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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Plats och tid Ks-salen, Stadshuset , kl. 13.30 till 16.15 

Beslutande Kjerstin Olofsson (S); Lennart Lööw (S); Anders Bengtsson (M), ordf.; Shake 
Khachatryan (M); Stig-Göran Fransson (C); Cecilia Rylander (VF); Arne Larsson 
(SD); Jan-Erik Josefsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare: Lola Frödeberg (VF) för Birgitta Glans (VF) 

Övriga deltagare Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Ulrika Ribbholm, bitr. vård- och 
omsorgschef/funktionschef Kvalitet och utveckling; Marie Göransson, 
funktionschef hemtjänst §94; Joakim Hedström, funktionschef säbo §94-95; 
Jennie Svensson, funktionschef Myndighetskontor och HoS §88-89,94; Linda 
Hammarström, funktionschef FO §94; Helena Petersson, områdeschef 
Myndighetskontor §88-89; Carin Johansson, ekonom §96; Peter Sjöstrand, 
SAS §92-93; Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare §83-88; Monica 
Danielson, nämndsekreterare 

 Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Lennart Lööw (S) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 83-96 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Lennart Lööw (S) 

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

Anslaget: 2019-06-04 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-06-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Föredragningslista 
§ 83 MEDDELANDEN 2019/73 

§ 84 Hållplats 2 Utbildning och kompetens 2019 2019/106 

§ 85 Internkontroll 2018 VO - redovisning 2019/83 

§ 86 Ansökan om föreningsbidrag 2019 VO 2019/92 

§ 87 Information från kontaktpolitiker 

§ 88 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning 2019/79 

§ 89 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 2019/102 

§ 90 Deltagande vid presidieöverläggningar 

§ 91 Gemensam finansiering av ett samlat system för 2019/103 
kunskapsstyrning i socialtjänsten 

§ 92 Avvikelserapporter enligt SoL/LSS Vård- och 2018/118 
omsorgsförvaltningen 2018 

§ 93 Ansökan om att bedriva hemtjänst - Anhörigvård 2018/88 
Sverige AB 

§ 94 Information från förvaltningen 

§ 95 Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 2019/90 

§ 96 Bokslutsprognos per april 2019 VO 2019/68 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

 

 

§ 83 

MEDDELANDEN 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKL cirkulär 2019:23 AFS 2018:4 Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 
skyddsfunktion 

b) Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 83 Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun -
sammanfogad 

c) Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 84 Yttrande från revisionen angående årsredovisning-
  Sammanfogad 

d) Kommunfullmäktige 2019-04-24 § 85 - Beviljande av ansvarsfrihet 

e) Boenderåd Norrgården 2019-03-11 - minnesanteckning 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2019/73 
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§ 84 

Kvalitet och lärande VO 2019 Hållplats 2: Utbildning och 
kompetens – Rätt kunskap för att möta Esther 

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

Ärendebeskrivning 
Hållplats 2 är en hjälp för att systematiskt följa behovet av personal- och 
kompetensförsörjning för att säkerställa att personal finns med rätt kompetens. 
Kartläggningen ligger till grund för kommande års utbildningsplan. 

Esther, d.v.s. den enskilde brukaren, har rätt till insatser av god kvalitet. Att personalen har 
rätt kompetens är en viktig förutsättning för att de ska kunna bidra till en god kvalitet i stöd, 
service och omsorg. I lagstiftningen finns bestämmelser om att personal inom socialtjänst och 
sjukvård behöver ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna. Det 
är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag. 

Samtliga funktioner har genomfört hållplatsen och sett över sina behov av kompetens-
påfyllning. Det kan bl.a. konstateras att stöd och support kring de digitala redskapen behöver 
prioriteras inför nästkommande utbildningsplan, liksom att varje chef, på sin nivå, arbetar för 
att säkra personalgruppens behov av kunskap för att kunna tillhandahålla en trygg och säker 
vård och omsorg till Esther. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar resultatet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2019/106 
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§ 85 

Internkontroll 2018 VO - redovisning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av internkontroll för 2018 godkänns 
och läggs till handlingarna. 

Redovisningen av internkontroll för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen. 

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. 

Redovisningen omfattar inte punkterna köptrohetsanalys och prisanalys då dessa kontroller 
ännu inte utförts av ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 23. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 inkl. redovisning av Internkontroll 2018. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av internkontroll för 2018 godkänns 
och läggs till handlingarna. 

Redovisningen av internkontroll för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2019/83 
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§ 86 

Ansökan om föreningsbidrag vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar följande föreningar bidrag avseende verksamhetsåret 
2019: 
Vetlanda FUB-förening beviljas 92 000 kr. 
Anhörigföreningen i Vetlanda beviljas 8 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

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 2019. Dessa föreningar är Vetlanda FUB-föreningen 
samt Anhörigföreningen i Vetlanda. Båda föreningarna uppfyller grundkravet för bidrag och 
bedömningen är att föreningarnas arbete är positivt för målgrupperna. 

En ansökan har även inkommit från Hjärtebarnsfonden.  Fonden har inte sin verksamhet 
förlagd till Vetlanda och omfattas därmed inte av nämndens riktlinje för föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 26. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beviljar följande föreningar bidrag avseende verksamhetsåret 
2019: 
Vetlanda FUB-förening beviljas 92 000 kr. 
Anhörigföreningen i Vetlanda beviljas 8 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda FUB-förening 
Anhörigföreningen 
Hjärtebarnsfonden 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2019/92 

För att en förening ska kunna beviljas bidrag av vård- och omsorgsnämnden är grundkravet att 
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§ 87 

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 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: 

Michael Hellqvist (V) informerar från besök vid Näverbyn, Stenberga 

Michael Hellqvist (V) informerar från besök vid Österäng, Korsberga 

Rune Solid (L) och 
Cecilia Rylander (VF) informerar från besök på Österliden 

 Lennart Lööw (S) 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO -

informerar från utdelning av VON stipendium på Lärcentrum 
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§ 88 

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta nya reviderade riktlinjer för biståndshandläggning 
enligt Socialtjänstlagen, SoL att gälla från och med 2019-07-01. 

Ärendebeskrivning 
Funktionschef Jennie Svensson, områdeschef Helena Petersson samt verksamhetsutvecklare 
Gabriella Mathur redovisar förslag till revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt 
Socialtjänstlagen, SoL. 

Biståndshandläggare beviljar insatser på delegation från vård- och omsorgsnämnden. För 
bedömning av insatser finns framtagna riktlinjer som revideras regelbundet. Senast 
omarbetades riktlinjerna 2015. 

Syftet med en revidering är bl.a. att förtydliga lagstiftningen, skapa samsyn, ge stöd och 
vägledning samt att skapa en rättssäker, jämlik och enhetlig handläggning. Riktlinjerna har 
även syftet att ge medborgare och förtroendevalda insyn i handläggningsprocessen och 
aktuell lagstiftning samt klargöra hur socialtjänstlagen ska tillämpas  i Vetlanda kommun när 
det gäller biståndsbedömning äldreomsorg. 

I anslutning till översynen av riktlinjerna finns förslag på en mer restriktiv bedömning av vissa 
insatser. 

Det är alltid den enskildes individuella behov som är avgörande i bedömningen. 

Förslaget har muntligt presenterats på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-30. 
Förslag till Riktlinje för biståndshandläggning i äldreomsorgen. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 25. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta nya reviderade riktlinjer för biståndshandläggning 
enligt Socialtjänstlagen, SoL att gälla från och med 2019-07-01. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 
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Jan-Erik Josefsson(KD), Anders Bengtsson (M), Lennart Lööw (S), Kjerstin Olofsson (S), Arne 
Larsson (SD), Cecilia Rylander (VF), Stig-Göran Fransson (C), Shake Khachatryan (M) samt Lola 
Frödeberg (VF) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

§ 89 Ärendenr VO 2019/102 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
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 första kvartalet 2019 finns det 
beslut som är äldre än tre månader och inte är verkställda: 

- Elva beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. I samtliga fall har boende ej kunnat 
erbjudas. 

- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL. Orsaken är att plats ej kunnat 
erbjudas. 

- Ett beslut om särskilt boende för psykiska funktionshinder enligt SoL. Orsaken är att 
boende inte kunnat erbjudas. 

- Två beslut om kontaktperson enligt SoL där kontaktperson har saknats för uppdragen. 

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

- Sjutton beslut särskilt boende för äldre enligt SoL, varav en har tackat nej till 
erbjudande. 

- Ett beslut om dagverksamhet för äldre enligt SoL. 

- Ett beslut om särskilt boende för psykiska funktionshinder enligt SoL. 

- Fem beslut om kontaktperson enligt SoL. 

- Fyra beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS. 

- Två beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-30. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 24. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

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 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

§ 90 Ärendenr VO -

Deltagande vid presidieöverläggningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslut att VON arbetsutskott deltar vid länsövergripande presidieöverläggningar. 

Arvode erhålls enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente. 

Ärendebeskrivning 
Fyra gånger per år kallas vård- och omsorgsnämndens presidium till länsövergripande 
presidieöverläggningar. 

Arbetsutskottet föreslår att VON arbetsutskott, vilket innebär att ytterligare en ledamot 
utöver presidiet, deltar vid dessa överläggningar. 

Arvode erhålls enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 29. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Beslut att VON arbetsutskott deltar vid länsövergripande presidieöverläggningar. 

Arvode erhålls enligt Vetlanda kommuns arvodesreglemente. med arvode. 

Yrkanden 
Lola Frödeberg (VF) yrkar att endast vård- och omsorgsnämndens presidium , d.v.s. 
ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande bör delta vid länsövergripande 
presidieöverläggningar. 

Kjerstin Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt Frödebergs motförslag och 
finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

§ 91 Ärendenr VO 2019/103 

Gemensam finansiering av ett samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
rekommendationen från SKL. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har kommit med en rekommendation till landets 
kommuner då de ser att det finns behov av en mer hållbar och långsiktig modell för nationellt 
stöd till kvalitetsarbetet i landets kommuner. SKL ser det nödvändigt att landets kommuner är 
med och finansierar denna utveckling. 

SKL:s förbundsstyrelse har vid sammanträde 14:e december 2018 beslutat rekommendera 
landets kommuner att ansluta sig till förslaget om ny modell för gemensam finansiering av 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell 
samordning inom socialtjänstens verksamhet. 

Kostnaden som beskrivs i förslaget fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift; 1,95 kr per kommuninvånare och ingår i det generella statsstödet. För 
Vetlanda kommun innebär det en kostnad om ca 56 000 kr/år. 

Det är viktigt att ha en nationell kunskapsstyrning som kan ge kunskapsstöd och stöd för  
uppföljning och analys. Genom olika kvalitetsregister skapas det möjlighet att inom 
socialtjänstens ansvarsområde utveckla och få en evidensbaserad omsorg och vård. Nationellt 
arbete som underlättar kommunernas arbete med att skapa kvalité i verksamheten är ett 
viktigt stöd och ökar möjligheterna till en lärande organisation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-24. 
SKL Meddelande från styrelsen – Rekommendationer till kommuner om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 29. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
rekommendationen från SKL. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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 Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 
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§ 92 

Avvikelserapporter enligt SoL/LSS Vård- och 
omsorgsförvaltningen 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Avvikelserapport enligt SoL/LSS för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2018 och lägger den till handlingarna. 

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

Formulär och rutin för att rapportera avvikelser, missförhållanden eller misstänkta 
missförhållanden och redogörelse för aktuell händelse finns på intranätet. 

Socialt ansvarig samordnare, SAS har delegation på att utreda avvikelser enligt lex Sarah. 

Avvikelserapportering enligt SoL/LSS är en viktig del av kvalitetsarbetet inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Rapporteringen bör vara ett naturligt underlag för strategiska beslut i 
förvaltningen. 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. 

Av 243 registrerade rapporter 2018 är 35 lex Sarahavvikelser och 208 rapporter omfattar 
annan avvikelse. 

En avvikelserapport enligt lex Sarah har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 inkl. årsrapport 2018. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
P Sjöstrand 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 
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§ 93 

Ansökan om att bedriva hemtjänst - Anhörigvård Sverige AB 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte godkänna ansökan från Anhörigvård Sverige AB 
om att bedriva hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Vetlanda. 

Motivering är att företaget inte fullt ut uppfyller den kravspecifikation som framgår av 
Vetlanda kommuns förfrågningsunderlag (2011-03-03 § 51). 

Ärendebeskrivning 
Anhörigvård Sverige AB ansöker om att bedriva hemtjänst, omvårdnad och service i hela 
kommunen. Ansökan innehåller inget kapacitetstak för omvårdnad och service (kategori A) 
eller service ( kategori B). 

Företaget är specialiserat på anhörigvård vilket innebär att de anställer en eller flera anhöriga 
till brukaren för att utföra service eller omsorgstjänster. 

Dialog med företaget har förts via e-post från 2018-06-25 då ansökan är registrerad 
(2018/VO0088). 

Socialt ansvarig samordnare SAS Peter Sjöstrand redovisar ärendet. 

Sammantaget ses svårigheter att kunna godkänna ansökan utifrån de kvalitetsaspekter och 
krav som vi själva har. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-17. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 28. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

att inte godkänna ansökan från Anhörigvård Sverige AB om att bedriva hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård i Vetlanda. 

Motivering är att företaget inte fullt ut uppfyller den kravspecifikation som framgår av 
Vetlanda kommuns förfrågningsunderlag (2011-03-03 § 51). 

Beslutet skickas till 
Anhörigvård Sverige AB 
Vård- och omsorgschef 
P Sjöstrand 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2018/88 
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Ansökan om rättelse 

Enligt 10 kap. 1 §  Lag (2008:962) om valfrihetssystem får den sökande som inte godkänts 
ansöka om rättelse av kommunens beslut. Ansökan om rättelse ska enligt 10 kap. 3 § ha 
kommit till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att underrättelse lämnats 
enligt 8 kap. 2 §. 

Ansökan om rättelse skall lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 50 
02 Jönköping. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 
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§ 94 

Information från förvaltningen 

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, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO -
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§ 95 

Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrande enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Den 19 februari 2019 inkom en motion från Vetlanda Framåtanda, VF med förslag att 
kommunen upptar förhandlingar med fastighetsägaren till Ramkvilla Hotell (tidigare Dalbo 
servicehus) om att antingen köpa eller förhyra anläggningen för att därigenom skapa 
möjligheter för äldreboende i Ramkvilla. Förslaget utgör samtidigt en efterlängtad och 
angelägen landsbygdssatsning. 

att revidera nuvarande Äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen kommer att sträcka sig till 
2030 och i uppdraget inkluderas lokalisering, kalkyl och planering av det framtida behovet av 
särskilda boendeplatser. 

att trygga vården för kommunens äldre kommer aspekter kring ekonomi, lokaler, 
nybyggnation, personalförsörjning och alternativa lösningar att övervägas. 

Vad gäller Ramkvilla Hotell påtalas även möjligheten att bedriva äldreomsorg i privat regi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-30. 
Protokoll ks au 2019-03-25 § 50 inkl. Motion 2019-02-04. 
Namninsamling för att servicehuset Dalbo öppnas igen. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-05-07 § 30. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrande enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vård- och omsorgschef 
J Hedström 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Ärendenr VO 2019/90 

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

Därmed kommer förvaltningen att under 2019 utreda behovet av framtida boendeplatser. För 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

§ 96 Ärendenr VO 2019/68 

Prognos per april 2019 VO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognos per april och överlämnar denna till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott om -22 455 tkr. Detta utifrån 
nuvarande omfattning av insatser enligt Socialtjänstlag, SoL och Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. 

Orsaker till underskottet är ökande antal sökta och beviljade timmar i hemtjänsten, ökade 
kostnader för externa placeringar och personlig assistans, betalningsansvar till regionen samt 
beslut om att öppna nya platser på Bäckagården. 

Hemtjänsten i egen regi visar ett något bättre resultat än vid förra prognosen. 

Ekonom Carin Johansson redovisar prognosen och lämnar kompletterande information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-16 inkl. prognos per april. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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