
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-27

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till 16.30 
Workshop kl. 8.30--11.50, närvaro enligt separat lista. 

Beslutande Jan-Erik Josefsson (KD), ordf., Stig-Göran Fransson (C)--kl.14.30, Anders 
Bengtsson (M), Cecilia Rylander (VF), Rune Solid (L), Kjerstin Olofsson (S), 
Arne Larsson (SD), Birgitta Glans (VF) 

Tjänstgörande ersättare Eva-Karin Hjalmarsson (S) för Lennart Lööw (S), Ann-Britt Bengtsson (C) för 
Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.30--15.00, Mattias Funck (S) för Stig-Göran 
Fransson (C) kl. 15.00--16.30. 

Övriga deltagare Lola Frödeberg (VF), Mattias Funk (S)--kl.15.00, Willis Josefsson (L), Kerstin 
Lundqvist (M)--kl.16.00, Ann-Britt Bengtsson (C)--kl. 14.30 

Marianne Karlsson, vård-och omsorgschef; Katarina Hjalmar, ekonom; Emma 
Johansson, ekonom; Jennie, Svensson, funktionschef HoS och 
Myndighetskontor §93-96; Helena Petersson, områdeschef 
Myndighetskontor §93-96; Joakim Hedström, funktionschef säbo §97, Ulrika 
Ribbholm, funktionschef FO § 98; Pär-Olof Högstedt, mark- och 
exploateringschef, Tekniska kontoret § 98, Monica Danielson, nämndsekr. 

Utses att justera Birgitta Glans 

Justeringens plats och 
tid 

Vård- och omsorgsförvaltningen   

Sekreterare 

 

Paragrafer 91-100 

Ordförande 

Monica Danielson, nämndsekr. 

 

Justeringsperson 

Jan-Erik Josefsson, ordf. 

 

Underskrifter 

 Birgitta Glans  

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-10-05 

Datum när anslaget tas bort: 2022-10-27 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekr. 
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Föredragningslista 
§ 91 Delårsbokslut 2022 Vård- och omsorgsnämnden 2022/141  

§ 92 Prognos per augusti 2022 VO 2022/57  

§ 93 Rapport Ej verkställda beslut period 3 2022 inkl. 
redovisning av rutin för redovisning till IVO 

2022/23  

§ 94 Ansökan om bostad enligt 9 § 8 LSS SEKRETESS   

§ 95 Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS   

§ 96 Begäran om bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS 
SEKRETESS 

  

§ 97 Extern placering, äldreomsorg SEKRETESS 2021/162  

§ 98 Handlingsplan boende enligt SoL och LSS inom 
funktionshinderomsorgen - delredovisning 

2021/152  

§ 99 Utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV 2022/145  

§ 100 Information från kontaktpolitikerbesök 2022/17  
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§ 91 Ärendenr VO 2022/141 

Delårsbokslut 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsbokslut 2022 VO och redovisar det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar Delårsbokslut 2022 avseende vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

Av delårsbokslutet framgår att prognosen för bokslut 2022 visar ett överskott om 8 000 tkr. 
Överskottet beror till stor del på riktade statsbidrag inom äldreomsorgen. Dock ses kostnader 
för externa placeringar såväl enligt Socialtjänstlagen (SoL) som Lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS) om -6 000 tkr. 

Alla verksamheter har stora utmaningar i bemanningen, d.v.s svårigheter att finna 
medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen har fortfarande hög sjukfrånvaro vilket 
resulterar i mycket övertid som genererar kostnader. 

Beslutsunderlag 
VON arbetsutskott 2022-09-15 § 26. 
Delårsbokslut 2022 VO. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsbokslut 2022 VO och redovisar det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom K Hjalmar 
Ekonom E Johansson 
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§ 92 Ärendenr VO 2022/57 

Prognos per augusti 2022 VO 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar bokslutsprognos per augusti 2022 
avseende vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

Prognosen visar på ett överskott mot budget om ca 8 000 tkr. Överskottet beror till stor del på 
riktade statsbidrag inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Prognos per augusti 2022 VO. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom K Hjalmar 
Ekonom E Johansson 
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§ 93 Ärendenr VO 2022/23 

Rapport Ej verkställda beslut period 3 2022 inkl. information 
om rutin för redovisning till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna 

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om insats som inte blivit verkställd 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).   
För period 3 2022 finns det beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

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

- Ett beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Lång introduktion/uppstart. 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  

- Tre beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Samtliga 
beslut avser stödfamilj. En person har fått erbjudande, men ännu inte bekräftat.  

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  

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

- Ett beslut om kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §. Lämplig uppdragstagare har ännu 
inte kunnat erbjudas.  

Ovan ej verkställda beslut tillsammans med tidigare inrapporterade beslut som ännu inte 
kunnat verkställas ger totalt: 

- Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En person har 
fått erbjudande vid ett tillfälle under 2020 respektive 2021, men tackat nej. Övriga 
personer har ännu inte fått något erbjudande. 

- Ett beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  
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§ 93 forts. 

- Tre beslut om korttidvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Samtliga 
beslut avser stödfamilj. En person har fått erbjudande, men ännu inte bekräftat. 

- Fyra beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Lämplig uppdragstagare har ännu inte 
kunnat erbjudas.  

- Nio 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 §. Lämplig uppdragstagare har ännu 
inte kunnat erbjudas.  

Jennie Svensson, funktionschef Myndighetskontor tillsammans med områdeschef för 
Myndighetskontor Helena Petersson redovisar rapporten.  

Då nya riktlinjer för inrapportering av Ej verkställda beslut har inkommit från Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO redovisas även reviderad rutin avseende vård- och 
omsorgsförvaltningens rapportering.  

Beslutsunderlag 
VON arbetsutskott 2022-09-15 § 25. 
Tjänsteskrivelse 2022-09-07. 

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

Rapporten överlämnas till kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor J Svensson 
Områdeschef Myndighetskontor H Petersson 
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§ 98 Ärendenr VO 2021/152 

Plan för funktionshinderomsorgens utveckling - Handlingsplan 
boende SoL och LSS, delredovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Funktionschef FO Ulrika Ribbholm tillsammans med mark- och exploateringschef Pär-Olof 
Högstedt, Tekniska kontoret redovisar pågående arbete med funktionshinderomsorgens 
utveckling utifrån handlingsplan för boenden enligt SoL och LSS (VON 2021-11-25 § 130). 

Av redovisningen framgår möjligheter och förutsättningar i dagsläget för att kunna följa 
antagen plan för funktionshinderomsorgens utveckling. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef U Ribbholm 
Mark- och exploateringschef P-O Högstedt, Tekniska kontoret 
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§ 99 Ärendenr VO 2022/145 

Utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 
till en utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV i Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att vård- och omsorgsnämnden har 
erbjudit kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV under tio år. Under 
denna tid har ingen utvärdering eller uppföljning av verksamheten gjorts.  

En utvärdering/uppföljning avseende såväl hantering som förfrågningsunderlag och avtal ses 
som angeläget. 

Beslutsunderlag 
VON arbetsutskott 2022-09-15 § 27. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 
till en utvärdering av kundval inom hemtjänsten enligt LOV i Vetlanda kommun. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M), Kjerstin Olofsson (S), Arne Larsson (SD), Cecilia Rylander (VF), Birgitta 
Glans (VF), Rune Solid (L) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker förslaget.    

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
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§ 100 Ärendenr VO 2022/17 

Information från kontaktpolitikerbesök 

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.  

Under den pandemi som pågått har kontaktpolitikerbesök i vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter inte prioriterats.  
I september 2022 har vård- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker åter inbjudits till besök. 
En kortfattad skriftlig information lämnas från besöken för redovisning till vård- och 
omsorgsnämnden, samt att möjlighet även ges för muntlig information. 

Vid dagens sammanträde lämnas kortfattat en muntlig information avseende: 
Personlig assistans – Lola Frödeberg 
Magasinet, Hemtjänst m.fl. – Anders Bengtsson 
Österliden/Svalan och Lärkan, hemtjänst Holsby och C1 – Cecilia Rylander 
Ekebogården – Eva-Karin Hjalmarsson 

Skriftlig rapport lämnas avseende: 
Hemsjukvården – Jan-Erik Josefsson 

Beslutet skickas till 
- 
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