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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Plats och tid Ks-salen, vån. 1, Stadshuset, kl. 13.30 till 16.00 

Beslutande Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M), Cecilia Rylander (VF), Kjerstin 
Olofsson (S) 

Tjänstgörande ersättare: R Solid (L) för Jan-Erik Josefsson (KD) 

För att minska risker och smittspridning under pågående Covid-19 pandemi 
har en överenskommelse gjorts mellan kommunfullmäktiges gruppledare i 
Vetlanda kommun om att antalet förtroendevalda som tjänstgör minskas till 
det minimum som krävs för att genomföra sammanträdet. 

Övriga deltagare Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Henrik Ahlgren, funktionschef 
Kvalitet och utveckling §48;  Helen Karlsson, MAS §46; Ulrika Ribbholm, 
funktionschef FO §55; Jennie Svensson, funktionschef HoS/Myndighetskontor 
§ 45-54; Carin Johansson, ekonom §55; Monica Danielson, nämndsekreterare  

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Stig-Göran Fransson (C) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-05-20 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 45-59 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Stig-Göran Fransson (C) 

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

Anslaget: 2020-05-20 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-06-10 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Föredragningslista 
§ 45 Meddelanden 

§ 46 Information om Covid-19 - Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS 

§ 47 Information från kontaktpolitiker 

§ 48 Information från förvaltningen 

§ 49 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (extra 2020/72 
ärende) SEKRETESS 

§ 50 Dom från Förvaltningsrätten 2019/24 

§ 51 Dom från Förvaltningsrätten 2019/15 

§ 52 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019/140 

§ 53 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS 

§ 54 Ansökan enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS 

§ 55 Upphandling av extern utförare - Personlig assistans 

§ 56 Handlingsplan samverkan vård- och omsorgsförvaltning 2020/25 
och socialförvaltning 2020 

§ 57 Hållplats 5 2019 Riskanalys – Steget före, vad kan 2020/48 
drabba Esther? 

§ 58 Redovisning - Hållplats 1 Egenkontroll - hur har Esther 2020/49 
det? 

§ 59 Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden - 2020/116 
revidering 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

§ 45 Ärendenr  -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

1. Minnesanteckningar från Boenderåd för Dalen och Solgläntan 2020-02-03. 

2. Protokoll kommunstyrelsen protokoll 2020-04-01 § 37 Prognos per 2020-02-29, Vetlanda 
kommun 

3. SKR Cirkulär 2020:18 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för 2020 

4. Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-22 § 42 Beviljande av ansvarsfrihet – vård- och 
omsorgsnämnden 

5. Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-22 § 31 Deltagande i sammanträden på distans 

6. Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-22 § 34 Yttrande från revisionen angående 
årsredovisningen 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

   

   

  
 

 

§ 46 

Information om coronapandemin (Covid-19) 

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

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson informerar om pågående 
coronapandemi (Covid-19) och de insatser som görs i Vetlanda kommun/vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamheter för att förhindra smittspridning m.m. 

Karlsson berättar bl.a. att förvaltningschef och MAS ingår i kommunens ISF-grupp (Inriktning 
och samordning). 

Fokus har varit på att skydda äldre, samt att skydda personal och förbereda för en hög 
frånvaro. 

Det är tidskrävande att hitta leverantörer som har rätt skyddsutrustning, och som har 
möjlighet att leverera. I dagsläget finns ingen brist på material i verksamheterna. 

Rapporteringar sker kontinuerligt om nuläget till Länsstyrelsen, Smittskydd/ 
Region Jönköping m.fl. 

Vetlanda kommun har upprättat en covid-enhet om 6 platser. 

För medarbetare som känner oro erbjuds möjlighet till samtalsstöd. 

Samarbetet med vårdcentralen och sjukhus är bra.  Det signaleras för att omfattande 
rehabiliteringsinsatser kan komma att efterfrågas för de personer som varit svårt sjuka. 

våra äldreboenden erbjuds denna möjlighet genom att ett rum iordningsställs på Norrgården 
där man kan få hjälp med/ta del av digitala möjligheter till kontakt. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
MAS 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr  

För att våra brukare på äldreboenden ska kunna ha kontakt med anhöriga och vänner kommer 
möjlighet till digitala samtal via iPads inom kort att kunna erbjudas. Även för personer utanför 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

§ 47 Ärendenr  -

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 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

§ 48 Ärendenr  -

Information från förvaltningen 

Vård- och omsorgsnämndens 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. 

Henrik Ahlgren, ny funktionschef för Kvalitet och utveckling presenterar sig. 

Med anledning av överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare gällande 
hantering av möten med anledning av smittorisk m.m. utifrån covid-19, närvarar inte övriga 
funktionschefer för information vid dagens möte. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

  

 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

§ 49 Ärendenr VO 2020/72 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO antas enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt svar på frågor i ärende angående ej 
verkställt beslut. 

Ett yttrande har tagits fram med svar på frågor enligt begäran. Yttrande ska fastställas av vård- 
och omsorgsnämnd innan det inskickas till IVO. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-05-14, IVO dnr 3.3.1-07854/2020. 

Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 50 

Dom från Förvaltningsrätten 

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

Domen kommer inte att överklagas. 

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 

staten.” 

utdömd avgift. 

Efter diskussion enas vård och omsorgsnämnden om att inget väsentligt finns att tillägga i 
ärendet, och som kan antas påverka beslutet. Nämnden har därmed inte för avsikt att 
överklaga ärendet. 

Beslutsunderlag 
Dom 2020-04-29, Mål 1586-19. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2019/24 

”Förvaltningsrätten bestämmer att Vetlanda kommun ska betala 575 800 kr i särskild avgift till 

Funktionschef för HoS/Myndighetskontor Jennie Svensson redovisar ärendet och beräkning av 
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§ 51 

Dom från Förvaltningsrätten 

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

Domen kommer inte att överklagas. 

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 bestämmer att Vetlanda kommun ska betala 43 300 kr i särskild avgift till 
staten.” 

utdömd avgift. 

Efter diskussion enas vård och omsorgsnämnden om att inget väsentligt finns att tillägga i 
ärendet, och som kan antas påverka beslutet. Nämnden har därmed inte för avsikt att 
överklaga ärendet. 

Beslutsunderlag 
Dom 2020-04-29, Mål 1577-19. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2019/15 

Funktionschef för HoS/Myndighetskontor Jennie Svensson redovisar ärendet och beräkning av 
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§ 52 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har 20019-07-31 begärt yttrande och handlingar som 
gäller tillsyn av ett ej verkställt beslut. 

Vård- och omsorgsnämnden har 2019-09-06 överlämnat ett yttrande i ärendet genom 
ordförandebeslut. Ordförandebeslutet anmäldes till vård- och omsorgsnämnden 2019-10-04. 

IVO översänder beslut 2020-04-27 som innebär att ”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
avslutar ärendet.” 

IVO bedömer att oskäligt dröjsmål har uppstått i ärendet som numera är avslutat utan 
verkställighet. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder med spridning av 
Covid-19 ansöker man inte om särskild avgift i nuläget för att inte bidra till ytterligare 
ansträngning på kommunen. 

Man framhåller dock att även under rådande omständigheter är kommunen skyldig att 
säkerställa att samtliga medborgare tillförsäkras en god och säker vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2020-04-27. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2019/140 
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§ 55 

Upphandling av extern utförare - Personlig assistans 

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

senast i augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har erbjudits av Vaggeryds kommun att ingå i upphandling av extern 
utförare gällande verksamheten personlig assistans enligt Lag om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS). 

Information lämnas till vård- och omsorgsnämnden inför fortsatt handläggning av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
Funktionschef FO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2020/124 

Förvaltningen ges i uppdrag att se över vad detta skulle innebära och återkomma till nämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

§ 56 Ärendenr VO 2020/25 

Handlingsplan samverkan vård- och omsorgsförvaltning och 
socialförvaltning 2020 

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

Ärendebeskrivning 
Varje år arbetar socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fram en gemensam 
handlingsplan med aktiviteter som syftar till att förbättra samverkan mellan de båda 
förvaltningarna. Till grund för arbetet ligger en gemensam överenskommelse med 
gemensamma mål som gäller för perioden 2019-2022. Denna form av systematisk och 
strukturerad samverkan har pågått sedan den första överenskommelsen antogs i mars 2015. 

2020 års handlingsplan beskriver hur samverkan är organiserad och omfattar aktiviteter som 
syftar till att öka kunskap och kompetens om t.ex. missbruk, våld i nära relationer samt 
anhörigstöd.  Aktiviteterna har som mål att skapa goda relationer som underlättar dialog och 
samverkan i enskilda ärenden. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson påtalar att de aktiviteter som finns i planen troligen 
inte kommer att kunna genomföras fullt ut under 2020 med anledning av pågående corona-
pandemi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-17 inkl. handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 57 

Hållplats 5 2019 Riskanalys – Steget före, vad kan drabba 
Esther? 

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 lyfter och uppmuntrar 
varje enskild medarbetare att vara delaktighet i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 
I samband med hållplatserna skapas utrymme för reflektion och delaktighet i varje 
arbetsgrupp, samtidigt sker ett lärande och ny kunskap formas som förs vidare till andra delar 
av organisationen.  

med att analysera vilka risker som finns i vår verksamhet och som kan komma att drabba 
Esther, dvs. brukaren. Med risker menar vi sådant som skulle kunna medföra brister i 
verksamhetens kvalitet och orsaka missförhållanden och avvikelser. Riskanalyser innebär att 
verksamheten ser framåt, dvs analyserar risker för händelser som skulle kunna inträffa i 
framtiden. Målet med riskanalyser är att förebygga icke önskvärda (negativa) händelser. 

Det lärande som sker i samband med hållplatsens genomförande har resulterat i en större 
kännedom om vilka typer av risker som uppstår i förvaltningens verksamheter vilket 
underlättar för ledningen att ligga steget före och ta strategiska beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-13. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2020/48 

Hållplats 5, som är den sista hållplatsen i kvalitetsårshjulet, hjälper oss att systematiskt arbeta 
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§ 58 

Redovisning - Hållplats 1 Egenkontroll - hur har Esther det? 

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

Ärendebeskrivning 
Arbetet med att systematisera kvalitetsarbetet i ett årshjul med återkommande teman är nu 
inne på sitt fjärde år. Förvaltningen kan konstatera att modellen har landat väl i 
organisationen och är ett uppskattat redskap för våra chefer att driva verksamhetens 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Syftet med Hållplats 1 är att chefer och medarbetarna ska få insikt och kännedom om den 
egna verksamhetens resultat i brukarundersökningar och kvalitetsregister. Vad kan vi vara 
stolta över och vad kan vi förbättra?  En stor del av syftet är att reflektion och analys sker 
tillsammans med medarbetare i verksamheterna där kunskapen om varför resultatet ser ut 
som det gör är störst. 

och funktionshinderomsorgen. Även resultat från aktuella kvalitetsregister utgör underlag. 

Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans reflekterat över brukarundersökningarnas  
resultat och verksamheternas förbättringsaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-16. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2020/49 

Hållplats 1 utgår från 2019 års resultat av brukarundersökningarna, både inom äldreomsorgen 
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§ 59 

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden - revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat Reglemente 
för vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2020-04-22 § 31 beslutat att deltagande i 
sammanträde på distans får ske vid sammanträde i kommunfullmäktige, samtliga nämnder 
samt kommunstyrelsen om särskilda skäl föreligger. 

Föreskrift om detta ska finnas i reglemente för respektive nämnd. 

Vård- och omsorgsnämndens reglemente har ändrats utifrån beslut i kommunfullmäktige. 
I samband med ovanstående komplettering har även en övergripande granskning gjorts av 
reglementet. 

Kommunfullmäktige ska slutligen fastställa ändringar i en nämnds reglemente. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15. 
Förslag till Reglemente för vård- och omsorgsnämnden att gälla fr.o.m. 2020-05-15. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

Ärendenr VO 2020/116 
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