen 
motsvarar 15 000 tkr, vilket innebär att verksamheternas beräknade egentliga avvikelse är 
-12 945 tkr i nuläget. 

En förbättring har skett på flera områden, bland annat hemtjänst, LSS-boende, socialpsykiatri, 
särskilda boenden samt dagverksamheter. 

Vid förra prognosen befann sig verksamheten i en situation som tidigare inte förekommit. 
Covid-19 var ett faktum och fokus var i stort sett helt på pandemin som förväntades få stor 
negativ effekt på ekonomin. Dock avtog smittspridningen ganska snabbt i kommunen och 
verksamheten har kunnat bedrivas på ett, i det stora hela, normalt sätt. Kostnaderna har 
därför inte blivit så höga som förväntades. Samtidigt har det skett ett arbete med bemanning 
och det har också fått positiva effekter, dock snabbare än förväntat. 

Antalet timmar i hemtjänsten har minskat under de senaste månaderna. Till viss del beror det 
på pandemin. Utvecklingen framåt är svår att förutse, dock ses en liten ökning igen. 

Kommunen har möjlighet att återsöka medel för merkostnader inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst till följd av Covid-19. Då dessa medel är riktade mot verksamheter inom 
äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning finns de största merkostnaderna inom 
dessa verksamheter. Ansökan för merkostnader fram till 31 augusti är inskickad, men ännu 
inte beslutad. 

Verksamheterna fortsätter att arbeta för att minska kostnaderna för att ha en så effektiv 
verksamhet som möjligt, för att på sikt klara av ett ökat uppdrag utifrån tilldelade resurser. 

Beslutsunderlag 
Prognos per augusti för vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Ärendenr VO 2020/50 
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~ Vetlanda 

§ 113 

Beslut från VON 2020-08-27 - för justering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslut från möte med vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27 § 92 och § 93 förklaras 
justerade. 

Ärendebeskrivning 
Vid möte med vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27 anmäldes en jävssituation i två 
informationsärenden. I samband med hanteringen av dessa ärenden blev valet av justerare 
av misstag felaktigt hanterat. 

Ovanstående paragrafer förklaras justerade vid dagens möte. 

Beslutsunderlag 
Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27 § 62 och § 63. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef J Svensson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Ärendenr VO 2019/16 
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