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Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 29 Ärendenr  - 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2022-02-15 - Nyheter om rapportering av ej 
verkställda beslut. 

b) Kommunfullmäktige 2022-02-23 § 10 - Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda 
kommun. 

c) Minnesanteckningar Samverkan FUB - Vetlanda kommun 2021-09-07. 

d) Minnesanteckningar Samverkan FUB - Vetlanda kommun 2021-11-09. 

e) Primärkommunalt samverkansorgan, PKS - Protokoll 2022-02-10. 

f) Kommunalt forum - Protokoll 2022-02-04.  

Beslutet skickas till 
- 
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 30 Ärendenr VO 2022/17 

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.  

Jan-Erik Josefsson (KD) – Information från möte med Ekenässjöns hemtjänst 2022-03-09. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 31 Ärendenr VO 2022/64 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut utifrån Delegations- och beslutsförteckning VO anmäls och läggs till 
handlingarna: 

a) Extra VON arbetsutskott 2022-02-28. 

b) Yttrande 2022-03-07 Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun  

 

Beslutet skickas till 
- 
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2022-03-24

§ 33 Ärendenr VO 2022/41 

Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av 2021 års patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen 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. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen 
Karlsson redovisar patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse för 2021. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse årligen. Patientsäkerhet- och 
kvalitetsberättelsen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet ur patient och 
brukarperspektiv enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Enligt föreskriften ska även det systematiska kvalitetsarbetet 
som ägt rum under året dokumenteras i en årlig kvalitetsberättelse. Förvaltningen har sedan 
2020 valt att göra en gemensam patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse. Berättelsen 
beskriver vad som gjorts under året som gått för att säkerställa en säker vård och omsorg med 
god kvalitet. 

Under 2021 har det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet påverkats av rådande 
pandemi och inriktningen har varit att bibehålla fungerande strukturer. Trots det konstateras 
att flera aktiviteter med syfte att förbättra, utveckla och säkra verksamheternas kvalitet har 
ägt rum under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 inkl. Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Verksamhetsutvecklare G Mathur 
MAS H Karlsson 
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§ 34 Ärendenr VO 2022/69 

Avtal Medicinsk samverkan och läkaruppdrag mellan 
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och 
särskilt boende 2022-2026 

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

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson informerar om avtal för Medicinsk 
samverkan och läkaruppdrag mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i 
ordinärt och särskilt boende 2022-2026 och de förändringar som gjorts i förhållande till 
tidigare avtal som gick ut 2021. 

Det nya avtalet omfattar 13 kommuners 90 äldreboenden och hemsjukvårdsteam i samverkan 
med 40 vårdcentraler i Jönköpings län.  

Vid framtagande av det nya avtalet har detta gjorts i samverkan mellan kommuner och Region 
för att det ska bli så bra som möjligt för målgrupperna. Utgångspunkten är patientbehoven 
(formulerade som patientlöften). Avtalet tar även höjd för Nära vård.    

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
MAS H Karlsson 
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§ 35 Ärendenr VO 2022/42 

Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030  
(Nära vård) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansdokumentet 
”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och 
vård – 2021-2030”. 

Ärendebeskrivning 
Genom riksdagsbeslut i november 2020 gäller Nationellt primärvårdsuppdrag från den 1 juli 
2021. Sveriges regioner och kommuner, SKR har gemensamt uppdrag genom 
överenskommelse mellan staten och SKR, att samordna utvecklingen och att arbeta 
gemensamt enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. Den nationella tidsplanen 
sträcker sig i nuläget till 2027.  

Varje region har ansvar att tillsammans med kommuner samordna utvecklingen och arbeta i 
de organisatoriska mellanrum som en sådan systemansats innebär. 

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)” är en del i underlaget 
till det beslut Primärkommunalt samverkansorgan, PKS fattat i dokumentet ”Tillsammans 
möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård – 2021–
2030”. Det betyder bland annat att det sker en succesiv omställning som berör primärvården 
(regional och kommunal), hela hälso- och sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola 
med mera. 

Länets 13 kommuner har tillsammans med kommunal utveckling arbetat fram en gemensam 
grund för kommunerna i länets fortsatta arbete. Dokumentet formulerar organisation för 
genomförande med strategier och utvecklingsområden utifrån en gemensam viljeinriktning 
och målbild. Det viktigaste i målbilden är att rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa 
och det tidiga förebyggande arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 
Centralt är; ”Vad blir bäst för invånaren?” 

Dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, 
omsorg och vård - 2021-2030” skapar gemensam plattform för kommunerna i länets fortsatta 
arbete och skapar förutsättningar för samsyn på uppdraget för en samordnad utveckling. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson tillsammans med Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redovisar ärendet.  Det påtalas särskilt att ett 
genomförande kommer att kräva såväl kompetenshöjningar som personalförstärkningar. 
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§ 35 forts. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-03-10 § 9. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 inkl. bilagor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansdokumentet 
”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och 
vård – 2021-2030”. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
MAS H Karlsson 
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§ 36 Ärendenr VO 2022/16 

Handlingsplan Specialiserad palliativ vård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar handlingsplan för Specialiserad palliativ vård. 

Ärendebeskrivning 
Primärkommunalt samverkansorgan, PKS och nämnden för folkhälsa/sjukvård har gemensamt 
enats om att utföra en utredning om den specialiserade palliativa vården i Jönköpings län.  
Var man än bor eller vistas i länet ska samtliga länsinvånare med komplexa symtom eller vars 
livssituation medför särskilda behov, ha jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt.  
Uppdraget för utredningen var att visa på möjliga vägar för en jämlik, effektiv palliativ vård. 

Utredningen har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I samband med 
presentation av utredningen i april 2021 enades uppdragsgivarna bl.a. om att arbeta vidare 
med de förbättringar som utredaren föreslagit. 

Ett förslag på gemensam handlingsplan presenterades vid PKS 2021-06-03, och länets 
socialchefer fick i uppdrag att utreda konsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv vid 
införande av föreslagen handlingsplan. 

Primärkommunalt samverkansorgan rekommenderar i beslut 2021-10-21 § 57 att Jönköpings 
läns kommuners socialnämnder eller motsvarande antar och strävar efter ett genomförande 
av handlingsplan för den specialiserade palliativa vården. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson redovisar planen och lämnar 
kompletterande information.  

Vetlanda kommun har en väl fungerande palliativ vård, och har haft sedan flera år tillbaka. 
Den framtagna handlingsplanen är i linje med den palliativa vård som idag finns i Vetlanda 
kommun. 

De områden som av länets socialchefer konstateras kunna medföra ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna rör undersköterskekompetens, basutbildning i allmän palliativ vård, 
palliativa konsultteam, specialistkompetens, löpande behov av utbildning, palliativt tak samt 
palliativa korttidsplatser i kommunen.  

Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser är relaterade till i vilken utsträckning 
respektive huvudman genomför de åtagande som framgår i handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-03-10 § 10. 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 inkl. handlingsplan. 
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Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 36 forts. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar handlingsplan för Specialiserad palliativ vård. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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2022-03-24

§ 37 Ärendenr VO 2021/140 

Ersättningsmodell LOV - muntlig information 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 25 november 2021 att införandet av ny LOV-ersättning 
skjuts upp till våren 2022. 

Ekonom Carin Johansson informerar om pågående arbete med ny ersättningsmodell, och 
säger att man tyvärr fortfarande ser vissa tveksamheter i verksamhetssystemet och 
hanteringen av ersättning. 

Ovanstående är inte specifikt för Vetlanda kommun utan berör samtliga kommuner som 
arbetar i det nya verksamhetssystemet Combine. 

Troligen kommer inte ett införande av en ny ersättningsmodell LOV kunna genomföras under 
våren 2022. 

Ärendet återkommer till vård- och omsorgsnämnden i april för ev. ställningstagande till ny 
tidpunkt för införande av ersättningsmodell LOV. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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2022-03-24

§ 38 Ärendenr VO 2022/57 

Prognos per februari 2022 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 första prognosen för år 2022 avseende vård och 
omsorgsnämnden.  

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget, men det påtalas att den bygger på att 
kostnadsläget är stabilt samt att nämnden inte blir återbetalningsskyldig avseende 
statsbidrag.  

Faktorer som kan påverka prognosen är en fortsatt hög sjukfrånvaro, osäkerhet kring externa 
placeringar samt ökade kostnader för drivmedel och material.  

Förvaltningen arbetar med att nyttja tillgängliga statsbidrag på bästa sätt utifrån de 
anvisningar som finns, samt att bemanna utifrån brukarnas behov och tillgängliga resurser. 

Hållbarhet och budget i balans är ett av nämndens prioriterade områden. 

Beslutsunderlag 
Prognos per februari 2022, Vård- och omsorgsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
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Sammanträdesdatum
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§ 39 Ärendenr  - 

Välfärdsteknik - information 

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

Ärendebeskrivning 
IT-utvecklare Anneli Uusitalo informerar om arbetet med digitalisering och välfärdsteknik i 
vård- och omsorgsförvaltningen.  

Välfärdsteknik kan användas för att främja trygghet, delaktighet, aktivitet och självständighet. 
Inom förvaltningen finns bl.a.: 
- Lugnande avslappningskudde 
- Musikkudde för rörelseglädje 
- Bild- och symbolstöd för bättre kommunikation 

I september 2016 fattade vård-och omsorgsnämnden beslut om Handlingsplan för 
verksamhetsutveckling med stöd av teknik 2016-2022. En redovisning görs över genomförda 
aktiviteter som utgår från planens tre områden - grundläggande förutsättningar, teknik som 
kvalitetssäkrar och underlättar vårt arbetssätt samt teknik som ökar brukarens trygghet och 
delaktighet.   

Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan fr.o.m. 2023 ska nu påbörjas.  

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU 
IT-utvecklare 
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 40 Ärendenr VO 2022/44 

Internkontroll 2021 VO - redovisning 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av internkontroll för 2021 godkänns 
och läggs till handlingarna, samt 

att redovisningen av internkontroll för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Det påtalas för Region Jönköping att svårigheter ses vid kommunens kontroll i systemet NPÖ, 
där regionen är systemförvaltare, och att detta måste ses över.   

Ärendebeskrivning 
Syftet med internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och 
effektivitet. Att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och 
väl kontrollerad finansiell rapportering. 

God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad 
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat. 

Funktionschef Kvalitet och utveckling Henrik Ahlgren redovisar resultat avseende 
internkontroll för 2021.  

Avvikelser har framkommit avseende Bilar/Fordon (identifiering av förare). Några 
kontrollpunkter har ej kunnat genomföras ex. Loggning NPÖ (förvaltas av Region Jönköpings 
län) samt att vissa uppgifter i nuläget inte kunnat erhållas från ekonomikontoret på grund av 
resursbrist (avser samtliga förvaltningar). 

I loggkontroller som gjorts i våra verksamhetssystem ses inga avvikelser.  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-03-10 § 7. 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 inkl. redovisning av internkontroll 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av internkontroll för 2021 godkänns 
och läggs till handlingarna, samt 

att redovisningen av internkontroll för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Det påtalas för Region Jönköping att svårigheter ses vid kommunens kontroll i systemet NPÖ, 
där regionen är systemförvaltare, och att detta måste ses över.   
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 40 forts. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU 
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Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 41 Ärendenr VO 2022/27 

Internkontrollplan 2022 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom det egna 
verksamhetsområdet. Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden inför varje 
verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med 
internkontrollplan är att verksamhetens mål uppfylls vad gäller ändamål och effektivitet samt 
att lagar och riktlinjer följs i hela organisationen och att vi har en tillförlitlig och lätt 
kontrollerad finansiell rapportering. 

God internkontroll påverkar verksamhetsresultatet genom att ordning och reda ger ökad 
trivsel för medarbetarna och samtidigt påverkar verksamhetens ekonomiska resultat. 

Funktionschef Kvalitet och utveckling Henrik Ahlgren redovisar förslag till internkontrollplan 
2022. 

Förslaget till Internkontrollplanen för 2022 innehåller i stort sett samma kontrollpunkter som 
föregående års plan. Två nya punkter har tillkommit:  

- Årlig kontroll att användarnas behörigheter i verksamhetssystemet Combine är aktuella, 
samt 

- Två gånger per år genomförs analys av statistik från avvikelsesystemet DF Respons på 
förvaltningschefs-/ledningsgruppsnivå.  

Punkt kring årlig information om Lex Sarah/Maria på funktionschefers ledningsgrupp utgår 
(detta görs löpande vid nyanställningar av chefer).  

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-03-10 § 8. 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 inkl. Internkontrollplan 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Internkontrollplan för 2022. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef, funktionschef KoU 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 42 Ärendenr VO 2022/28 

Gemensam systemförvaltning Combine 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att Vetlanda kommun tillsammans med Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö 
kommuner bildar en gemensam systemförvaltning för Combine från och med 2023-02-01,  

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet, samt  

att denna verksamhet föreslås placeras i Vetlanda. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga Höglandskommuner (exklusive Tranås) har genomfört byte av verksamhetssystem 
för socialförvaltning och omsorgsförvaltning från Procapita till Combine, vilket har skapat 
möjligheter att öka samverkan gällande systemförvaltning mellan kommunerna.  

Antal användare av systemet uppgår idag till ca 5 000.  

Vård och omsorgsförvaltningen gick in i det nya systemet 1 november 2021.  

Fördelen med en gemensam systemförvaltning är bl.a. minskad sårbarhet, säkerställd 
kompetens och gemensam support.  

Kostnaderna fördelas enligt särskild framtagen fördelningsnyckel mellan de kommuner som 
ingår i den gemensamma systemförvaltningen, vilket innebär en total kostnad om ca  
2 200 tkr för Vetlanda kommun.  För vård- och omsorgsnämnden innebär detta en ökning av 
kostnaderna för systemförvaltning. 

Funktionschef KoU Henrik Ahlgren redovisar förslaget och lämnar kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 
Beslut VON arbetsutskott 2022-03-10 § 9 
Tjänsteskrivelse 2022-02-07. 
Beslut DIR 2022-01-28 Gemensam systemförvaltning Combine. 
Utredning verksamhetsövergång Combine. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 42 forts. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

att Vetlanda kommun tillsammans med Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö 
kommuner bildar en gemensam systemförvaltning för Combine från och med 2023-02-01,  

att den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom 
Höglandsförbundet, samt  

att denna verksamhet föreslås placeras i Vetlanda. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag och påtalar särskilt förslaget att den 
nya verksamheten placeras i Vetlanda.  

Kjerstin Olofsson (S) samt Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag inkl. 
förslag till placeringsort. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef KoU 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-24

§ 43 Ärendenr VO 2022/68 

Övrigt ärende – Bilersättning till personal i Vetlanda kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna yrkande att 
snabbutreda vilken bilersättning som ska betalas ut så att personal inte förlorar på att 
använda egen bil i tjänsten.   

Ärendebeskrivning 
Anders Bengtsson (M) tillsammans med Kerstin Lundqvist (M) önskar en diskussion kring den 
information som kommit till deras kännedom avseende bilersättning för personal inom 
Vetlanda kommun och som använder sin privata bil i tjänsten.  

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är främst personal inom hemtjänsten berörd och där 
kan man se att den bilersättning som i nuläget erhålls inte täcker de faktiska kostnader man 
har för att använda sin bil i tjänsten. Detta bör ses över och korrigeras omgående. 

Detta gäller även andra förvaltningar där egen bil används i tjänsten.  

Det påtalas särskilt att ersättningen efter skatt ska täcka de utgifter man har, och att en 
förändring även bör ske retroaktivt. 

Även frågan om likabehandlingsprincipen framkommer vid diskussionen, avseende anställning 
med/utan egen bil liksom tillgång till arbetskläder. 

Yrkanden 
Anders Bengtsson (M) ser att frågan bör hanteras kommunövergripande för samtlig personal i 
Vetlanda kommun och föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snabbutreda vilken 
bilersättning som ska betalas ut så att personal inte förlorar på att använda egen bil i tjänsten. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
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