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§ 118 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll kommunstyrelsen 2021-10-06 § 154 Prognos per augusti 2021

b) Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-20 § 151 Plan för funktionshinderomsorgens
utveckling

c) Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-20 § 152 Revidering av riktlinje Avgiftstaxa
inom äldre- och funktionshinderomsorgen

d) Protokoll från Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2021-10-20

e) Sveriges Kommuner och Regioner 2021-11-04 Den nya visselblåsarlagen

Beslutet skickas till 
-
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§ 119 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.  

Rune Solid lämnar rapport från möte på äldreboende Tomasgården och Tegnérhuset. 

Beslutet skickas till 
-
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§ 120 Ärendenr VO 2021/157 

Redovisning Utvärdering sommar VO 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Kvalitet- och utvecklingschef Henrik Ahlgren informerar om resultat från vård- och 
omsorgsförvaltningens utvärdering av sommaren 2021 avseende bemanning. 

Utvärderingen har gjorts på tre nivåer – områdeschefer, ordinarie personal och 
semestervikarier. 

Av enkätsvaren ses bl.a. att förvaltningens områdeschefer upplever att semesterperiod 2 var 
mer ansträngd än period 1.   

Ordinarie personal säger bl.a. att man har upplevt ett gott samarbete samt bra stöd från chef. 
Man har även lämnat ett flertal synpunkter och kommentarer som kommer att följas upp. 

Från sommarens semestervikarier ses ett övergripande positivt resultat. 91 % rekommenderar 
Vetlanda kommun som arbetsgivare till en kompis.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitet- och utvecklingschef 
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§ 121 Ärendenr  - 

Information kring verkställighet av beslut gällande 
kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice och stödfamilj 

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

Ärendebeskrivning 
Biståndshandläggare Anna Raquette tillsammans med Jennie Svensson, funktionschef för 
Myndighetskontoret berättar att organisationen för hantering av ärenden gällande 
kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice samt stödfamiljer har ändrats under hösten 
2021. 

I den nya organisationen sker såväl beslut som verkställande av insats av biståndshandläggare 
på Myndighetskontoret. 

I dagsläget finns totalt 98 st insatser beviljade, varav 20 st ännu ej är verkställda.  
Dialog pågår tillsammans med andra myndigheter, brukare och uppdragstagare angående 
rutiner för verkställande av insatser och för att forma den fortsatta hanteringen gällande 
rekrytering m.m.  

Möjligheten att ta hjälp av föreningar påtalas särskilt.  

Beslutet skickas till 
Funktionschef Myndighetskontor 
Anna Raquette 
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§ 122 Ärendenr VO 2021/28 

Rapport ej verkställda beslut 2021 period 4 - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
- Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

- Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
De beslut om insats som inte blivit verkställda inom tre månader ska rapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporteringen sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).   
Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret redovisar beslut som är äldre än tre 
månader och ännu inte verkställda, avseende period 4 2021:   

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

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

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

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Beslutet avser
Sturebo på grund av att utförare ej kan tillgodose önskemål om specifika veckodagar.

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

- Åtta beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Kontaktperson saknas för uppdraget. Två
personer har fått erbjudande vid ett tillfälle, men tackat nej.

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

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Två har fått erbjudande
vid ett tillfälle under 2020, men tackat nej.

- Sex beslut om särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Samtliga har fått erbjudande
men tackat nej.

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. Kontaktperson saknas för uppdraget.
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§ 122 forts.

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 27. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04. 

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

- Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 
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§ 123 Ärendenr VO 2020/153 

Beslut från Kammarrätten  

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

Ärendebeskrivning 
Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret, redovisar dom som inkommit från 
Kammarrätten.  

Beslutsunderlag 
Dom från Kammarrätten 2021-10-20, mål nr 1792-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
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§ 124 Ärendenr VO 2021/77 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmäles att ordföranden i avvaktan på ordinarie sammanträde med vård- och 
omsorgsnämnden 2021-11-15 antagit yttrande till Förvaltningsrätten i ärende angående 
ansökan om utdömande av särskild avgift.  

Beslutsunderlag 
Yttrande till Förvaltningsrätten 2021-11-15, mål nr 5616-21. 
Föreläggande från Förvaltningsrätten 2021-11-03. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
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§ 125 Ärendenr VO 2021/140 

Ersättningsmodell LOV - ändring av tidpunkt för införande av 
ny LOV-ersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införande av ny LOV-ersättning skjuts upp till våren 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden antog 2020-06-11 ett nytt förfrågningsunderlag utifrån Lagen om 
valfrihet (LOV) avseende kundval inom hemtjänsten. Samtidigt beslutade man även att 
ersättning ska ske utifrån beviljad tid. Förfrågningsunderlaget gäller från och med  
2021-04-01.  

Förvaltningen såg en fördel med att införa den nya LOV-ersättningen i samband med 
införande av nytt verksamhetssystem. Då införandet av det nya verksamhetssystemet 
Combine blev senarelagt beslutade nämnden att skjuta på införandet av ny LOV-ersättning till 
dess att verksamhetssystemet skulle tas i drift. 

Från och med 1 november 2021 har verksamhetssystemet Combine tagits i drift. Dock ser 
förvaltningen att det finns behov av att säkerställa underlagen som ligger till grund för LOV-
ersättningen och föreslår därför att skjuta på införandet till våren 2022. 

Ekonom Carin Johansson lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 29. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-05. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införande av ny LOV-ersättning skjuts upp till våren 
2022. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom
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§ 126 Ärendenr VO 2021/141 

Detaljbudget 2022 inkl. Mål och strategi - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner detaljbudget 2022 för nämndens verksamhet 
avseende 2022 och lämnar över den till ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har under hösten arbetat med detaljbudgeten bland annat i form av workshops. 
Utifrån det har tre områden prioriterats; hållbar ekonomi, kompetensförsörjning samt 
utveckling av välfärdsteknik/digitalisering. 

Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar förslag 
till Detaljbudget 2022 inkl. Mål och strategi avseende vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde.  

Budgeten för 2022 ser ut att balansera med ramen, men det bygger på att nämnden kan 
nyttja statliga medel i viss utsträckning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 inkl. Detaljbudget 2022 VO inkl. Mål och strategi. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 28. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) tillstyrker detaljbudget 2022 enligt förslag.  

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom
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§ 127 Ärendenr VO 2021/53 

Prognos per oktober 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 oktober 2021 avseende vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Prognosen visar en förväntad positiv avvikelse avseende driften motsvarande 16 291 tkr.  
Hela överskottet - och lite till - kan hänföras till statliga bidrag, samt att det finns ett visst 
överskott inom delar av verksamheten. Dessa överskott är främst tillfälliga, och till stor del 
kopplade till pandemin, men även ett resultat av effektiviseringsarbete inom förvaltningen. 

Prognosen har försämrats något sedan tidigare prognos, dock marginellt sett till 
omsättningen. Detta beror bl.a. på fortsatt hög sjukfrånvaro vilket ger en osäkerhet i utfallet 
kring personalkostnader under årets sista månader. Det är även svårt att hitta vikarier, vilket 
ger högre kostnader.  

Nämnden och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ha en så effektiv verksamhet som 
möjligt. Arbetet med att ha rätt bemanning vid rätt tillfälle och på rätt plats utifrån brukarnas 
behov pågår löpande. 

Avseende investeringsbudgeten förväntas ett litet överskott avseende år 2021. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 2021 Vård- och omsorgsnämnd 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 128 Ärendenr VO 2021/99 

Habiliteringsersättning 2021, statsbidrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut om utbetalning av 
habiliteringsersättning i december 2021 kompletteras med att ytterligare tilldelade medel 
fördelas per aktuella brukare under hösten enligt fastställd fördelningsprincip.  

Jäv 
Anders Bengtsson (M) deltar inte i hantering av ärendet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har rekvirerat och tagit del av statsbidrag avseende habiliteringsersättning 
för 2021. Vid sammanträde den 17 juni 2021 beslutade nämnden att tillfälligt höja 
ersättningen för deltagarna genom två utbetalningar, en i juni och en i december. Varje 
utbetalning betalas ut som en engångssumma i samband med ordinarie utbetalning av 
habiliteringsersättning. 

I augusti fick kommunen ta del av ytterligare medel i statsbidraget avseende habiliterings-
ersättning 2021. Det belopp som inte används av statsbidraget ska skickas tillbaka. 

Förvaltningen föreslår att man fördelar resterande bidrag mellan de deltagare som under 
hösten är berättigade till det. Enligt tidigare beslut får alla deltagare som är berättigade till 
bidraget samma belopp, oavsett om man deltar halv- eller heldag. Denna fördelningsprincip 
kvarstår. 

Funktionschef FO Ulrika Ribbholm samt ekonom Carin Johansson lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 30. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-05. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens tidigare beslut om utbetalning av 
habiliteringsersättning i december 2021 kompletteras med att ytterligare tilldelade medel 
fördelas per aktuella brukare under hösten enligt fastställd fördelningsprincip.  
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Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO  
Ekonom 
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§ 129 Ärendenr VO 2021/44 

Riktlinje Kontaktmannaskap Vård- och omsorgsnämnden, VON 
2021 - revidering  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad Riktlinje Kontaktmannaskap Vård- och omsorgsnämnden, VON 2021 antas enligt 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare har ett ansvar som kontaktman för 
särskilt tilldelade områden inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.  

Utifrån förändringar i vård- och omsorgsnämndens verksamhet föreslås en revidering av 
Riktlinje Kontaktmannaskap – Vård- och omsorgsnämnden, VON. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 33. 

Beslutet skickas till 
Ledningsgrupp VO 
Ledamöter vård- och omsorgsnämnden 
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§ 130 Ärendenr VO 2021/152 

Handlingsplan Boendeformer enligt SoL och LSS - 
Utvecklingsplan FO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag till 
handlingsplan avseende boendeformer enligt LSS och SoL inom funktionshinderomsorgen. 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att finna nya lokaler utifrån förslag 
till handlingsplan.  

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden tagit fram en 
långsiktig plan för funktionshinderomsorgens utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ställde 
sig bakom planen 2021-08-26 och den antogs av kommunfullmäktige 2021-10-20. I planen 
beskrivs att handlingsplaner kommer arbetas fram kopplat till olika områden inom 
funktionshinderomsorgen där åtgärder behöver göras för att nå upp till de lagar och riktlinjer 
som styr verksamheten.  

Förvaltningen har påbörjat en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för funktions-
hinderomsorgens boendeformer inom LSS och SoL. Detta för att säkra upp att boendena 
håller hög kvalitet och lever upp till gällande lagstiftning inom området. Tekniska kontoret är 
delaktiga i arbetet.  

Föreslagna förändringar skulle innebära att de brister som lyfts fram i planen gällande 
bostäder åtgärdats. Förändringarna ger också en utökning av platser inom bostad med särskild 
service LSS i form av servicebostad. Utökningen motsvarar den prognos av kommande behov 
som beskrivs i planen fram till år 2030. 

Funktionschef FO Ulrika Ribbholm lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 31. 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag till 
handlingsplan avseende boendeformer enligt LSS och SoL inom funktionshinderomsorgen. 

Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att finna nya lokaler utifrån förslag 
till handlingsplan.  
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Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
Ekonom 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-25

§ 131 Ärendenr VO 2021/153 

Anmälan enligt Lex Sarah - information 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare/Socialt ansvarig samordnare, SAS Gabriella Mathur informerar om 
avvikelse inom funktionshinderomsorgen. Avvikelsen avser Sturebo korttidshem och har 
anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Sarah. 

En omfattande handlingsplan har tagits fram, vilken man redan har påbörjat arbetet med. 

Syftet med Lex Sarah är att komma till rätta med brister och komma fram till åtgärder.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
Verksamhetsutvecklare/SAS 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-25

§ 132 Ärendenr VO 2021/102 

Implementering av Barnkonventionen och barnrättsperspektiv 
i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att implementera Barnkonventionen och att införa  
ett barnrättsperspektiv i förvaltningens verksamheter i enlighet med Vetlanda kommuns 
policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 
2020--2023. 

Ärendebeskrivning 
FN:s Barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020, och rör alla barn upp till 18 år. 
Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv ska implementeras i alla Vetlanda kommuns 
verksamheter och bolag. Kommunfullmäktige har därför antagit en policy för att stödja 
implementeringen. 

Policyns syfte är att: 
 Stödja implementeringen av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i

nämnder och styrelser.

 Tydliggöra kommunens ambitionsnivå i relation till Barnkonventionens intentioner.

Som ett första steg ska alla nämnder och bolag fatta beslut att implementera barn-
konventionen och ett barnrättsperspektiv i sina verksamheter senast 2021.  

En handlingsplan med aktiviteter som leder till ökad kunskap om barnkonventionen och 
barnrättsperspektivet ska därefter tas fram för att implementeringen ska bli systematisk och 
uthållig.  

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur lämnar kompletterande information om 
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet, samt kring införandet i kommunens 
verksamheter.   

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-25

§ 133 Ärendenr VO 2021/14 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

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

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson redovisar beslut från Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-07-01, dnr 3.4.1-00147/2021. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-25

§ 134 Ärendenr VO 2021/144 

Delegation gällande fastställande av 
Informationshanteringsplan VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgschef delegation på att fastställa 
vård- och omsorgsförvaltningens informationshanteringsplan utifrån löpande uppdateringar, i 
samråd med arkivarie. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningen granskar i dagsläget förvaltningens Informations-
hanteringsplan en gång per år, för uppdatering och ev. revidering.  Utifrån denna granskning 
fastställs riktlinjen av vård- och omsorgsnämnden.  

Informationshanteringsplanen är det dokument där förvaltningens dokument finns 
förtecknade. Handlingarna redovisas utifrån verksamhetens olika processer och av planen 
framgår var olika handlingar återfinns samt hur dessa ska hanteras och även arkiveras utifrån 
bl.a. Arkivlagen. Planen ingår i kommunens verksamhetsbaserade informationsredovisning 
(VISA) och följer fastställd klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, KLASSA. 
Kommunens arkivarie medverkar i arbetet med att hålla informationshanteringsplanen 
aktuell. 

Informationshanteringsplanens innehåll påverkas löpande av förändringar gällande ex. 
nya/avslutade digitala system, ändrade arkivregler eller ändrade processer/organisation. Det 
är viktigt att informationen om och hanteringen av förvaltningens dokument med tillhörande 
arkivregler är uppdaterad och fastställd för en rättssäker hantering.  

Vård- och omsorgschef föreslås att erhålla delegation på att fastställa vård- och omsorgs-
nämndens Informationshanteringsplan utifrån löpande förändringar. Uppdatering och 
fastställande sker i samråd med arkivarie.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-11-11 § 32. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgschef delegation på att fastställa 
vård- och omsorgsförvaltningens informationshanteringsplan utifrån löpande uppdateringar, i 
samråd med arkivarie. 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-25

§ 134 forts.

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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