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§ 81 Ärendenr -  

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-16 § 121 Redovisning av ej verkställda beslut 
period 2 2021 – Vård- och omsorgsnämnden 

b) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2021-06-22 Dnr 3.5.1-00905/2021 
c) Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan PKS 2021-06-03 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 82 Ärendenr VO 2021/36 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Ingen information finns att delge vid dagens möte. 

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 nämndens kontaktpolitiker. 

Beslutet skickas till 
-
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§ 83 Ärendenr VO 2021/35 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt delegationsordning samt delegering till ordförande enligt VON beslut 
2020-11-26 § 143, anmäls och läggs till handlingarna: 

a) Yttrande 2021-06-14 Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 6:3, 6:4 
och kvarteret Listen 

b) Personuppgiftbiträdesavtal Enkätfabriken AB 

c) Personuppgiftbiträdesavtal Höglandsförbundet  

Beslutet skickas till 
-
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§ 84 Ärendenr VO 2021/116 

Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderad riktlinje Avgiftstaxa inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen, samt föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen att 
gälla från och med 1 november 2021.  

Ärendebeskrivning 
I samband med att vård- och omsorgsförvaltningen den 1 november 2021 går över till ett nytt 
verksamhetssystem, Combine, har riktlinjen för avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen setts över.  

Avgiftshandläggare Johanna Hoogenboom och Ann-Britt Sandström tillsammans med 
kvalitets- och utvecklingschef Henrik Ahlgren redovisar förslag till reviderad riktlinje samt 
lämnar kompletterande information kring riktlinjen.  

Införandet av det nya verksamhetssystemet Combine medför en del förändringar i hur 
avgiftsutrymme och avgifter beräknas. Förändringar som påverkar riktlinjerna sker inom 
kvarboendeskydd, mattillägg och frånvarojustering.  

I övrigt har redaktionella förändringar har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 inkl. riktlinje. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-08-12 § 13. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderad riktlinje Avgiftstaxa inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen, samt föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen att 
gälla från och med 1 november 2021.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
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§ 85 Ärendenr VO 2021/53 

Ekonomirapport  

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Carin Johansson informerar muntligt om nuläget avseende ekonomin för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

Prognos per augusti kommer att presenteras på nämndens möte i september. Även 
delårsbokslutet, som kommer att färdigställas och lämnas till ekonomikontoret i mitten av 
september, kommer att redovisas till vård- och omsorgsnämnden vid mötet 30 september. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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§ 86 Ärendenr VO 2021/121 

Delårsbokslut 2021 - delegering till VON arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden delegerar till VON arbetsutskott att fatta beslut om  
Delårsbokslut 2021 VO, för inlämning till ekonomikontoret 17 september 2021. 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut för 2021 har inte varit möjligt att färdigställa till dagens sammanträde med 
vård- och omsorgsnämnden då delar av resultatet beräknas per 31 augusti 2021.  

Delårsbokslutet ska lämnas till ekonomikontoret senast den 17 september.  

Då sammanträdet med vård- och omsorgsnämnden den 30 september inte kan inväntas för 
fastställande av vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut, föreslås att VON arbetsutskott 
ges delegation på att fatta beslut om bokslutet vid sammanträde 16 september 2021. 
Delårsbokslutet lämnas därefter till ekonomikontoret, samt redovisas för vård- och 
omsorgsnämnden 30 september 2021.  

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

Anmälan enligt Lex Sarah 

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

Ärendebeskrivning 
2 juli 2021 sändes en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Anmälan avsåg ett allvarligt missförhållande vid Tomasgården i Vetlanda.  

Funktionschef för särskilt boende Joakim Hedström tillsammans med vård- och omsorgschef 
Marianne Karlsson informerar om ärendet samt lämnar kompletterande information.   

En handlingsplan för hantering av ärendet har tagits fram och ett åtgärdsarbete påbörjades 
omgående när missförhållandet blev känt.   

IVO har i beslut 2021-08-06 meddelat att man är nöjd med de åtgärder som gjorts/planeras. 
Därmed avslutar IVO ärendet, och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  

Vikten av att skyndsamt och kraftfullt agera i denna typ av ärenden påtalas av vård- och 
omsorgsnämndens ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Anmälan 2021-07-02 inkl. bilagor (tidigare utsänt). 
Beslut IVO 2021-08-06. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef säbo J Hedström 
MAS H Karlsson 
SAS G Mathur 
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§ 88 Ärendenr VO 2021/112 

Tegnérhuset - öppnande av fjärde avdelningen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att även öppna Tegnérhusets fjärde avdelning. 

Ärendebeskrivning 
Inför att Tegnérhuset togs i bruk 1 mars 2021 hade kommunens särskilda boenden ett 20-tal 
lediga platser. Då det fanns en överkapacitet av boendeplatser beslutades det att tre av fyra 
avdelningar på Tegnérhuset skulle öppnas och att den fjärde avdelningen vid behov skulle 
öppnas efter sommaren 2021. 

Under våren och sommaren har de tomma platserna fått nya hyresgäster och behovet av 
platser överstiger nu tillgången av lediga lägenheter.  

För att möta det uppkomna vårdbehovet behöver samtliga platser på Tegnérhuset tas i bruk.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-07. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-08-12 § 14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att även öppna Tegnérhusets fjärde avdelning. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef J Hedström 
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§ 93 Ärendenr VO 2021/46 

Plan för funktionshinderomsorgens utveckling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom planen för funktionshinderomsorgens 
utveckling samt lämnar den vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Våren 2020 fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att 
ta fram en långsiktig plan för funktionshinderomsorgens utveckling. Arbetet med planen 
påbörjades hösten 2020. Planen identifierar de utvecklingsområden som funktionshinder-
omsorgen står inför på både kort och lång sikt. 

I juni presenterades ett utkast till planen för vård- och omsorgsnämnden. Utkastet har under 
sommaren gått på remiss till kommunala funktionshinderrådet för synpunkter.   

Nu presenteras den slutgiltiga versionen av planen. Inga stora förändringar har gjorts jämfört 
med utkastet till planen men avsnittet som handlar om prognos och inventering av 
boendeplatser har kompletterats med ett avsnitt som omfattar analys och slutsatser av 
inventeringsarbetet.  

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur tillsammans med funktionschef FO Ulrika Ribbholm 
(via länk) redovisar uppgifter som lagts till efter presentationen som gjordes för nämnden vid 
sammanträde i juni.   

Kommunala rådet för funktionshindrade har hanterat remissen vid möte den 24/8 2021, och 
ordföranden redovisar de synpunkter som framfördes vid mötet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-14 Plan för funktionshinderomsorgens utveckling. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-08-12 § 16. 
Synpunkter från Kommunala rådet för funktionshindrade 2021-08-24. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom planen för funktionshinderomsorgens 
utveckling samt lämnar den vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
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§ 93 forts. 

Yrkanden 
Jan-Erik Josefsson (KD) samt Anders Bengtsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef FO U Ribbholm 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
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§ 94 Ärendenr VO 2021/108 

Sammanträdestider VON och VON au 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 2022 
fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2022 för vård- och omsorgsnämnden, VON samt 
VON arbetsutskott.  
Sammanträdestid för såväl vård- och omsorgsnämnd, VON som VON arbetsutskott är  
torsdag kl. 13.30, om inget annat anges i kallelse. 

Vård- och omsorgsnämnden, VON VON arbetsutskott, VON au 
Torsdag kl. 13.30   Torsdag kl. 13.30 

27 januari    13 januari 
24 februari inkl. workshop  10 februari 
24 mars     10 mars  
21 april     7 april  
19 maj     5 maj 
16 juni     2 juni  
25 augusti    11 augusti 
29 september inkl. workshop  15 september 
27 oktober    13 oktober 
24 november    10 november 
15 december     1 december 

Beslutsunderlag 
Sammanställning/Förslag 2021-06-29. 
Beslut VON arbetsutskott 2021-08-12 § 17. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 2022 
fastställs enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Ledamöter VON, Ledningsgrupp VO, Nämndsekreterare
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§ 95 Ärendenr VO 2021/75 

Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 2021-04-01--06-30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för perioden 2021-04-01--2021-06-30 och lägger dessa till handlingarna. 

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.  

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

För kvartal 2 2021 finns en synpunkt att redovisa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 
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