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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Vård- och omsorgsnämnden 
Plats och tid KF-salen, Stadshusets entré, kl. 13.30 till 16.10 

Beslutande Jan-Erik Josefsson (KD), ordf.; Kjerstin Olofsson (S); Cecilia Rylander (VF); Rune 
Solid (L); Stig-Göran Fransson (C); Lennart Lööw (S); Birgitta Glans (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Lundquist (M) för Arne Larsson (KD), Lola 
Frödeberg (VF) för Anders Bengtsson (M) 

Övriga deltagare Jenny Pilåsen (VF), Willis Josefsson (L), Eva-Karin Hjalmarsson (S), Ann-Britt 
Bengtsson (C) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Monica Danielson, 
nämndsekreterare 
Via Teams: Marie Göransson, funktionschef hemtjänst §25; Joakim Hedström, 
funktionschef säbo §25,31; Jennie Svensson, funktionschef HoS och 
Myndighetskontor §25; Ulrika Ribbholm, funktionschef FO § 25,33-34; Henrik 
Ahlgren, kvalitets- och utvecklingschef § 25-28; Carin Johansson, ekonom §30; 
Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare/SAS §29; Susanne Bertilsson, 
byggprojektledare TK §33 

Utses att justera Cecilia Rylander 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-03-30 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 25-34 

Ordförande 
Jan-Erik Josefsson 

Justeringsperson 
Cecilia Rylander 

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

Anslaget: 2021-03-30 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-04-21 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Föredragningslista 
§ 25 Information från kontaktpolitiker 2021/36 

§ 26 Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK - information 2021/66 

§ 27 Redovisning av internkontroll 2020 Vård- och 
omsorgsnämnden 

2021/40 

§ 28 Systemförvaltningsplan Combine - information 2021/67 

§ 29 Hållplats 1 2021 VO - Egenkontroll 2021/51 

§ 30 Prognos per februari 2021 VO 2021/53 

§ 31 Äldreomsorgsplan 2020-2030, handlingsplan -
information 

2021/45 

§ 32 Riktlinje för Kontaktpolitiker – Vård- och 
omsorgsnämnden, VON - revidering 

2021/44 

§ 33 Byggnation av LSS-boende - information 

§ 34 Utvecklingsstrategi funktionshinderomsorg -
information 

2021/46 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

   

    
          

 
            

           
 

          

           

   

§ 25 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ingen information finns att delge från vård- och omsorgsnämndens 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/utbildningar etc. 

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

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/36 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

§ 26 Ärendenr VO 2021/66 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK - information 

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitets- och utvecklingschef VO Henrik Ahlgren redovisar resultat 2020 för Kommunens 
Kvalitet i Korthet, KKiK. 

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Det 
är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en 
demokratisk dialog med medborgarna. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR samt Rådet för 
främjande av Kommunala Analyser, RKA är samordnare. 

Nätverket omfattar 260 kommuner och har pågått sedan 2006. 

Underlag för resultatet är jämförbara nyckeltal och kvalitetsmått som går att följa över tid, 
uppdelade på tre områden: 
- Barn och unga 
- Stöd och omsorg 
- Samhälle och miljö 

För Vetlanda kommun ses bl.a. att personalkontinuiteten inom hemtjänsten ligger på samma 
nivå som år 2019, antalet dagar från ansökan till erbjudande om plats på särskilt boende har 
minskat med 9 dagar jämfört med föregående år samt att Vetlanda kommun ligger på en 
fortsatt god placering gällande brukarnöjdhet på särskilda boenden. 

Övergripande ses att Vetlanda kommuns resultat sammantaget ligger bland de 25 främsta 
kommunerna, och har så gjort sedan flera år tillbaka. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
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§ 27 

Redovisning av internkontroll 2020 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisning av internkontroll för 2020 godkänns och läggs till handlingarna, samt överlämnas 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och 
effektivitet. Att lagar och regler 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. 

Kvalitet och utvecklingschef Henrik Ahlgren redovisar 2020 års resultat av internkontroll. 

Överlag ses inga avvikelser i de punkter som kontrollerats. 

gäller samtliga förvaltningar med liknande kontrollpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2021-03-11 § 2. 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Redovisning av internkontroll för 2020 godkänns och läggs till handlingarna, samt överlämnas 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/40 

Ekonomikontoret har i nuläget inte möjlighet att leverera uppgifter till internkontrollen. Detta 
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§ 28 

Systemförvaltningsplan Combine - information 

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitets- och utvecklingschef VO Henrik Ahlgren redovisar systemförvaltningsplan Combine. 

Planen omfattar drift/förvaltningsorganisation för det nya verksamhetssystemet Combine 
samt förvaltningsorganisation avseende Phoniro/Combine planning och visar/beskriver bl.a. 
de olika roller och grupper som ingår. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitet- och utvecklingschef VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/67 

6



 

     

      

    
             

 
              

              
               

        
          

   

            
 

            
           

 

         
  

 
  

   
   

   

§ 29 

Hållplats 1 2021 VO - Egenkontroll 

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 där det ges möjlighet att på 
ett systematiskt sätt stanna upp i vardagsarbetet och reflektera och lära av det dagliga 

den egna verksamhetens resultat i brukarundersökning och/eller kvalitetsregister. 
Sammantaget resulterade arbetet med hållplatsen i två nya förbättringsaktiviteter på 
förvaltningsövergripande nivå: 

 Återkoppling av resultatet från brukarundersökningarna till de som har svarat på 
enkäterna. 

 Kvalitetsuppföljning – återupptagande av de tidigare tillsynerna som MAS och SAS 
genomförde ute i verksamheterna. Metod och arbetssätt kommer att förnyas. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar Hållplats 1 och lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/51 

arbetet. Syftet med hållplatsen är att chefer och medarbetarna ska få insikt och kännedom om 
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§ 30 

Prognos per februari 2021 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson redovisar prognos per februari 2021 VO. Årets första prognos visar 
på en beräknad avvikelse motsvarande – 2 539 tkr för vård- och omsorgsnämnden. Det råder 
dock en stor osäkerhet då pandemin fortfarande påverkar verksamheten på olika sätt. 

Verksamheten har kostnader som är direkt relaterade till Covid-19 som ökad sjukfrånvaro 
vilket innebär ökade kostnader för vikarier samt även en del övertidsersättning och extra 
personalresurser. Det är svårt att i nuläget bedöma hur utvecklingen kommer att se ut under 
året. Vissa delar i verksamheten, som t ex utbildningar och APT, sker ännu inte i normal 
omfattning. 

Viss osäkerhet råder även för erhållna statsbidrag från staten, som har ökat sina krav 
avseende återrapportering. 

Det beräknade underskottet finns främst i hemtjänsten, inom hela kedjan från beslut till 
verkställighet (internt och externt). Det finns också en avvikelse när det gäller externa 
placeringar i nuläget. 

Hänsyn har tagits till ett successivt öppnande av Tomasgården enligt beslut i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med olika åtgärder för att minska 
kostnaderna. En del är genomfört och annat är pågående. Det sker en översyn av 
socialpsykiatrin, hemtjänsten och LSS-verksamheten. 

I nuläget förväntas inga avvikelser gällande investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Budgetprognos per februari 2021 VO. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/53 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

§ 31 Ärendenr VO 2021/45 

Äldreomsorgsplan 2020-2030, handlingsplan - information 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade 26 september 2020 § 88 beslut om att anta en ny 
Äldreomsorgsplan omfattande åren 2020-2030. 

Av äldreomsorgsplanen framgår att helhetsperspektiv och koordination är viktigt för att olika 
insatser ska synkroniseras och ge önskad effekt. 

Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström redovisar pågående arbete med att ta fram 
en handlingsplan utifrån Äldreomsorgsplan 2020-2030. 

Handlingsplanen föreslås omfattar fem fokusområden - Preventivt arbetssätt, Hemtjänst, 
Särskilda boenden, Mellanboendeformer och Övrigt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2021-03-11 § 3. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef säbo J Hedström 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 32 

Riktlinje för Kontaktpolitiker - Vård- och omsorgsnämnden, 
VON - revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

omsorgsnämnden, VON. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av förändrad majoritet inom Vetlanda kommun, har förändringar skett 
gällande ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

En revidering har därmed även gjorts av riktlinjen Kontaktpolitiker – Vård- och 
omsorgsnämnden. Revideringen omfattar en förändring/justering av kontaktpolitiker samt 
även viss justering av de områden/verksamheter som ingår i riktlinjen. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje Kontaktpolitiker - Vård- och omsorgsnämnden, VON. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till reviderad riktlinje för kontaktpolitiker – Vård-
och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschefer VO 
Områdeschefer VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/44 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till reviderad riktlinje för Kontaktpolitiker - Vård- och 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

§ 33 Ärendenr -

Byggnation av LSS-boende - information 

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

Ärendebeskrivning 
Byggprojektledare Susanne Bertilsson, Tekniska kontoret närvarar för att berätta om samt visa 
ritningar över pågående byggnation av LSS-boende på Himlabackarna. 

LSS-boendet kommer att ha 6 lägenheter om 46 m2 samt gemensamhetsutrymmen. 

Byggnationen planeras att vara klart 30 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

    
             

 
                

         
          

              
              

             
             

  

                
            

     

            
         

            
              

       

             
              

      

 
      

        
             

   
    

§ 34 

Utvecklingsstrategi funktionshinderomsorg - information 

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

Ärendebeskrivning 

fram en långsiktig plan gällande funktionshinderomsorgen inom vård- och omsorgs-
förvaltningen. Som styrgrupp för arbetet utsågs vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

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. 

Behovet av insatser har under åren förändrats t.ex. genom nya målgrupper. Inom området 
kan det även vara aktuellt med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HoS). 

utvecklingsbehov. Planen ska också belysas ur ett kostnadseffektivt perspektiv och vara ett 
stöd vid beslut rörande funktionshinderomsorgen. 

Funktionschef FO Ulrika Ribbholm redovisar pågående arbete med att ta fram en 
”Utvecklingsstrategi för funktionshinderomsorgen, med siktet inställt på 2035”. 

Dokumentet är tänkt att bli ett strategiskt övergripande dokument. Utifrån strategin föreslås 
att en handlingsplan kommer att göras liksom att det ska ske en löpande uppföljning, 
förslagsvis i början på varje mandatperiod. 

Omvärldsbevakning ska göras vid arbetet med strategin samt en utblick mot framtida behov 
på 10-15 år gällande ex. boende och korttidsvistelse. Även utveckling av kompetens ses över 
liksom samverkan/samordning med brukare, myndigheter etc. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2021-03-11 § 4. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, funktionschef FO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

Ärendenr VO 2021/46 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 mars 2020 § 44 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

För att kunna planera framtida behov krävs bl.a. en analys av nuläge och belysning av framtida 
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