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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.05 

Beslutande A Bengtsson (M), ordf.; K Olofsson (S); S-G Fransson (C); C Rylander (VF);  

A Larsson (SD);  

Tjänstgörande ersättare: M Funck (S) för L Lööw (S); N Axelsson (M) för  

S Khachatryan (M); P Fälth (SD) för B Glans (VF); ingen ersättare för J-E 

Josefsson (KD)  

Övriga deltagare M Karlsson, vård- och omsorgschef; U Ribbholm, funktionschef Kvalitet och 

utveckling, M Göransson, funktionschef hemtjänst § 52-55 , J Hedström, 

funktionschef särskilt boende § 52-55; J Svensson funktionschef HoS och 

myndighetskontor § 52-55, C Johansson, ekonom § 55; G Mathur, 

verksamhetsutvecklare § 48-51; H Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAS § 56; M Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera S-G Fransson (C) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-04-04 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 48 - 61 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justerare 

Anders Bengtsson 

 

 S-G Fransson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2019-04-04 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-04-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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Innehållsförteckning/Föredragningslista 

Paragraf Rubrik        Sida 

§ 48  Meddelanden  

§ 49  ESTHER-coach i vård- och omsorgsförvaltningen – information 

§ 50  Öppen jämförelse –  

   Vård och omsorg om äldre 2018 - information  

§ 51  Kvalitetsberättelse VO 2018 

§ 52  Information från kontaktpolitiker 

§ 53  Information från förvaltningen 

§ 54  Yttrande över motion om fler platser inom särskilt boende 

   i centralorten inom Vetlanda kommun 

§ 55  Bokslutsprognos per februari 2019 VO 

§ 56  Patientsäkerhetsberättelse 2018 

§ 57  Funktionsprogram – Bostad med särskild service för vuxna 

   enligt 9 § LSS 

§ 58  Aktivitetsplan KomHem 

§ 59  Delegations- och beslutsförteckning VON 

§ 60  Kontaktpolitiker VON 2019-022 

§ 61  Anmälan av delegationsbeslut 
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§ 48 Ärendenr  VO 2019/73 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

a) Protokoll 2019-02-20 § 21 Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens  

  nämnder och styrelser 2019-2022. 
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§ 49 Ärendenr VO 2019/78 

ESTHER-coach i vård- och omsorgsförvaltningen – information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningens Esther-samordnare berättar om arbetet som Esther-coach/-

samordnare.  

Idag finns totalt 24 st. Esther-coacher, samt ytterligare 6 st. som är under utbildning. 

Esther-coachen arbetar för att sprida ”Esther- andan” i sina arbetsgrupper och verksamheter. 

Coacherna är utbildade i förbättringskunskap samt kundfokus och har som uppgift att stödja 

pågående utvecklingsarbete som leder till högre livskvalité och ökad trygghet för Esther. 
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§ 50  Ärendenr VO 2019/87 

Öppen jämförelse – vård och omsorg om äldre 2018 – 
information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultat från socialstyrelsens undersökning 

Öppna jämförelser – Vård- och omsorg om äldre 2018. 

Öppna jämförelser är Socialstyrelsens verktyg för att analysera, följa och utveckla 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. 

Resultatet baseras på flera olika undersökningar men främst på brukarundersökningen som 

besvaras av de boende själva. 

Av resultatet framgår bl.a. att Vetlanda kommun är bäst i Sverige på att aktivera våra äldre 

och se till att de inte upplever ensamhet på kommunens särskilda boenden. 

För kategorin "Särskilt boende i sin helhet" återfinns Vetlanda på 14:e plats. 

 

 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-03-26 6 (16) 

§ 51 Ärendenr VO 2019/70 

Kvalitetsberättelse VO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kvalitetsberättelsen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar kvalitetsberättelsen, som beskriver det 

kvalitetsarbete som har ägt rum i vård- och omsorgsförvaltningen under 2018.  

Under 2018 har vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsårshjul med hållplatser för lärande 

genomförts för andra året i rad. Årshjulet är en del av förvaltningens systematiska kvalitets- 

och förbättringsarbete, och omfattar fem teman som kallas för hållplatser för lärande. 

Dokumentation i samband med hållplatserna utgör grunden i kvalitetsberättelsen.  

Hållplatserna är:  

- Egenkontroll 

- Utbildning och kompetens 

- Processer och rutiner 

- Avvikelser, synpunkter och klagomål 

- Riskanalys 

Vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete är en viktig del i att leda 

verksamheterna till att uppnå ml och krav i gällande lagstiftning och därmed också uppnå god 

kvalitet.  

Förvaltningen strävar efter att vara en ärande organisation som tar vara på det lärande som 

sker och omsätter det till faktiskt handlande med målet att skapa bättre verksamheter för 

Esther. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-05. 

Beslutet skickas till: 

G Mathur 

Vård- och omsorgschef 
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§ 52 Ärendenr VO 2019/27 

Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

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 antingen skriftligt och/eller muntligt 

informera om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som 

kontaktpolitiker.  

Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc.  

Ingen information från kontaktpolitikerbesök finns att redovisa. 
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§ 53 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 månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77.  
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§ 54 Ärendenr VO 2018/122 

Yttrande över motion om fler platser inom särskilt boende i 
centralorten inom Vetlanda kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande.  

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 augusti 2018 inkom Liberalerna med en motion om att snarast utreda möjligheten till 

att bygga en helt ny enhet med särskilda boendeplatser i centralorten. 

Bakgrunden till motionen var att Kommunala pensionärsrådet (KPR) gjort beräkningar att det 

kommer behövas ytterligare 100 nya boendeplatser fram till år 2024. Dessa platser är utöver 

utökning av 8 platser på Bäckagården våren 2019 och 36 platser på Nya Tomasgården våren 

2021. 

Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-02-07 § 22 vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att revidera Äldreomsorgsplanen. Denna kommer att sträcka sig till 2030 och i uppdraget 

inkluderas kalkyl och planering av det framtida behovet av särskilda boendeplatser.  

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2019 att utreda behovet av framtida 

boendeplatser. För att trygga vården för kommunens äldre kommer aspekter kring ekonomi, 

lokaler, nybyggnation, personalförsörjning och alternativa lösningar att övervägas. 

Yrkanden 

A Bengtsson (M), K Olofsson (S), S-G Fransson (C); C Rylander (VF), A Larsson (SD); M Funck (S), 

N Axelsson (M, P Fälth (SD) tillstyrker förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-05. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-03-14 § 16. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, vård- och omsorgschef, J Hedström 
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§ 55 Ärendenr VO 2019/68 

Bokslutsprognos per februari 2019 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Prognos per februari 2019 godkänns och redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Prognosen per februari 2019 avseende vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott 

med -13 266 tkr. De största orsakerna till den negativa avvikelsen är hemtjänst och nya platser 

inom särskilt boende. 

Inför 2019 fick nämnden ett tillskott om 15 mnkr.  

Ekonom Carin Johansson redovisar prognos per februari 2019 och berättar att en budget lagts 

i balans utifrån tillskottet om 15 mnkr samt att flera åtgärder vidtagits för att kunna sänka 

underskottet.   

De stora avvikelserna under 2018 var externa placeringar och personlig assistans, vilka utifrån 

nuvarande volym har inrymts i budgeten. Sker förändringar inom dessa områden kommer det 

att påverka utfallet 2019. 

I prognosen räknas med att samtliga verksamheter ska hålla sin budget. Förvaltningen 

kommer att arbeta vidare med förslag som kan minska underskottet.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar de åtgärder som redan beslutats och 

vidtagits med anledning av underskottet  inkl. utfall/effekt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inkl. prognos 2019-03-15. 

Prognos per februari, bilaga 2019-03-25. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Vård-och omsorgschef 

Ekonom 
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§ 56 Ärendenr VO 2019/71 

Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- 
och sjukvården 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2018 års Patientsäkerhetsberättelse och lägger 

den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse årligen. Berättelsen ska skrivas senast 

den 1 mars årligen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redogör för 2018 års 

patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 

föregående kalenderår – vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt möjligt 

reducera risker i vården. 

 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är flera: 

- Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete. 

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO kan lättare utföra tillsyn av verksamheten. 

- Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänhet, 

kunder, andra vårdgivare och patientorganisationer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-04 inkl. Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- 

och sjukvården 2018. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

MAS 
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§ 57 Ärendenr VO 2019/69 

Funktionsprogram – Bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Funktionsprogram VO gällande Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § LSS antas. 

Ärendebeskrivning  

I samband med  planering för byggnation av LSS-boende har ett förslag till funktionsprogram 

för bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § LSS arbetats fram. 

Funktionsprogrammet innehåller de krav/önskemål som vård- och omsorgsnämnden bör ha 

på ett LSS-boende. Förslaget utgår från aktuell lagstiftning, regelverk och vägledningar. 

Information om funktionsprogrammet kommer även att delges Kommunala rådet för 

funktionshindrade, KRF. 

Beslutsunderlag 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-03-14 § 15. 

Funktionsprogram – Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § LSS 2019-03-14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Funktionsprogram VO gällande Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § LSS antas. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

L Hammarström 
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§ 58 Ärendenr VO 2019/41 

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att det första KomHem-avtalet skrevs 

mellan länets kommuner och regionen när hemsjukvården bytte huvudman från regionen till 

kommunerna år 2013.  I samband med revidering av KomHem-avtalet 2018 framkom behov 

av att formulera en aktivitetsplan som synliggör ansvarsfördelningen inom olika 

förbättringsområden. En plan har formulerats av länets socialchefer och har godkänts av 

REKO. 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att godkänna planen 2019-02-07 och att 

rekommendera länets kommuner att godkänna planen. 

Förvaltningen ställer sig positiv till den framtagna planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-05 inkl. aktivitetsplan. 

Protokoll VON arbetsutskott 2019-03-14 § 14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns. 

Beslutet skickas till: 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 

Vård- och omsorgschef 
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§ 59 Ärendenr VO 2019/88 

Riktlinje - Delegations och beslutsförteckning för vård- och 
omsorgsnämnden 2019-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 2019-2022 antas. 

Skriftlig redovisning av delegationsbeslut görs till nämnden i ärenden där nämndens beslut 

inte kunnat avvaktas (KL 6:39) samt i ärenden som får överklagas enligt bestämmelserna om 

laglighetsprövning i kommunallagen. 

Rutin Granskning av delegationsbeslut enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 

§ 246 upphör. 

Ärendebeskrivning 

I samband med ny mandatperiod revideras nämndens Delegations- och beslutsförteckning.  

Av delegations- och beslutsförteckningen framgår vem eller vilka som utsetts av vård- och 

omsorgsnämnden att besluta å nämndens vägnar i vissa ärenden.  

De delegationsbeslut som fattas med stöd av delegationsförteckningen återredovisas idag 

genom anmälan till vård- och omsorgsnämnden. Genom en ändring i Kommunallagen, KL, som 

trädde ikraft 2018 är huvudregeln att nämnden själv avgör i vilken utsträckning 

delegationsbeslut ska anmälas. Det är endast delegationsbeslut som fattas med stöd av 

kommunallagens regler i ärende som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, 

som måste anmälas till nämnden.  

Om delegationsbeslut får överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 

kommunallagen, måste dessa protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens 

anslagstavla i de fall dessa inte redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Detta med anledning 

av att en överklagandetid måste fastställas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-19. 

Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 2019-03-22. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Funktionschefer 

Nämndsekreterare 

NP 
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§ 60 Ärendenr VO 2019/72 

Riktlinje - Kontaktpolitiker för vård- och omsorgsnämnden,  
VON 2019-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Riktlinje för kontaktpolitiker inom vård- och omsorgsnämnden 2019-2022 antas. 

Ärendebeskrivning 

När ny mandatperiod påbörjas utser vård- och omsorgsnämnden bland sina ledamöter 

kontaktpolitiker för verksamheten. 

I samband med att nya kontaktpolitiker utses förslås även en förändring av 

områdesindelning/organisation för vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker. 

För att ge utrymme för varje kontaktpolitiker att ta del av fler områden inom verksamheten, 

skapas grupper (team) av flera kontaktpolitiker som företräder vård- och omsorgsnämnden 

inom ett utsett område som består av flera olika verksamheter inom nämndens 

ansvarsområde. 

Genom teamen ges såväl nya som gamla ledamöter möjlighet att utbyta kunskap och 

erfarenheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kontaktpolitiker för Vård- och omsorgsnämnden, VON 2019-2022. 

Riktlinje Kontaktpolitiker – Vård- och omsorgsnämnden, VON 2019-03-15 inkl. fördelning av 

kontaktpolitiker/team. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Funktionschefer 

Områdeschefer 

Nämndsekreterare 

NP 
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§ 61 Ärendenr VO 2019/28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

a) 2019-02-01--02-28 Beslut/Avgifter 

b) 2019-02-01--02-28 Beslut enligt SoL 

d) 2019-02-01--02-28 Beslut enligt LSS 

e) 2019-02-01--02-28 Rapport Lex Sarah/Avvikelser 

 

 

 

 


