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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Plats och tid Stadshuset, kl. 13.30 till 16.15 

Beslutande Anders Bengtsson (M), ordf. (jäv § 125); Jan-Erik Josefsson (KD); Cecilia 
Rylander (VF; Kjerstin Olofsson (S) tjg ordf. § 125; Lennart Lööw (S) 

Tjänstgörande ersättare: Nanna Axelsson (M) för Shake Khachatryan (M); 
Madelene Almqvist (C) för Stig-Göran Fransson (C); Lola Frödeberg (VF) för 
Birgitta Glans (VF); Rune Solid (L) för Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Eva-Karin Hjalmarsson (S); Michael Hellqvist (-) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef; Carin Johansson, ekonom §120-
122; Joakim Hedström, funktionschef säbo §119,123; Marie Göransson, 
funktionschef hemtjänst §119; Ulrika Ribbholm, funktionschef FO/Kvalitet 
och utveckling §119; Jennie Svensson, funktionschef HoS/Myndighetskontor 
§119,126-134; Helena Petersson, områdeschef §126-134; Gabriella Mathur, 
verksamhetsutvecklare §114; Monica Danielson, nämndsekreterare 

Utses att justera Lennart Lööw 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-10-03 

Underskrifter 

Sekreterare 
Monica Danielson 

Paragrafer 113-135 

Ordförande 
Anders Bengtsson/Kjerstin Olofsson § 125 

Justeringsperson 
Lennart Lööw 

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

Anslaget: 2019-10-03 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-10-25 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Föredragningslista 
§ 113 MEDDELANDEN 2019/73 

§ 114 Hållplats 3: Processer och rutiner 2019/146 

§ 115 Dom från Förvaltningsrätten 2019/14 

§ 116 Synpunktshantering kvartal 2 VO 2019 - redovisning 2019/86 

§ 117 Information - Granskning av Vetlanda kommuns 2019/113 
hemtjänst 

§ 118 Information från kontaktpolitiker 

§ 119 Information från förvaltningen 

§ 120 Delårsbokslut VO 2019 2019/171 

§ 121 Bokslutsprognos VO per augusti 2019 2019/68 

§ 122 Höjd avgift inom hemsjukvården 2020-01-01 2019/154 

§ 123 Avveckling av Vilans äldreboende 2019/160 

§ 124 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 2019/122 

§ 125 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 2019/16 

§ 126 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 2019/136 

§ 127 Yttrande till IVO 2019/140 

§ 128 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 2019/102 

§ 129 Anmälan av ordförandebeslut – 9 § 9 LSS 

§ 130 Ansökan om bistånd enligt 9 § 9 LSS 

§ 131 Anmälan av ordförandebeslut – 9 § 10 LSS 

§ 132 Ansökan om bistånd enligt 9 § 10 LSS 

§ 133 Anmälan av ordförandebeslut – 9 § 8 LSS 

§ 134 Ansökan om bistånd enligt 9 § 8 LSS 

§ 135 Arvode för deltagande vid Samverkansfrukost för 
Samverk Vetlanda och Samverk Sävsjö 

Just sign Utdragsbestyrkan 



  

 

§ 113 

MEDDELANDEN 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-05 § 89 Bokslutsprognos per den 30 april 2019. 

b) Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-05 § 91 Ny finansieringsmodell för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

c) Protokoll Ekebogårdens råd 2019-06-03. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/73 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

§ 114 Ärendenr VO 2019/146 

Hållplats 3: Processer och rutiner 

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

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur redovisar hållplats 3 – Processer och rutiner. 

Syftet med hållplats 3 är att medarbetare och chefer ska få ökad kunskap om den egna 
verksamhetens centrala processer och rutiner. Syftet är även att processerna, rutinerna och 
riktlinjerna systematiskt och återkommande ska kontrolleras, granskas och vid behov 
revideras. Samtidigt blir det ett tillfälle att tillsammans inventera behovet av nya rutiner eller 
processer. 

Några exempel på rutiner som har granskats i samband med hållplatsen är; rutinen om 
kontaktman i verksamheterna, rutinen om skydds- och begränsningsåtgärder samt rutinen för 
hur synpunkter och klagomål ska bemötas och hanteras. 

Förbättringsförslag som framkommer i arbetet lyfts fram och jobbas vidare med alternativt 
skickas vidare till nästa nivå. 

Under våren har en ny arbetsgrupp skapats som har till uppgift att arbeta med revideringar av 
rutiner som granskats i samband med hållplatsen och säkerställa att de nya arbetssätten och 
rutinerna blir kända bland medarbetare och chefer. 

Utöver arbetet med att granska rutiner har processkartläggning av boendesamordningen och 
verkställighet i särskilt boende initierats i samband med hållplatsens genomförande. 

Samtliga redovisningar av hållplatserna finns dokumenterade i IT-stödet Hypergene. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-12. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 115 

Dom från Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av dom från Förvaltningsrätten gällande utdömande 
av särskilt avgift. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har hos Förvaltningsrätten ansökt om utdömande av 
särskild avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa ett beslut om ledsagarservice. 

Förvaltningsrätten anser att IVO:s ansökan ska bifallas och att en särskild avgift ska utdömas 
med sammanlagt 21 312 kr. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten, Mål nr 1628-19. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/14 
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§ 116 

Synpunktshantering kvartal 2 VO 2019 - redovisning 

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

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för Vetlanda kommuns synpunktshantering redovisas kvartalsvis till vård- 
och omsorgsnämnden de synpunkter som inkommit till vård- och omsorgsförvaltningen. 

Inkomna synpunkter under april-juni 2019 redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-11. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
M Danielson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/86 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

§ 117 Ärendenr VO 2019/113 

Information - Granskning av Vetlanda kommuns hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av Kommunrevisionens granskning av 
hemtjänstverksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar rapport – Granskning av hemtjänsten 
2019-08-13 och berättar att åtgärder kommer att vidtas/är redan vidtagna i vissa delar. 

Granskningen är gjord av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen. 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
senast 6 november 2019. 

Ett förslag till yttrande inkl. handlingsplan kommer att hanteras av vård- och 
omsorgsnämnden vid sammanträde 24 oktober. 

Beslutsunderlag 
Rapport KPMG 2019-08-18 – Granskning av hemtjänsten. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

7



  
  

 

 

 

§ 118 

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 etc.: 

Anders Bengtsson (M) 

Kjerstin Olofsson (S)  – Besök på äldreboende Österäng 

Rune Solid (L)  – Besök på äldreboende Tomasgården 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr  VO 2019/72

 – medverkan vid Programråd, Njudungsgymnasiet 2019-09-23 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

§ 119 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. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

  

  
   

  

 
  

  

 

§ 120 

Delårsbokslut VO 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet 2019 och redovisar det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31/8 ett underskott. Prognosen för hela 2019 
visar ett underskott motsvarande -23 163 tkr. Den största avvikelsen finns inom området 
hemtjänst. Det är en volymökning avseende antal beviljade timmar som är den största 

bättre resultat än förväntat och en förbättring från prognosen per april. 

Under våren öppnades åtta platser upp inom särskilt boende, vilket bidrar till underskottet då 

betalningsansvar till regionen. 

Under året har fokus varit att hitta effektiviseringsmöjligheter inom nämndens 
verksamhetsområden för att minska det stora underskottet. 

Ekonom Carin Johansson tillsammans med vård- och omsorgschef Marianne Karlsson 
redovisar delårsbokslutet samt lämnar kompletterande upplysningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/Delårsbokslut 2019 VO 2019-09-18. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
C Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/171 

orsaken till underskottet. Utförarorganisationen inom kommunen visar efter sommaren på ett 

detta inte finns budgeterat. Dock kan det ha förhindrat ytterligare kostnader i form av vite och 
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§ 121 

Bokslutsprognos VO per augusti 2019 

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

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott om -23 163 tkr. Detta utifrån 
nuvarande omfattning av insatser enligt Socialtjänstlag, SoL och Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. 

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 bättre resultat än vid förra prognosen motsvarande 
ca 1 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-17 inkl. prognos per augusti 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom VO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/68 

Ekonom Carin Johansson redovisar prognosen och berättar att orsaker till underskottet bl.a. är 
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§ 122 

Höjd avgift inom hemsjukvården 2020-01-01 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

höjs från 300 kronor till 400 kronor per månad och avgiften för enstaka besök av hälso- och 
sjukvårdspersonal höjs från 150 kronor till 200 kronor från och med 1 januari 2020. 

Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har ansvar för hemsjukvården sedan år 2013, och 2017 infördes det en 
avgift för hemsjukvård. 

Avgiften är 300 kronor per månad för hemsjukvård och 150 kronor för enstaka besök. Vård- 
och omsorgschef Marianne Karlsson samt ekonom Carin Johansson redovisar förslaget och 
anser det vara relevant att höja avgiften till 400 kronor per månad resp. 200 kronor för 
enstaka besök. Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-02. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-09-12 § 38. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

höjs från 300 kronor till 400 kronor per månad och avgiften för enstaka besök av hälso- och 
sjukvårdspersonal höjs från 150 kronor till 200 kronor från och med 1 januari 2020. 

Avgiften räknas in i äldreomsorgens maxtaxa. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/154 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för hemsjukvård 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för hemsjukvård 
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§ 123 

Avveckling av Vilans äldreboende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla 
Vilans äldreboende när verksamheten på förvaltningens nya äldreboende på Tomasgården 
med 36 platser tas i bruk. 

Ärendebeskrivning 

På Vilans äldreboende finns 32 särskilda boendeplatser och 8 lägenheter som kan disponeras 
utan biståndsbeslut. Vilan byggdes ursprungligen som ett serviceboende med 
gemensamhetslokal och personalutrymmen. På boendet finns även förskoleverksamhet, 
tillagningskök och ett gruppboende inom LSS. 

Lokalernas utformning möter inte dagens krav på standard för ett äldreboende då det t.ex. 
inte finns avdelningar vilket försvårar tillsyn m.m.  

Biståndsbedömda insatser utförs enligt hemtjänstbeslut och Vilan lämpar sig väl som ett 
seniorboende efter avvecklingen som särskilt boende. 

Funktionschef Joakim Hedström lämnar kompletterande information. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Vilan fyller en viktig funktion som boende för äldre, men lämpar sig bättre för personer som 
inte lider av demens eller har omfattande vårdbehov. 

är samma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-30. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-09-12 § 40. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla 
Vilans äldreboende när verksamheten på förvaltningens nya äldreboende på Tomasgården 
med 36 platser tas i bruk. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, vård- och omsorgschef, ekonom, J Hedström 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/160 

Det är viktigt att alla äldreboenden har en likvärdig standard och att stödinsatser samt avgifter 
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§ 124 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande över klagomål gällande hälso- och 
sjukvård. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över klagomål 2019-06-18, IVO dnr 8.2.1-20240/2019. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
MAS 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/122 
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§ 125 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Jäv 
Anders Bengtsson (M) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten i Jönköpings län har begärt yttrande över ansökan om utdömande av 
särskild avgift. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
v ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-07-03, mål nr 3294-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/16 
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§ 126 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-08-21, IVO 8.8.1-35297/2018. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/136 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 

16



 

 

 

 

§ 127 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-06, IVO 8.8.1-20577/2019. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/140 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

§ 128 Ärendenr VO 2019/102 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 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” 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 andra kvartalet 2019 finns det beslut 
som är äldre än tre månader och inte är verkställda. 

- Sju beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. Sex beslut beror på att plats inte kunnat 
erbjudas. Ett beslut beror på att plats har erbjudits, men personen har tackat nej. 

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

- Två beslut om ledsagning enligt LSS 9 § 9 där lämplig ledsagare inte kunnat rekryteras. 

- Fem beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS där kontaktperson har saknats för 
uppdragen. 

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

- Nitton beslut särskilt boende för äldre enligt SoL. 

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

- Åtta beslut om kontaktperson enligt SoL. 

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

- Sex beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS.  

- Fem beslut om ledsagning enligt 9.3 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-03. 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-09-12 § 39. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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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 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 
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§ 135 

Arvode för deltagande vid Samverkansfrukost för Samverk 
Vetlanda och Samverk Sävsjö 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Arvode för deltagande vid Samverkansfrukost utgår enligt gällande arvodesreglemente. 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan till Samverkansfrukost för Samverk Vetlanda och Samverk Sävsjö torsdag den 12 
september 2019 har inkommit. 

VON ledamot Kjerstin Olofsson (S) har deltagit vid samverkansfrukosten. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till Samverkansfrukost för Samverk Vetlanda och Samverk Sävsjö torsdag den 12 
september 2019. 

Beslutet skickas till 
M Danielson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

Ärendenr VO 2019/45 
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