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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset entré, kl. 13.30 till 16.40 

Beslutande Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M), ordf.; Jan-Erik Josefsson (KD), 
Cecilia Rylander (VF), Kjerstin Olofsson (S), 

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 Rune Solid (L), kontaktpolitiker § 60 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Ulrika Ribbholm, funktionschef FO 
§60,75-76; Carin Johansson, ekonom §72-75; Jennie Svensson, funktionschef 
HoS/Myndighetskontor §60-72; Joakim Hedström, funktionschef säbo §80-82; 
Henrik Ahlgren, kvalitets- och utvecklingschef §75; Monica Danielson, 
nämndsekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Jan-Erik Josefsson (KD) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-06-18 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 60-85 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Jan-Erik Josefsson (KD) 

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

Anslaget: 2020-06-18 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Föredragningslista 
§ 60 Information från kontaktpolitiker 

§ 61 Meddelanden 

§ 62 Information från förvaltningen 

§ 63 Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019/153 

§ 64 Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019/170 

§ 65 Dom från Förvaltningsrätten 2019/7 

§ 66 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 
Kammarrätten SEKRETESS 

§ 67 Beslut om placering enligt 9 § 9 LSS och § 10 LSS -
förlängning SEKRETESS 

§ 68 Ansökan om bostad med särskild service för barn och 
ungdom enligt 9 § 8 LSS - förlängning SEKRETESS 

§ 69 Ansökan om bostad enligt 9 § 8 LSS SEKRETESS 

§ 70 Ansökan om fortsatt boende enligt 9 § 9 LSS SEKRETESS 

§ 71 Rapport Ej verkställda beslut, period 2 2020 2020/40 

§ 72 Förfrågningsunderlag LOV revidering 2020 2020/139 

§ 73 Prognos per april 2020 - Vård- och omsorgsnämnden 2020/50 

§ 74 Information – Kostnadsjämförelser/Nyckeltal 

§ 75 Information - Upphandling av extern utförare, personlig 2020/124 
assistans 

§ 76 Höjning av habiliteringsersättning 2020/98 

§ 77 Årsrapport Avvikelser 2019 2020/130 

§ 78 Föreningsbidrag 2020 2020/13 

§ 79 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 VO 2020/145 

§ 80 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS 

§ 81 Tillfällig placering SEKRETESS 2020/146 

§ 82 Äldreomsorgsplan 2020-2030 2019/33 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

forts. 

§ 83 Yttrande - Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda 
kommun 

2020/12 

§ 84 Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning, revidering 2020/138 

§ 85 Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom 
vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde kvartal 
1 2020 

2020/131 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

   
   

 

 

§ 60 

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. 

Rune Solid är kontaktpolitiker inom funktionshinderomsorgen/personliga assistans. 
Solid berättar att han träffat personal och även fackliga företrädare för personliga assistenter, 
och redovisar frågor och synpunkter som han fått gällande ärende kring upphandling av 
personlig assistans. 
Vid vård- och omsorgsnämndens möte 2020-05-14 § 55 beslutades att ge vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till nämnden senast i 
augusti. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr 2020/39 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 61 Ärendenr  -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR Cirkulär 2020:25 - Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till 
äldreomsorgen 

b) Protokoll kommunfullmäktige 2020-05-20 § 54 - Tilläggsbudget 2020, vård- och 
omsorgsnämnden samt socialnämnden 

c) SKR Cirkulär 2020:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att 
förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 62 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. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 

 

§ 63 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslutet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

ansökan om utdömande av särskild avgift. 

Ärendet gäller tillsyn av ett ej verkställt beslut. 

IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns 
skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar därmed ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2020-05-19, dnr 20573-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2019/153 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) inkommer med beslut 2020-05-19 i ärende angående 
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§ 64 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av beslutet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) inkommer med beslut 2020-05-25 i ärenden 
angående ansökan om utdömande av särskild avgift. 

Ärendet gäller tillsyn av ett ej verkställt beslut. 

IVO bedömer att oskäligt dröjsmål har uppstått i ärendet som numera är verkställt. Mot 
bakgrund av den extraordinära situation som råder med spridning av Covid-19 ansöker IVO 
inte om en särskild avgift i nuläget för att inte orsaka ytterligare ansträngningar för 
kommunen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar därmed ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2020-05-25, dnr 20583-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2019/170 
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§ 65 

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.” 

Jennie Svensson, funktionschef för Myndighetskontoret, redovisar ärendet och säger att 
kommunjurist kontaktats för bedömning om fortsatt handläggning. Inget väsentligt finns att 
tillägga i ärendet, och som kan antas påverka beslutet. 

Vård- och omsorgsnämnden har därmed inte för avsikt att överklaga ärendet. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten 2020-05-27, mål 1579-19. 

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

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2019/7 

”Förvaltningsrätten bestämmer att Vetlanda kommun ska betala 902 000 kr i särskild avgift till 
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§ 66 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Kammarrätten 

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

Ärendebeskrivning 
Anmäles att ordföranden i avvaktan på ordinarie sammanträde med vård- och 
omsorgsnämnden beslutat om överklagan gällande dom meddelad i Förvaltningsrätten i 
Jönköping 2020-05-26, mål nr 3745-19. 

Vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda kommun yrkar: 

att Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom och fastställer vård- och 
omsorgsnämndens beslut, samt 

om inhibition tills målet slutligen avgjorts.  

Beslutsunderlag 
Överklagan 2020-06-04 inkl. yttrande 2020-06-03. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr - 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 71 Ärendenr VO 2020/40 

Rapport Ej verkställda beslut, period 2 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till VON vid möte i 
augusti med redovisning av de ej verkställda beslut gällande ledsagning/ ledsagarservice enligt 
SoL/LSS, kontaktperson samt avlösarservice, som ännu inte verkställts. 

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 2, 2020 finns det beslut 
som är äldre än tre månader och inte är verkställda, enligt nedan: 

- Fyra beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. Tre fått erbjudande men 
tackat nej. 

- Sex beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. 

- Ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

- Ett beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS där lämplig 
stödfamilj inte kunnat rekryteras. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS där lämplig avlösare inte kunnat 
rekryteras. 

- Två beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS där lämplig ledsagare inte kunnat 
rekryteras. 

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

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

- Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL 4 kap. 1§. 

- Sex beslut kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1§. 

- Tre beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

- Två beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 

- Fyra beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 71 forts. 

- Nio beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

- Ett beslut om avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. 

Funktionschef HoS och Myndighetskontor Jennie Svensson redovisar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 16. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till VON vid möte i 
augusti med redovisning av de ej verkställda beslut gällande ledsagning/ ledsagarservice enligt 
SoL/LSS, kontaktperson samt avlösarservice, och som ännu inte verkställts. 

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Funktionschef Funktionshinderomsorg 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 72 Ärendenr VO 2020/139 

Förfrågningsunderlag LOV revidering 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad riktlinje LOV – Kundval inom hemtjänsten, 
förfrågningsunderlag att gälla fr o m 2021-04-01. 

Ersättning sker utifrån beviljad tid. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen fick 2018-12-13 § 158 i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att revidera 
nuvarande förfrågningsunderlag gällande LOV - Kundval inom hemtjänsten. Detta arbete har 
pågått under 2019 och 2020. 

Strukturen har förändrats och vissa delar har förtydligats, samt att nya delar har tillkommit. 
Funktionschef Jennie Svensson samt ekonom Carin Johansson redovisar förändringar samt 
tillägg som gjorts gällande bl.a.  krav på utförare. 

I uppdraget ingick att se över ersättningsmodellen. Ersättning kan utgå från beviljad tid 
alternativt utförd tid. Det framgår att det bästa alternativet är att utgå från beviljad tid. 

En ersättningsmodell med exakt belopp kommer att tas fram när fullständigt underlag finns 
att tillgå, och presenteras för beslut av vård- och omsorgsnämnden under hösten. 

När det nya verksamhetssystemet Combine är infört kommer även externa utförare att arbeta 
i detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 17. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad riktlinje LOV – Kundval inom hemtjänsten, 
förfrågningsunderlag att gälla fr o m 2021-04-01. 

Ersättning sker utifrån beviljad tid. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, ekonom, funktionschef HoS och Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 73 

Prognos per april 2020 - Vård- och omsorgsnämnden 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson redovisar budgetprognos för april 2020 gällande vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet. 

På grund av rådande läge beroende på Covid-19 är prognosen mycket osäker. Bedömning om 
utveckling är svår att göra i nuläget. 

Prognosen visar på ett underskott motsvarande - 4 850 tkr. Förändringen från föregående 
prognos beror till största del på ett tillskott med 15 000 tkr. Det vill säga att underskottet i 
verksamheten motsvarar -19 850 tkr. Viss del av dessa kostnader beror på Covid-19. 

personalkostnaderna. Covidenheten som startades upp i april ger en viss påverkan på 
kostnaderna. 

Externa placeringar visar fortfarande ett underskott. 

En kostnad för inhyrda socionomer har tillkommit på grund av ökad arbetsbelastning. 

Prognosen för hjälpmedel har ökat med ca 1 000 tkr. Detta beror inte på Covid-19, utan är en 
ökning som skett över tid. Sedan skatteväxlingen i samband med övertagandet av 
hemsjukvården har kostnaderna fördubblats. 

Kommunen kommer att kunna söka statlig ersättning för vissa kostnader som genererats av 
pandemin. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2020. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 18. 

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 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/50 

Fram till april månads utfall ses en mindre ökning inom hemtjänst och särskilt boende gällande 
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§ 74 

Information – Kostnadsjämförelser/nyckeltal 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och ekonom Carin Johansson berättar att 
förvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
blivit ombedda att ta fram kostnadsjämförelser/nyckeltal utifrån jämförbara kommuner. 

Johansson redovisar de kostnadsjämförelser som tagits fram gällande vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och funktionshinderomsorg. 
Jämförelserna utgår från inrapporterad nationell statistik. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr - 
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§ 75 

Information - Upphandling av extern utförare, personlig 
assistans 

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

Ärendebeskrivning 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över vad en upphandling av personlig assistans skulle 
innebära och återkomma till nämnden senast i augusti 2020. 

Funktionschef FO Ulrika Ribbholm samt kvalitets- och utvecklingschef Henrik Ahlgren 
redovisar arbetet med att ta fram information och underlag i ärendet. 

En arbetsgrupp har tagits fram som består av representanter från HR-kontor, ekonomikontor 
och utvecklingsenhet. 

Som viktiga områden att belysa ses bl.a.: 
- Nuläge 
- Brukare 
- Personal 
- Ekonomi 
- Omvärldsbevakning 
- Risker 
- Konsekvenser 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO 
Kvalitets- och utvecklingschef VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/124 

Vid vård- och omsorgsnämndens möte 2020-05-14 § 55 beslutade vård- och omsorgsnämnden 
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§ 76 

Höjning av habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

2020. Rekvirerade medel betalas ut som två engångsbelopp á 4 300 kr till deltagare på daglig 
verksamhet enligt LSS. Deltagare på dagverksamhet enligt SoL får två engångsbelopp 
utbetalade á 500 kr. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner kan rekvirera statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg 

är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i 
daglig verksamhet enligt LSS. 

2020. Rekvirerade medel betalas ut som två engångsbelopp á 4 300 kr till deltagare på daglig 
verksamhet enligt LSS. 
Deltagare på dagverksamhet enligt SoL får två engångsbelopp utbetalade á 500 kr. Dessa 
medel utbetalas genom medel från verksamhetens resultatenhet. 

Medel som inte förbrukats före den 31 december 2020 måste återbetalas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 19. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

2020. Rekvirerade medel betalas ut som två engångsbelopp á 4 300 kr till deltagare på daglig 
verksamhet enligt LSS. Deltagare på dagverksamhet enligt SoL får två engångsbelopp 
utbetalade á 500 kr. 

Yrkanden 
A Bengtsson (M), K Olofsson (A), S-G Fransson (C), C Rylander (VF) samt J-E Josefsson (KD) 
tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, Ekonom, Funktionschef FO, Avgiftshandläggare VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/98 

Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Medlen 

Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 

Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen under 
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§ 77 

Årsrapport Avvikelser 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Årsrapport avvikelser enligt SoL/LSS för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2019 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
All personal har enligt SOSFS 2011:5 skyldighet att rapportera missförhållanden eller 
misstänkta missförhållanden i verksamheten. 

Avvikelserapportering enligt SoL/LSS är en viktig del av kvalitetsarbetet inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Data från avvikelserapportering bör vara ett naturligt underlag för 
strategiska beslut i förvaltningen. Områdeschefer/funktionschefer ska analysera avvikelser i 
förvaltningens kvalitetsårshjul, hållplats 4. 

Rapporteringsskyldigheten ska vara ett stöd för anställda att bidra till att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten. Den ska också vara ett stöd för anställda att rapportera ett 
missförhållande utan rädsla för repressalier. 

Socialt ansvarig samordnare Peter Sjöstrand har tagit fram årsrapport över avvikelser för 
2019. Av rapporten ses att 255 avvikelserapporter har registrerats under året. 
En majoritet av rapporterna är kategoriserade som allvarlighetsgrad ett och två, d.v.s. obehag 
eller obetydlig skada respektive övergående funktionsnedsättning. 

Ingen avvikelse har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

I framtiden kommer årsrapportering av avvikelser att ingå i förvaltningens gemensamma 
kvalitetsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Årsrapport avvikelser enligt SoL/LSS för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2019 och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, SAS P Sjöstrand 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/130 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 78 Ärendenr VO 2020/13 

Föreningsbidrag 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar följande föreningar bidrag avseende verksamhetsåret 
2020: 
- Vetlanda FUB-förening beviljas 90 000 kr och 
- Anhörigföreningen i Vetlanda beviljas 10 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
För att en förening ska kunna beviljas bidrag av vård- och omsorgsnämnden är grundkravet att 
man arbetar med stöd till personer inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
Föreningen ska genom sin verksamhet skapa mötesplatser och delaktighet för de målgrupper 
som nämnden vill nå med sin verksamhet. Föreningen ska fungera som komplement till det 
arbete som nämnden bedriver. 

Två föreningar har i tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag från vård- och 
omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2020. Dessa föreningar är Vetlanda FUB-förening samt 
Anhörigföreningen i Vetlanda. 

Både Vetlanda FUB-förening och Anhörigföreningen i Vetlanda bedriver lokal verksamhet 
riktad till personer inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde vilket är en 
förutsättning för att kunna beviljas föreningsbidrag enligt nämndens riktlinje för 
föreningsbidrag. Bedömningen görs att föreningarnas arbete är positivt för målgrupperna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, Ekonom, G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

19



 
 

 

 

 

§ 79 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2019 års Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse årligen. Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet ur patient eller 
brukarperspektiv enligt SOSFS 2011:9. Det systematiska arbetet utförs i många delar på 
samma sätt fast utifrån olika lagrum varför en gemensam berättelse för 2019 har tagits fram. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver verksamhetens kvalitetsarbete under 
föregående kalenderår. Den beskriver vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt 
som möjligt reducera risker i vården och omsorgen. 

Rapporten ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-01 inkl. kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Helen Karlsson 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/145 
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§ 82 

Äldreomsorgsplan 2020-2030 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta äldreomsorgsplan 
2020-2030. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-02-07 § 22 vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en ny äldreomsorgsplan. 

Syftet med en äldreomsorgsplan för Vetlanda kommun är att ge underlag för att styra, 
strategiskt planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen. Äldreomsorgsplanen ska 
även finnas med som en del i den övergripande utvecklingen av kommunen och beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Kommunövergripande görs en omvärldsanalys med utblick tio år varför det kan vara en fördel 
att även äldreomsorgsplanen sträcker sig över en längre tidsperiod än vad de tidigare 
planerna gjort. Det ger förutsättningar för en långsiktig planering av äldreomsorgen i 
Vetlanda. 

Förslaget till ny Äldreomsorgsplan har arbetats fram och presenterats för vård- och 
omsorgsnämnden, som även diskuterat planen vid en workshop 27 februari 2020. 

Kommunstyrelse, pensionärsorganisationer och anhörigföreningen samt Liberalerna (L) har 
inkommit med synpunkter inför färdigställande av ett slutligt förslag till Äldreomsorgsplan 
2020-2030. 

Joakim Hedström, funktionschef för särskilt boende kommenterar förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-20 inkl. förslag till Äldreomsorgsplan 2020-2030. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 20. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta äldreomsorgsplanen 2020-
2030. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2019/33 
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§ 82 

Yrkanden 
A Bengtsson (M), K Olofsson (S), S-G Fransson (C), C Rylander (VF) samt J-E Josefsson (KD) 
tillstyrker förslag till Äldreomsorgsplan 2020-2030. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef J Hedström 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 
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§ 83 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ser i dagsläget ingen möjlighet att inom sitt verksamhetsområde 
inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden med flera ska yttra sig över motion angående ”Fixartjänst i 

att förebygga fallolyckor i det egna hemmet, bryta isolering och psykisk ohälsa. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till Withalabostäder, 
Räddningstjänsten och vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Vård- och omsorgsnämnden 
ska också kontakta kommunala pensionärsrådet, KPR, för yttrande. 

KPR har i sitt yttrande tillstyrkt motionen och ser att någon form av fixartjänst skulle vara till 
nytta för våra äldre i Vetlanda kommun. 

Ett proaktivt och förebyggande arbetssätt är viktigt och ger på sikt vinst för alla berörda 
parter. Vård- och omsorgsnämnden kommer inom kort ge förslag på äldreomsorgsplan och i 
den framhålls det förebyggande arbetet som en bidragande faktor för att klara framtidens 
äldreomsorg. 

Den nya äldreomsorgsplanen kommer att belysa vikten av förebyggande arbete också när det 
gäller att minska upplevelsen av isolering och ensamhet. Kan upplevelsen av isolering och 

möjligt sätt att också påverka och ev. upptäcka psykisk ohälsa bland äldre. 

Vård- och omsorgsnämnden ser i dagsläget ingen möjlighet att inom sitt verksamhetsområde 
inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun, men ser att det skulle vara ett viktigt komplement i det 
förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-05. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 21. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/12 

Yttrande - Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun 

Vetlanda kommun”, insänd av Vetlanda Framåtandas fullmäktigegrupp. Fixartjänstens syfte är 

ensamhet minskas t.ex. genom ”träffpunkter” och aktivering på platser i kommunen är det ett 
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§ 83 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ser i dagsläget ingen möjlighet att inom sitt verksamhetsområde 
inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

§ 84 Ärendenr VO 2020/138 

Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning VO, revidering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Reviderad Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2020 görs en årlig översyn av Delegations- och beslutsförteckningen i samband 
med vård- och omsorgsförvaltningens arbete med hållplatserna i Kvalitetsårshjulet. 

De justeringar som föreslås omfattar främst kompletteringar avseende vissa insatser. Även 
ändringar som tidigare beslutats av vård- och omsorgsnämnden genom separat beslut, ex. 
hantering av ärenden gällande utdömande av särskild avgift, har skrivits in i förteckningen. 

 En nämnd får uppdra åt presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (KL 6 § 37). En nämnd får 
även uppdra till en anställd att besluta i vissa ärenden (KL 7 kap. § 5-8). 

Beslutanderätt får inte delegeras (KL 6 kap. § 38) gällande 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-25 inkl. förslag till reviderad Delegations- och beslutsförteckning för 
vård- och omsorgsnämnden, granskad 2020-05-25. 
Protokoll VON arbetsutskott 2020-05-28 § 22. 

Förslag till beslut 
Reviderad Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden antas. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
M Danielson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 85 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal 1 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av inkomna och besvarade synpunkter gällande 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vård- 
och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Från och med 15 juni 2019 har Synpunkt Vetlanda övergått till en e-tjänst, som hanteras av 
Infocenter/Kontaktcenter. Inkomna synpunkter kommer i första hand att besvaras på 
Infocenter, men kan även lämnas vidare för hantering av berörd handläggare. 

En sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter publiceras månadsvis på Vetlanda 
kommuns hemsida. Därifrån görs utdrag gällande synpunkter som berör specifik förvaltning, 
för redovisning till nämnd. 

För kvartal 1 2020 redovisas en synpunkt som inkommit och rör vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
M Danielson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

Ärendenr VO 2020/131 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för perioden 2020-01-01--03-31 och lägger dessa 
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