
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

Plats och tid KF-salen, Stadshuset, kl. 13.30 till kl. 16.35 

Beslutande Anders Bengtsson (M), ordf; Jan-Erik Josefsson (KD); Cecilia Rylander (VF); 
Kjerstin Olofsson (S); Arne Larsson (SD); Lennart Lööw (S); Birgitta Glans (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Maria Bergman (M) för Nanna Axelsson (M), Rune 
Solid (L) för Stig-Göran Fransson (C) 

Övriga deltagare Michael Hellqvist (-) 
Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Marie Göransson, funktionschef 
hemtjänst §1-3; Joakim Hedström, funktionschef säbo §1-5; Jennie Svensson, 
funktionschef Hos och Myndighetskontor §13-20; Ulrika Ribbholm, 
funktionschef FO §1-3; Helen Karlsson, MAS §5-6; Carin Johansson, ekonom 
§11-12; Gabriella Mathur, verksamhetsutvecklare §7-8; Monica Danielson, 
nämndsekreterare 

Utses att justera Lennart Lööw (S) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-02-12 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1-24 ~eaQicJ2~ 
Monica Danielson 

-Ordförande ~-
Justeringsperson 

Lennart Lööw (S) 

Anslag av protokollet 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

anslagstavla. 

Anslaget: 2020-02-12 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-03-04 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekretera re 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

Föredragningslista 
§ 1 Meddelanden 

§ 2 Information från kontaktpolitiker 

§ 3 Information från förvaltningen 

§ 4 Revidering av Äldreomsorgsplanen - information 

§5 Anmälan av ordförandebeslut - Individärende 

SEKRETESS 

2020/6 

§6 Anmälan enligt Lex Maria - Beslut från IVO 2019/198 

§7 Kvalitet och lärande VO 2019, Hållplats 4 Avvikelser, 

synpunkter och klagomål. Att lära och förbättra av det 

som hänt Esther. 

2019/206 

§8 Mål för arbetet med våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld 

2019/217 

§9 Medarbetarundersökning VO 2019 2019/215 

§ 10 Rapport Personalstatistik - sjukfrånvaro, tillbud och 

arbetsskador 

2019/214 

§ 11 Bokslut 2019 Vård- och omsorgsnämnden 2020/17 

§ 12 Ombudget 2019 Vård- och omsorgsnämnden 2020/18 

§ 13 Tillägg till vård- och omsorgsnämndens Delegations

och beslutsförteckning - utdömande av särskild avgift 

2020/15 

§ 14 Tillsyn av ej verkställt beslut - beslut från IVO 2019/156 

§ 15 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 

Förva ltn i ngsrätten 

2019/155 

§ 16 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 

Förva ltn i ngsrätten 

2019/157 

§ 17 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 

Förva ltn i ngsrätten 

2019/158 

§ 18 Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till 

Förva ltn i ngsrätten 

2019/159 

§ 19 Ansökan om utdömande av särskild avgift - Yttrande till 

Förvaltningsrätten 

2019/179 

§ 20 Ansökan om utdömande av särskild avgift - Yttrande till 

Förvaltningsrätten 

2019/180 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

Riktlinje - Arkivbeskrivning 2020-01-01 Vård- och 

omsorgsnämnden 

Riktlinje - lnformationshanteringsplan VO 2020-01-01 

Uppdrag som kontakt politiker VON 2020 

Redovisning av synpunkter VO 2019-10-15--12-31 

2020/1 

2020/2 

2020/19 

2019/86 
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---------------------------------------

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 1 Ärendenr -

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) SKR cirkulär 2019:48- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

b) Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF - Protokoll 2019-11-21 

c) Stenbergarådet - Minnesanteckningar 2019-10-22 

d) Stenbergarådet - Minnesanteckningar 2019-12-10 

e) Kommunfullmäktige 2019-12-18 § 171- Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden 

f) Kommunfullmäktige 2019-12-18 § 172 - Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§2 Ärendenr VO 2019/27 

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. 

Nedanstående kontaktpolitiker informerar från besök: 

FO Lasarettsgatan - Birgitta Glans (VF) och Arne Larsson (SD) 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§3 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 om pågående och planerad verksamhet. 

Beslutet skickas till 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden l§l Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§4 Ärendenr VO 2019/33 

Äldreomsorgsplan 2020-2030 - information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Funktionschef särskilt boende Joakim Hedström presenterar pågående arbete med revidering 
av Äldreomsorgsplanen. 

Arbetet med att ta fram förslag till en ny plan är inne i sitt slutskede. Synpunkter har 
inhämtats bl.a. från representanter för utvalda kommundelar och kommunala rådet för 
funktionshindrade, KRF samt pensionärsorganisationer. 

Den nya planen kommer att omfatta åren 2020-2030 och berör områden som ex. 
omvärldsanalys, befolkningsprognos och preventivt arbete. 

Utifrån underlag till planen framgår bl.a. att antalet äldre 80+ liksom andelen dementa 
kommer att öka och att mellanboenden ses som ett viktigt komplement inom vård och 
omsorg. 

Förslaget till ny äldreomsorgsplan ska överlämnas till partigrupper samt kommunstyrelse för 

ev. synpunkter inför slutligt fastställande av kommunfullmäktige i maj. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 

M Id 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§6 Ärendenr VO 2019/198 

Anmälan enligt Lex Maria - Beslut från IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redovisar beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO gällande en tidigare insänd anmälan enligt Lex Maria. 

Anmälan avsåg risk för allvarlig vårdskada vid ett särskilt boende i Vetlanda. 

IVO bedömer att vårdgivaren Vetlanda kommun har fullgjort sina skyldigheter och beslutar att 

avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Beslut 2019-12-20, Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

MAS H Karlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden [S Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§7 Ärendenr VO 2019/206 

Kvalitet och lärande VO 2019, Hållplats 4 - Avvikelser, 
synpunkter och klagomål. Att lära och förbättra av det som 
hänt Esther. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Syftet med hållplats 4 som handlar om avvikelser, synpunkter och klagomål är att få ökad 

insikt i hur avvikelser, synpunkter och klagomål kan användas till att förbättra och lära av det 
som drabbat Esther. 

Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur säger att resultatet och sammanställningen av årets 
slutsatser i samband med hållplatsen visar att personalen fortfarande tycker det är svårt att 
skriva avvikelser. Man saknar också uppföljning och återkoppling av inrapporterade avvikelser 
och man ser inte alltid att avvikelserapporten leder till konkreta åtgärder. Det har även 
diskuterats vikten av att ha fokus på själva händelsen i en avvikelse och inte på individer. 

Under början av nästa år kommer förvaltningen att införa ett nytt avvikelsehanteringssystem, 
DF-respons. Själva processen för avvikelser och utredning av dessa kommer då att förändras 
till viss del och cheferna kommer få större inblick i de avvikelser som sker inom det egna 
området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-04. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

G Mathur 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§8 Ärendenr VO 2019/217 

Mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsammans med socialnämnden ge en arbetsgrupp 
bestående av politiker och tjänstemän i uppdrag att ta fram förslag på gemensamma mål för 
arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld i enlighet med 3 kap 1 § SOSFS 2014:4. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande samt vice ordförande utses att ingå i gruppen. 

Ärendebeskrivning 

I Socialstyrelsens förskrift och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) ska 
socialnämnden fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt 

beskriva när och hur målen ska uppnås (3 kap 1 § SOSFS 2014:4). Vetlanda kommun har i 
lagens mening två "socialnämnder", socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden i Vetlanda har haft mål i enlighet med SOSFS 2014:4 för sitt arbete med våld i 
nära relationer under perioden 2015-2018. Sedan dess har inga nya mål antagits. Vård- och 
omsorgsnämnden har inga mål. 

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden föreslås ta fram och besluta om 
gemensamma mål för perioden 2020-2022. En arbetsgrupp bestående av två politiker från 
vardera nämnd samt två tjänstemän från respektive förvaltning föreslås. 

Besluts underlag 

VON arbetsutskott 2020-01-23 § 4. 
Tjänsteskrivelse 2019-12-18. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden beslutar att en arbetsgrupp bestående av 
politiker och tjänstemän får i uppdrag att ta fram förslag på gemensamma mål för arbetet 
med våldsutsatta och barn som bevittnat våld i enlighet med 3 kap 1 § SOSFS 2014:4. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande samt vice ordförande utses att ingå i gruppen. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

Socialnämnden 
Vård- och omsorgschef 
G Mathur 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden [S Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§9 Ärendenr VO 2019/215 

Medarbetarundersökning VO 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar resultat gällande vård- och 
omsorgsförvaltningen från Medarbetarundersökning VO 2019. 

Undersökningen görs inom samtliga kommunens förvaltningar och omfattar Hälsa, 

Likabehandling, Kvalitet, Ledarskap och Medarbetarskap. 

Svarsfrekvensen inom vård- och omsorgsförvaltningen var 76,4 %. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 10 Ärendenr VO 2019/214 

Rapport Personalstatistik - sjukfrånvaro, tillbud och 

arbetsskador 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får återrapportering av olika nyckeltal inom 
personalområdet fyra gånger per år. Detta som en del av Kommunstyrelsens 
uppföljningsansvar. Denna statistik innehåller ett flertal uppgifter såsom sjukfrånvaro, tillbud 

och arbetsskador. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar nämnderna att ta del av statistiken och att 
förvaltningarna sammanfattar delar av den som kan vara aktuell för nämnden. Även vikten av 

att rapportera arbetsskador och tillbud som ett led i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

påtalas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Vård-och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar nyckeltal gällande vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Målet att sänka sjukskrivningstalet med 1% under 2019 har inte uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 11 Ärendenr VO 2020/17 

Bokslut 2019 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Bokslut 2019 för vård- och omsorgsnämnden godkänns och redovisas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Carin Johansson samt vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar bokslut 
2019 avseende vård- och omsorgsnämnden. 

Resultatet för 2019 visar -24 809 tkr, och är i stort överensstämmande med den prognos som 
gjordes i oktober vilken visade -23 500 tkr. Förväntade kostnader för ej verkställda beslut 
(viten) har tillkommit. 

Jämfört med prognosen i oktober visas lägre kostnader för bl.a. hemtjänst i egen regi samt 
särskilda boenden. 

Högre kostnader kan ses för bl.a. hjälpmedel samt betalningsansvar till Regionen. 

Det påtalas särskilt att en utökning av antalet timmar med hemtjänst ha skett med ca 2 000 
timmar/månad under 2019, vilket innebär en ökad kostnad om ca 13 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2019 inkl. sifferbilaga och bilaga Målstyrning 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

46 h' 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämndentS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 12 Ärendenr VO 2020/18 

Ombudget 2019 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära om budgetering på 

investeringsbudgeten med 300 tkr avseende inventarier, samt 

att begära ombudgetering på driftsbudgeten avseende resultatenhet daglig verksamhet och 

sysselsättning med 150 tkr enligt gällande riktlinje. 

Ärendebeskrivning 
För 2019 redovisas ett överskott på investeringsbudgeten med 582 tkr. Om budget ska endast 
begäras då medel kommer att tas i anspråk under 2020. Övriga projekt tas upp i ordinarie 

budgetarbete. 

Ekonom Carin Johansson berättar att förvaltningens myndighetskontor ska flytta från 
Merkurius. Detta beslutades 2019 då lokalbehoven i Stadshuset och Merkurius har setts över. 
Flytten har försenats p.g.a. komplikationer med fastigheten de ska flytta till. Därav ses behov 
av att begära ombudget på medel som var tänkta att nyttja för iordningsställande av de nya 

lokalerna. 

Enligt gällande riktlinje, beslutad av vård- och omsorgsnämnden 2018-12-13, får 
resultatenheten begära ombudget på maximalt 150 tkr av resultatet. Resultatet för 2019 

uppgick enligt bokföringen till 357 tkr. 

300 tkr avseende investering samt 150 tkr avseende driften av resultatenheten föreslås 

ombudgeteras till 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-29. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 13 Ärendenr VO 2020/15 

Tillägg till vård- och omsorgsnämndens Delegations- och 

beslutsförteckning - utdömande av särskild avgift 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Tillägg till Delegations- och beslutsförteckning för vård- och omsorgsnämnden beslutas enligt 

förslag. 

Ärendebeskrivning 
När kommunernas socialtjänst beslutat om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas direkt, 

senast inom tre månader. 

För att säkerställa att kommunen genomför insatserna har riksdagen infört sanktionsåtgärder i 

form av en särskild avgift och rapporteringsskyldighet. Kommunen ska rapportera om 

beslutade insatser som ej verkställts inom tre månader, till kommunens revisorer, 

kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Om en kommun inte verkställer ett beslutat bistånd inom skälig tid kan en förvaltnings

domstol döma ut en sanktionsavgift (särskild avgift). 

Inför beslut om sanktionsavgift begär såväl IVO som Förvaltningsrätt yttrande i ärendet. 

Beslut/dom i ett ärende om utdömande av särskild avgift kan överklagas. 

För att tydliggöra vård- och omsorgsnämndens hantering av ärenden gällande utdömande av 

särskild avgift föreslås ett tillägg i delegationsordningen enligt nedan: 

Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

Yttrande till tillsynsmyndighet 

samt domstol i Sol- och LSS

ärende gällande utdömande 
av särskild avgift 

10 kap 

1-2 Sol 

27 § LSS 

Yttrande fastställs av vård- och omsorgs

nämnden. Om möte med VON inte kan 

avvaktas fastställs yttrande av VON 

ordförande. Beslutet anmäls till VON. 

/rf; h" 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

Överklagan av beslut från 13 kap Överklagande beslutas av vård- och 

domstol gällande utdömande 13 § KL omsorgsnämnden. Om möte med VON 

av särskild avgift i Sol- och inte kan avvaktas beslutas om 

LSS-ärende överklagande av VON ordförande. 
Beslutet anmäls till VON. 

Till beslutsförteckning 

Delgivningsmottagare - Registrator Utöver delgivningsmottagare enligt VON 

Mottagnings bevis/bekräftelse reglemente 24 §. 

från tillsynsmyndighet och 
domstol gällande utdömande 
av särskild avgift 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tillägg till vård- och omsorgsnämndens Delegations- och beslutsförteckning 

2020-01-27. 

Yrkanden 

Anders Bengtsson (M) föreslår tillägg till vård- och omsorgsnämndens Delegations- och 

beslutsförteckning enligt förslag. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 14 Ärendenr VO 2019/156 

Tillsyn av ej verkställt beslut - beslut från Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande i ärende som rapporterats som ej 

verkställt inom tre månader från beslutsdatum. 

Yttrande från vård- och omsorgsnämnden samt handlingar i ärendet har redovisats till lVO. 

Funktionschef Jennie Svensson informerar om att IVO 2020-01-21 bedömt att det mot 
bakgrund av redovisade omständigheter i ärendet inte finns skäl att ansöka om utdömande 

av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2020-01-21. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden tS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 15 Ärendenr VO 2019/155 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 

avgift. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 

ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-02-05, Förvaltningsrätten målnummer 357-20. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 16 Ärendenr VO 2019/157 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärende beskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 

ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-29, Förvaltningsrätten målnummer 358-20. 

---····································· 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden [S Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 17 Ärendenr VO 2019/158 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 

avgift. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 

ordföranden tillstyrkt överlämnat yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-29, Förvaltningsrätten målnummer 360-20. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 18 Ärendenr VO 2019/159 

Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

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

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-29, Förvaltningsrätten målnummer 359-20. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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----------------------------------

Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 19 Ärendenr VO 2019/179 

Ansökan om utdömande av särskild avgift - Yttrande till 
Förvaltningsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

I enlighet med vård- och omsorgsnämndens Delegations- och beslutsförteckning har ett 
yttrande inlämnats av vård- och omsorgsförvaltningen. 

Yttrandet delges vård- och omsorgsnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-16, Förvaltningsrätten målnummer 7162-19. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 
Områdeschef Myndighetskontor 

/1lJ tl 
Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden rs Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 20 Ärendenr VO 2019/180 

Ansökan om utdömande av särskild avgift - Yttrande till 
Förvaltni ngsrätten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet och lägger det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ärende ang. ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

I en lighet med vård- och omsorgsnämndens Delegations- och beslutsförteckning har ett 
yttrande inlämnats av vård- och omsorgsförvaltningen. 

Yttrandet delges vård- och omsorgsnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-16, Förvaltningsrättens målnummer 7199-19. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Funktionschef Myndighetskontor 

Områdeschef Myndighetskontor 

Just sign Utdragsbestyrkan 

24 



Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden rs Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 21 Ärendenr VO 2020/1 

Riktlinje - Arkivbeskrivning 2020-01-01 Vård- och 

omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Reviderad Arkivbeskrivning för vård- och omsorgsförvaltningen antas att gälla fr.o.m. 

2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Av Vetlanda kommuns policy för hantering av arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag 
(KF 2017-09-20 § 94) framgår att nämnderna ska ha en informations redovisning som även 
utgör styrdokument för arkivvården. Denna redovisning består av dokumenten 
Arkivbeskrivning, lnformationshanteringsplan som innehåller en arkivförteckning och 
Systembeskrivning. 

Arkivbeskrivning ska innehålla en redogörelse för arkivbildarens verksamhet och organisation 
samt de förändringar som skett där och som påverkat informationen i arkivet. 

I samband med revidering/upprättande av vård- och omsorgsförvaltningens 
informationshanteringsplan, har även arkivbeskrivningen reviderats. 

Arkivbeskrivningen för vård- och omsorgsförvaltningen reviderades senast 2015. 

Beslutsunderlag. 

Protokoll VON arbetsutskott 2020-01-23 § 5. 
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 inkl. reviderad Arkivbeskrivning för vård- och 

omsorgsförvaltningen 2020-01-01. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Reviderad Arkivbeskrivning för vård- och omsorgsförvaltningen antas att gälla fr.o.m. 

2020-01-01. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 

V 
Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 22 Ärendenr VO 2020/2 

Riktlinje - lnformationshanteringsplan VO 2020-01-01 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

lnformationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fastställs 
att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Av Vetlanda kommuns policy för arkiv i Vetlanda kommun och dess bolag, framgår bl.a. att 

nämnderna ska ha en informationsredovisning som även utgör styrdokument för arkiwården. 
Redovisningen ska bestå av dokumenten Arkivredovisning, lnformationshanteringsplan inkl. 
arkivförteckning samt Systembeskrivning. 

lnformationshanteringsplanen ska innefatta en arkivförteckning över den information som 
finns i arkivet och hur den är sökbar. Den syftar till att göra det möjligt att finna specifik 
handling/information oavsett lagringsmedia och placering. Planen ska även redovisa hantering 
av förvaltningens dokument vid arkivläggning, d.v.s. bevara eller gallra. 

År 2014 beslutade kommunstyrelsen att införa verksamhetsbaserad arkivredovisning (VISA). 
Nuvarande dokumenthanteringsplan ersätts därmed med en lnformationshanteringsplan som 
utgår från klassificeringsstrukturen KLASSA, Klassificeringsstruktur för kommunala 
verksamheter. 

KLASSA är framtagen inom sam rådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Riksarkivet. Strukturen är organisationsoberoende 
och ska visa vilka processer som hanteras. 

Från och med 2020 kommer en årlig översyn av planen att göras genom att ingå i 
förvaltningens årshjul för kvalitets redovisning, Hållplats 3: Processer och rutiner. 

Beslutsunderlag 

Protokoll VON arbetsutskott 2020-01-23 § 6. 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 inkl. förslag till lnformationshanteringsplan för vård- och 

omsorgsförvaltningen 2020-01-01. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

lnformationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde fastställs 
att gälla fr.o.m. 2020-01-01. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef, nämndsekreterare 

Ar2 V 
Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 23 Ärendenr VO 2020/19 

Uppdrag som kontaktpolitiker VON 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Maria Bergman (M) utses att vara kontaktpolitiker i grupp 3, efter S Khachatryan (M). 

Under 2020 kommer kontaktpolitikeruppdraget att genomföras månadsvis i april och oktober. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av förändringar av ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, görs även en 
förändring av uppdrag som kontaktpolitiker. 

S Khachatryan (M) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i VON och hennes uppdrag som 
kontaktpolitiker i grupp 3 övertas av Maria Bergman (M), nyvald ersättare i VON. 

Efter diskussion i arbetsutskottet framkommer att VON ledamöter upplevt att de kontakt
politikerveckor som beslutats enligt riktlinje för kontaktpolitikeruppdraget visat sig bli för 
"komprimerade" då många verksamheter ska besökas. Därav föreslås att 

kontaktpolitikeruppdraget istället genomförs under en längre period - förslagsvis månadsvis i 
april och oktober. 

Beslutsunderlag 

Protokoll VON arbetsutskott 2020-01-23 § 8. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Maria Bergman (M) utses att vara kontaktpolitiker i grupp 3, efter S Khachatryan (M). 

Under 2020 kommer kontaktpolitikeruppdraget att genomföras under april och oktober. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

§ 24 Ärendenr VO 2019/86 

Redovisning av synpunkter VO 2019-10-15--12-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen att inga synpunkter gällande vård

och omsorgsnämndens ansvarsområde för perioden 2019-10-16--12-15 har inkommit. 

Ärendebeskrivning 

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

Från och med 15 juni 2019 har Synpunkt Vetlanda övergått till en e-tjänst, som hanteras av 
lnfocenter/Kontaktcenter. Inkomna synpunkter kommer i första hand att besvaras på 
lnfocenter, men kan även lämnas vidare för hantering av berörd handläggare. En 

sammanställning av inkomna och besvarade synpunkter publiceras månadsvis på Vetlanda 
kommuns hemsida. Därifrån görs utdrag gällande synpunkter som berör specifik förvaltning, 

för redovisning till nämnd. 

Inga inkomna synpunkter gällande vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för perioden 
2019-10-16--12-31 finns att redovisa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-07. 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 
Nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 

28 


	Strukturera bokmärken
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure




