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Ulrika Ribbholm, funktionschef FO § 114-115, Jennie Svensson, funktionschef 
HoS och Myndighetskontor § 111-114, Carin Johansson, ekonom § 106-110, 
Monica Danielson nämndsekreterare 
xxx xxx, Witalabostäder § 114  

Utses att justera Birgitta Glans 
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tid 
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Sekreterare Paragrafer 106-117 

Ordförande 

Monica Danielson 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson 

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

Anslaget: 2021-11-04 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-11-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 
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§ 106 Ärendenr - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-20 § 153 Protokoll från Vetlanda-Bäckseda
kommundelsråd 2021-08-23

Beslutet skickas till 
-
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§ 107 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. 

Willis Josefsson (L) lämnar rapport från möte på äldreboende Österliden. 

Beslutet skickas till 
-
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§ 108 Ärendenr VO 2021/53 

Ekonomirapport per september 2021 VO  

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

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att budgetprognos inte görs per september redovisar ekonom Carin 
Johansson muntligt en rapport avseende vård- och omsorgsnämndens ekonomi per 
september 2021. 

Prognosen visar ett resultat om ca 18 mnkr, men det påtalas särskilt att prognosen är 
preliminär. 

Det positiva resultatet kan härledas bl.a. till erhållna statsbidrag samt minskade kostnader 
med anledning av ej utförda verksamheter under pandemin.  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 24. 

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 
Ekonom 
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§ 109 Ärendenr VO 2021/141 

Detaljbudget 2022 VO  

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden förväntas fatta beslut om detaljbudget 2022 vid sammanträde i 
november 2021. 

Inför hantering av ärendet ger ekonom Carin Johansson en kort muntlig information som 
redovisar beräknat behov (ej på detaljnivå) av budgetmedel utifrån nuvarande verksamhet.  

Förändringar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet ses bl.a. gällande Nygatans 
gruppboende, externa placeringar och nattmått.  

För 2022 finns det såväl riktade som prestationsbaserade statsbidrag att ta del av. Dock är 
omfattning och ev. villkor för användning/återbetalning ännu inte helt klart.   

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 110 Ärendenr VO 2021/140 

Ersättningsmodell LOV - information 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2020 om att ersättning för utförande av 
hemtjänst enligt Lagen om valfrihet (LVOV) ska utgå från beviljad tid istället för utförd tid.  

I februari 2021 beslutade vård- och omsorgsnämnden att den nya ersättningsmodellen skulle 
införas under hösten 2021, i samband med att det nya verksamhetssystemet Combine tas i 
bruk hösten 2021. Ersättningsnivåerna ska fastställas av nämnden innan införande.  

Ekonom Carin Johansson berättar att en omfattande analys har gjorts och presenterar 
därefter pågående arbete avseende en förändring av ersättningsmodellen, som omfattar bl.a. 
ersättning till egenregi och ersättning till privata utförare samt ersättning för HSL-insatser.   

För att säkerställa hanteringen framför allt för privata utförare i samband med övergång till 
nytt verksamhetssystem, kommer troligen uppstarten av en ny ersättningsmodell att behöva 
skjutas på till våren 2022. 

Ärendet återkommer till vård- och omsorgsnämnden dels med förslag till beslut om ändrad 
tidpunkt för införande, dels för fastställande av ersättningsnivåer.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 114 Ärendenr VO 2021/151 

Information - Besök av xxx xxx, Witalabostäder 

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

Ärendebeskrivning 
xxx xxx, Witalabostäder berättar att det är viktigt att kunna underhålla bostadsbeståndet och 
erbjuda en trivsam miljö. Kommunikationen med hyresgästerna är mycket viktig.  

I kontakten med hyresgästerna upptäcks ibland svårigheter för vissa hyresgäster att ta hand 
om sig själva och sin lägenhet av olika anledningar. Vissa lägenheter utsätts för onormalt 
stort slitage, och ibland ses hyresgäster leva i misär.  

Med anledning av de begränsningar som finns i Jordabalken, som styr Witalabostäders 
verksamhet, finns svårigheter att ingripa och erbjuda stöd utifrån behov.  

Det är önskvärt att berörda personer kan erbjudas stöd och hjälp utifrån behov genom en 
gemensam insats mellan Witalabostäder och ex. socialtjänst och vård- och 
omsorgsförvaltning.  

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter påtalar att frågan bör lyftas i forum för samverkan 
mellan socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning, för att kunna skapa en tydlig och 
enklare hantering i frågan.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef HoS och Myndighetskontor Jennie Svensson 
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§ 115 Ärendenr VO 2021/46 

Fortsatt arbete utifrån Utvecklingsplan FO - muntlig 
information 

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

Yrkande från Moderaterna att ”nämnden inför budgetberedningen äskar medel i investerings-
budgeten för 2023 till nytt LSS boende. Det nya boendet ska kunna nyttjas 2024” remitteras 
till VON arbetsutskott för hantering i samband med beredning inför det fortsatta arbetet med 
bostäder med särskild service enligt LSS och SoL.    

Ärendebeskrivning 
Funktionschef FO Ulrika Ribbholm berättar om det fortsatta arbetet utifrån Utvecklingsplanen 
för funktionshinderomsorg, som vård- och omsorgsnämnden ställde sig bakom i augusti och 
som kommunfullmäktige fastställt vid sammanträde i oktober. 

Ribbholm beskriver framför allt tankar kring bostäder med särskild service enligt LSS och SoL. 

Ordförande påtalar att nämnden i november, efter beredning i VON arbetsutskott, förväntas 
att fatta ett inriktningsbeslut utifrån dagens presentation, inkluderat ekonomiska beräkningar. 

Yrkande 
Med anledning av tidigare beslut att flytta Nygatans boende till Himlabackarna överlämnar 
Anders Bengtsson (M) följande yrkande: 
”Moderaterna yrkar att nämnden inför budgetberedningen äskar medel i investerings-
budgeten för 2023 till nytt LSS boende. Det nya boendet ska kunna nyttjas 2024.” 

Ordföranden påtalar att yrkandet från (M) lämpligast överlämnas till VON arbetsutskott för 
hantering i samband med beredning av ärende gällande bostäder enligt LSS och SoL i 
november. Alternativt fattar nämnden beslut i ärendet redan vid dagens möte.  

Stig-Göran Fransson (C) föreslår att ärendet bereds och hanteras via VON arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO Ulrika Ribbholm 
Ekonom 
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§ 116 Ärendenr VO 2021/75 

Synpunkt Vetlanda VO - redovisning av synpunkter avseende 
kvartal 3 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2021-07-01--2021-09-30. 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt Vetlanda är en e-tjänst som hanteras av Kontaktcenter. Inkomna synpunkter 
besvaras i första hand av handläggare på kontaktcenter, men kan även lämnas vidare för 
hantering av berörd handläggare vid förvaltningen.  

En övergripande sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter avseende alla 
förvaltningar, publiceras månadsvis på Vetlanda kommuns hemsida. Inför redovisning till 
nämnd lämnas underlag från kontaktcenter med uppgift om inkomna och besvarade 
synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Underlaget omfattar även 
synpunkter som ej publiceras på hemsidan, ex. på grund av sekretess. 

Inkomna synpunkter avseende vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden redovisas 
kvartalsvis till vård- och omsorgsnämnden.  

Två inkomna synpunkter under kvartal 3 redovisas till vård-och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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§ 117 Ärendenr  - 

Övrigt ärende - Information om Tomasgården/Tegnérhuset 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgschef ges i uppdrag att sammanställa och informera VON ledamöter om 
genomförda åtgärder och nuläge gällande Tomasgården och det nya boendet Tegnérhuset. 

Ärendebeskrivning 
Arne Larsson (SD) efterfrågar uppföljande information kring Tomasgården och det nya 
boendet Tegnérhuset, framför allt med anledning av den avvikelse gällande avdelning Tuvan 
som tidigare redovisats för vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef
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