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§ 78 Dnr 2019-00071  

Besök av kvinnojouren i nämnd 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Besök av kvinnojouren från Linköping. Föreningen kvinnojouren Ellinor och 
Tjejjouren Beata. En ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Kvinnojouren 
startade 1982, tjejjouren 1999. Feministisk ideologi, systerskap och 
kvinnoseparatism. Verksamheten är utåtriktad och förebyggande anpassat 
stödarbete för kvinnor och tjejer. Det är 6 anställda och ca 40 st ideella jourkvinnor 
som är aktiva. Kinda kommun kan bidra med att arbeta förebyggande med att 
upplysa om att kvinnojouren finns.  

Mer information finns att läsa på hemsidan. www.ellinor.se alt 
www.tjejjouren.se/beata. Utbildningsmaterial kan man hitta på www.nck.uu.se och 
www.socialstyrelsen.se 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 79 Dnr 2019-00019  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med tillägg av en fråga från 
Christina Nilsson (SD) om vilka utbildnings- och språkkunskapskrav som Kinda 
kommun ställer för arbete inom äldreomsorgen, frågan besvaras under punkt 
Verksamhetsrapportering.  

Sammanfattning 

Christina Nilsson (SD) ställer fråga till förvaltningen, vilka utbildnings-och 
språkkunskapskrav ställer Kinda kommun för arbete inom äldreomsorgen? Uppfyller 
de vikarier som hittills anställts inför sommaren de krav förvaltningen ställer gällande 
utbildning och språkkunskaper i svenska?  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 80 Dnr 2019-00008  

Föregående protokoll  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föregående protokoll.  

Sammanfattning 

Inget att ta upp denna gång.  

Beslutsunderlag 

Protokoll 2019-04-25 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 81 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning 2019 inkl åtgärdsplaner 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom redovisning av åtgärdsplaner för 2019. 
VON ställer frågan till KS/KF hur underskott i form av placeringskostnader ska 
hanteras för perioden 2019? 

Sammanfattning 

Äldreomsorgens prognostiserade underskott, -1 596 tkr, har minskat jämfört med 
mars beroende på arbete med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. 1 000 tkr 
av detta utgör skillnad mellan budgeterad nyttjandegrad (70 %) och faktisk 
nyttjandegrad (64 %) i hemtjänsten. Detta ska korrigeras i budget 2020. Resterande 
596 tkr härrör från mindre intäkter eftersom det finns flera tomma platser på 
kommunens särskilda boenden. 
Det prognostiserade underskottet på Funktionsstöd och IFO beror på många och 
dyra placeringar, vilket utgör en budgetavvikelse på 6 826 tkr. IFO prognostiserar 
också budgetavvikelser i form av ökad utbetalning av försörjningsstöd samt ökat 
behov av kontaktfamiljer på ungefär 2 000 tkr. Bortsett från placeringar 
prognostiserar Funktionsstöds verksamheter ett positivt resultat på 733 tkr. Även 
stab och nämnd prognostiserar tillsammans ett positivt resultat på 277 tkr. 
Hemsjukvården prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr helår. 

Åtgärdsplaner är framtagna för del av underskott som ej härrör placeringskostnader. 
Långsiktigt arbete för att motverka antalet placeringar pågår, men dessa är 
svårpåverkade kortsiktigt. VON ställer frågan till KS hur underskott i form av 
placeringskostnader ska hanteras för perioden 2019?       

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning till och med april 

Åtgärdsplaner 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  
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§ 82 Dnr 2019-00070  

Trygghetsboende Rimforsa - uppsägning av hyresavtal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att säga upp 
hyresavtal samt att värdinneuppdraget reduceras efter sommaren för att därefter 
avslutas i samband med att hyresavtalet avslutas.  

Sammanfattning 

Överenskommelse och hyreskontrakt med Kindahus löper ut 2020-03-31 med nio 
månaders uppsägningstid. Uppsägning behöver alltså ske innan 2019-06-30. 
Grundsyftet med överenskommelsen var att få statligt stöd för produktionskostnad 
av fastigheten. Detta förpliktigade att verksamheten skulle bestå under fem år. 
Beslut behöver fattas huruvida uppsägning ska ske. Kontraktet löper annars vidare i 
tre år. Värdinneinsatsen är ej reglerad till sin omfattning. Som del i reduktion av 
kostnader kan omfattningen reduceras till en ggr/veckan för att per 2020-03-31 helt 
avslutas. 

År 2013 beslutades om samverkan mellan Kindahus och Kinda kommun avseende 
nybyggnation av ett trygghetsboende i Rimforsa. Ett trygghetsboende är ett ordinärt 
boende där medborgare över 70 år kan söka lägenhet utan att ha särskilda behov.  
Detta skiljer sig från de särskilda boenden som Vård och omsorgsnämnden ska 
tillhandahålla för personer som med socialtjänstlagen stöd och genom 
biståndsbeslut har rätt att få boende. I beslut, Sn § 190 Dnr 44/13, förbinder sig 
Kinda kommun att hyra en samlingslokal samt anställer en värdinna/trygghetsvärd. 
Verksamheten måste bestå i fem år för att Kindahus ska erhålla statligt stöd till 
produktionskostnaden av byggnationen. 

Boendet byggdes år 2015. Hyreskontrakt samt överenskommelse om värdinna löper 
ut per 31/3 2020. Då uppsägningstiden är nio månader behöver nämnden ta ställning 
till avslut alt förlängning. Om ej uppsägning sker förlängs hyreskontraktet i tre år. 
Överenskommelsen avseende värdinna omfattas ej i kontraktet med Kindahus. 
Hyreskontrakt med Kindahus avseende trygghetsboende i Rimforsa. Avtalet omfattar 
hyra av lägenhet, 2 rok med nuvarande kostnad på 99 691 kr/år exkl. elektricitet.  

Värdinnan finns på trygghetsboende med ca 25 % årsarbetare ca 100 000 kr/år.  

Beslutsunderlag 

Sn § 190 Dnr 2013-00044 - hyra samlingslokal samt anställa värdinna/trygghetsvärd.  

Beslutet skickas till 

Områdeschef äldreomsorg 
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§ 83 Dnr 2019-00072  

Seniorverksamhet i Kinda kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens underlag 
avseende reduktion av kostnader för seniorverksamheten i Kinda kommun.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Johanna Heinemann (V) reserverar sig mot beslutet med motivering att ”då 
seniorverksamheten är en viktig funktion i samhället som förebygger och motverkar 
isolering och ensamhet hos den äldre befolkningen i Kinda anser vi att det vore 
kortsiktigt och mycket negativt att avveckla den verksamheten. Konsekvensanalysen 
talar mycket för sig själv. Att avveckla seniorverksamheten vore ett av de sämre 
alternativen gällande besparingsåtgärder och skulle på sikt leda till dyrare kostnader 
för kommunen och bidra till sämre förutsättningar för de äldre i Kinda att leva ett 
värdigt liv och att känna välbefinnande. Suicidtalen är bland de högsta just hos den 
äldre generationen just på grund av känslan av ensamhet och isolering. Kommunens 
verksamhet bör bidra till att inte öka dessa tal utan att i stället förebygga och 
motverka dem. Genom att delta i seniorverksamheten bibehåller den äldre de fysiska 
funktionerna på ett naturligt sätt, vilket i sin tur leder till minskade insatser från 
hemtjänst och främjar möjligheten till att kunna bo kvar hemma. Finns tanken att 
brygga över större delen av ansvaret till diverse frivilliga organisationer och 
väntjänst, vore det klokt att implementera detta innan en kraftig förminskning av 
verksamheten görs. Eftersom frågan varit på tapeten tidigare utan större framgång, 
är oddsen låga att det skulle lyckas bättre denna gång även om frågan blir 
högaktuell”. 
 
Anna Karlsson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”jag motsätter mig 
beslutet att reducera dagverksamhet för äldre till endast 0,2 årsarbetare.”  

Sammanfattning 

På Stångågården i Horn, Kindagård i Kisa och i Rimforsa finns verksamheter för 
seniorer sedan många år tillbaka. I arbetet med reduktion av kostnader för 
förvaltningen har förslag om reduktion och omställning av seniorverksamheten 
arbetas fram. Reduktionen innebär en kostnadsminskning omfattande 250 tkr och 
avser personalkostnader beräknat på ett halvår.   

Nämnden har efterfrågat konsekvensbeskrivningar utifrån de sparåtgärder som 
nämnden ansett sig vilja gå vidare med. Någon utvärdering av värdet av 
seniorverksamheten utifrån upplevelse, innehåll, tillgänglighet och matchning till för 
de som upplever ensamhet är ej genomförd. Detta innebär att bedömda konsekvens 
bygger på antaganden som baseras på generell kunskap/forskning och tänkbara 
troliga antaganden. Seniorverksamheten utgör en möjlig mötesplats för den något 
äldre medborgaren i Kinda främst den något äldre. Verksamheten innefattar olika 
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trivsel och samkvämsinsatser. Traditionellt finns visst fokus på väv och handarbete 
inkl. snickeri men andra insatser och händelser såsom gymnastik, hälsobefrämjande 
inslag, målargrupp, bingo, läsecirklar etc. förekommer regelbundet. I SoL 5:4 anges 
att ”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande.  

Verksamheten har bedöms fylla en viktig funktion för de flesta i att skapa 
förutsättningar till kvarboende och är även ett alternativ till hemtjänstinsats. Den 
kan även bidra till att förebygga ensamhet och isolering 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Risk och konsekvensbedömning  

Beslutsgång 

Johanna Heinemann (V) yrkar på att behålla seniorverksamheten så som den ser ut 
idag tills ett fungerande alternativ implementeras i verksamheten. Ordförande finner 
att det finns två förslag och ställer vänsterpartiets förslag mot förvaltningens förslag 
avseende reduktion av kostnader. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och 
Kristdemokraterna lämnar in protokollsanteckning.  

Beslutet skickas till 

Omsorgschef äldreomsorg 
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§ 84 Dnr 2019-00073  

DV placeringar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över placeringar enligt 
LSS § 9:10 som baseras på individuella önskningar och inte verksamhetsbehov för att 
möjliggöra utförande i egenregi där så bedöms lämpligt. 

Jäv 

Tina Malm (LPO) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Johanna Heineman (V) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
”Vänsterpartiet reserverar sig till beslutet. Här är det åter viktigt att tänka på 
individens behov och inte verksamhetens i första hand. Besparingarna som skulle 
åstadkommas ser ut att vara mindre än vad de stora konsekvenserna för brukaren är.  
Därför bör beslutet inte tas.” 

Sammanfattning 

Utifrån uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans har området 
Funktionsstöd tagit fram förslag på möjliga effektiviseringar. Initialt föreslogs att 
genomlysa samtliga placeringar enligt LSS § 9:10.  

Under risk och konsekvensanalysen ser vi att effektiviseringen skulle kunna bli lika 
stor eller större om antalet hemtagningar blir färre och verksamheten därmed inte 
behöver ekonomiska utrymmet att bemanna upp i form av utökning av personal. Vi 
tillförsäkrar också den enskildes behov genom individbeslut i arbetsutskott. 

Förvaltningen avser, vid beslut, genomlysa de beslut som bygger på individuella 
önskemål framför verksamhetens möjlighet att tillgodose behovet. Den fokusen 
skulle ligga i linje med tidigare beslut från AU där insatser i första hand ska utföras i 
egen regi.  

Förändringen kommer behöva individbeslut i AU. Effektiviseringen uppskattas 
sammantaget omfatta 45tkr/månad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Områdeschef funktionsstöd 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(29) 

 

2019-05-23 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 85 Dnr 2019-00074  

DV socialpsykiatri 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om att avveckla 
verksamheten i form av sysselsättning inom socialpsykiatri som bedrivs i samarbete 
med hjälporganisationen Hjärta till Hjärta.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Johanna Heineman (V) reserverar sig mot beslutet med motivering: ”Det ligger en 
motsägelse i att tala om förebyggande åtgärder och att komma till rätta med 
skenade kostnader inom nämnden om man samtidigt väljer att spara in på 
verksamheter som tydligt gör skillnad och tillgodoser behov hos de mest utsatta i 
samhället. Här finns en fungerande sysselsättning inom socialpsykiatrin där både 
medarbetare och deltagare arbetat in rutiner som gör skillnad i vardagen hos dessa 
människor. En avveckling av verksamheten skulle öka utanförskapet, minska 
sysselsättningen och därmed också öka den psykiska ohälsan hos individen. 
Konsekvenserna av detta innan man – om man ens lyckas – hittar andra typer av 
insatser för att tillgodose behoven hos dessa individer kan ökade kostnader, inte 
bara för kommunen utan även för regionen. Vidare finns även risken att förlora 
värdefull kompetens vid en nedläggning och att Hjärta till Hjärta väljer att avsluta sin 
verksamhet helt och hållet, vilket skulle få konsekvenser i ett mycket bredare 
perspektiv. Vänsterpartiet anser att här talar risk- och konsekvensanalysen för att 
verksamheten Hjärta till Hjärta bör finnas kvar.” 

Sammanfattning 

Utifrån uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans har området 
Funktionsstöd tagit fram förslag på möjliga effektiviseringar. Politiken har efterfrågat 
en fördjupning i form av risk- och konsekvensanalys, vilken biläggs denna skrivelse. 

Sysselsättning inom kommunal socialpsykiatri är inte en lagstadgad verksamhet. 
Alternativ för individens sysselsättning skulle kunna vara volontärarbete, 
praktikplats, samverkan med civilsamhälle eller annan insats som utförs av aktörer 
inom arbetsmarknadsinsatser. Gällande tillgång till olika mötesplatser finns möjlighet 
att nyttja andra alternativ såsom boendestödets samlingslokal. Trots de 
konsekvenser som beskrivs i riskanalys så bedömer förvaltningen att vi kan 
tillförsäkra en skälig levnadsnivå utifrån andra specifika insatser såsom 
biståndsbedömda insatser, tillgång till mötesplatser och samverkan med andra 
aktörer utifrån individers specifika önskemål. 

Verksamheten innefattar två medarbetare och 7 deltagare. Verksamheten bedrivs i 
samarbete med hjälporganisationen hjärta till hjärta. Lokaler och övrig verksamhet 
står hjälporganisationen för.  
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Effektiviseringen skulle bli 900 tkr per helår och under 2019 baserat på att beslut tas 
under maj månad beräknas en besparing om 333tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Risk- och konsekvensanalys 

Beslutet skickas till 

Områdeschef funktionsstöd 
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§ 86 Dnr 2019-00075  

DV Kindagård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta som 
tidigare med daglig verksamhet på Kindagård under hösten 2019. Omfattning och 
genomförande hanteras av förvaltningen.  

Jäv 

Tina Malm (LPO) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.  

Sammanfattning 

Utredning om fortsatt daglig verksamhet på Kindagård löper på under hösten.  

Beslutsunderlag 

Svar gällande dagsläge Kindagård 

Beslutet skickas till 

Områdeschef funktionsstöd  
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§ 87 Dnr 2019-00064  

Budget 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Budgetdiskussioner för 2020 pågår. Presentation av koalitionens budget 2020 
kommer presenteras på måndag den 27 maj. Vid nästa vård- och omsorgsnämnd i 
juni kommer beslut om budgetramar tas.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 88 Dnr 2019-00030  

Uppföljning strategisk åtgärdsplan IFO 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

På sammanträdet, 2019-03-28, VON § 49, beslutade vård- och omsorgsnämnden att 
man ville ha uppföljning av åtgärdsplaner IFO fyra gånger per år.  

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan vuxna 2019-04-29 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 89 Dnr 2019-00066  

Ändring av tillämpningsanvisningar för avgiftshandläggning - transport av 
avliden 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att komplettera kommunens 
tillämpningsanvisningar för avgiftshandläggning med att Avgiften för transport av 
avliden följer aktuellt avtal 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-05, § 134, taxor och avgifter 2019 för Kinda 
kommun, Avgiften för transport av avliden följde då gällande avtal och avgiften var 
1.295 kr (dagtid) och 2.580 kr (jourtid). 

Under våren 2019 deltog Kinda kommun i Region Östergötlands upphandling av 
tjänsten transport av avliden. I det nya avtal som tecknats mellan Region 
Östergötland och Fonus Öst är avgiften 45 kr för transport av avliden till närmsta 
bårhus. Sedan februari 2019 finns avtal mellan Kinda kommun och Kinda pastorat om 
köp av platser i bårhus i Kisa. 

Avtalet mellan region Östergötland och Fonus Öst gäller fr.o.m. 2019-05-01 to m 
2019-12-31 med möjlighet att förlänga i 2 år. Leverantören har möjlighet att justera 
priserna inför varje nytt kalenderår med första justering fr.o.m. 2020-01-01. Avgiften 
för transport av avliden är en vidarefakturering av den kostnad som kommunen 
betalar för tjänsten och avgiften ingår i någon maxtaxa. För att kunna justera 
avgiften enligt avtal bör det finnas inskrivet hur avgiften regleras i kommunens 
tillämpningsanvisningar för avgiftshandläggning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Reviderade tillämpningsanvisningar för avgiftshandläggning 

Avgifter för vård och omsorgsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Avgiftshandläggare  
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§ 90 Dnr 2019-00069  

Taxa avgift ansökan om tillstånd enligt tobakslagen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag om ny taxa och föreslår 
kommunfullmäktige att fastställa nya taxan för avgiften om tillstånd för försäljning av 
tobak och liknande produkter enligt tobakslagen.  

Sammanfattning 

Ny förändring av tobakslagen gäller från och med den 1 juli 2019. Från och med 1 juli 
2019 måste den som säljer tobak ansöka tillstånd hos kommunen. Den som redan 
anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 
oktober 2019 ansöka om tillstånd för att få fortsätta sälja tobak och liknande 
produkter.  

För försäljningstillstånd av tobak och liknande produkter enligt tobakslagen 
(2018:2088) enligt följande: 

Löpande försäljningstillstånd 5000 sek 

Tillfälligt försäljningstillstånd 2000 sek för en 4 månaders period 

Beslutsunderlag 

Tobakslagen (2018:2088) 5 kap. handel försäljning av tobaksvaror 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 91 Dnr 2019-00060  

Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun ställer sig bakom förslaget om att bidra 
med den finansiering som SKL föreslår gällande ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Sammanfattning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat om 
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. SKLs förbundsstyrelse 
har beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationella samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). Kostanden 
fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun och en uttalad avsikt 
är att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten 
bidrar långsiktigt. SKL vill ha kommunernas ställningstagande senaste den 15 juni 
2019.  

Bakgrund 
För att tjänsten ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
medparten av kommunerna anta rekommendationen. SKL:s kongress har beslutat att 
SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. De tjänster och stöd 
som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie 
medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är dessa 
överenskommelser avslutade.  

Förslaget som SKL har tagit fram, i dialog med företrädare för medlemmarna, 
omfattar en samlad gemensamt kommunal finansiering och medverkan i ledning och 
styrning av: de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter stöd för uppföljning och 
analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler 
för uppföljning av kvalitet och resultat. Nationell samordning för gemensam 
utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.  
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Några av de kvalitetssystem som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner och 
som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget är; Senior alert, 
Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och Rikssår 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Bilaga SKL – information om beslut om rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.  

Beslutet skickas till 

Regionen Östergötland  
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§ 92 Dnr 2019-00067  

Samrådshandlingar för ny detaljplan i Rimforsa 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på detaljplan 9:62 i Rimforsa. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 9:62 är framtaget och skall ut på 
samråd. Syftet med planförslaget är att möjliggöra två nya flerbostadshus. 
Detaljplanen innebär förtätning inom ett område som sedan tidigare är 
ianspråktaget för mestadels bostadsbebyggelse. Inom fastigheten 9:62 finns två 
flerbostadshus byggda 1957 samt en fjärrvärmecentral byggd 2009. 

Detaljplanen är förenlig med Kinda kommuns översiktsplan 2004 samt fördjupad 
översiktsplan 2011.  Förfarandet planeras att hanteras enligt regler för utökat 
förfarande, enligt SFS 2010:900 till och med SFS 2014:900. Detta eftersom planen 
anses vara av betydande intresse för allmänheten då det berör allmän platsmark. 

Samrådet pågår under tiden 23 april – 17 maj 2019 och då finns planförslaget 
tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa, kommunkontoret och på kommunens 
hemsida www.kinda.se/planer. 

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer hållas i Församlingsgården i Rimforsa, 
Sandbacken 1, torsdagen den 2 maj kl. 17-19.  

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar detaljplan Rimforsa 9:62 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 93 Dnr 2019-00009  

Statistik och jämförelsetal IFO 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-05-23, föreligger statistik och 
jämförelsetal angående antal pågående per typ och månad till och med 2019-04-30.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2019-04-30 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 94 Dnr 2019-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Sara Erlingson tackar för sig som tf förvaltningschef och lämnar över till 
förvaltningschef Ida Björkman.  

Aktuellt läge i verksamheten  

Information om arbetsmiljöverkets krav  

Diskussioner med Tunstall förs där vårt larmsystem inte fungerar som det ska   

Besvarande av Christina Nilssons (SD) fråga om utbildningskrav av vikarier inför 
sommaren. Vård- och omsorg har svårt att kunna ställa krav på språkkunskaper, vi 
behöver få in vikarier till våra medarbetare.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 95 Dnr 2019-00010  

Antal lediga platser i särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård-och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-05-23, redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2019-05-15.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser SÄBO 2019-05-15 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 96 Dnr 2019-00011  

Antal ej verkställda beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-05-23, finns ett ej verkställt 
beslut att rapportera.       

Beslutsunderlag 

Antal ej verkställda beslut, 2019-05-17      

Beslutet skickas till 

- 
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§ 97 Dnr 2019-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Delegeringslista IFO 2019-04-01 – 2019-04-30      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 

- 
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§ 98 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de som vill delta på websändningen av 
socialtjänstens utmaningar och möjligheter den 2 september meddelar 
nämndsekreterare.  

Sammanfattning 

Webbsändningen av Socialtjänstens utmaningar och möjligheter den 
2 september 2019, konferensrum Sjön är bokad.  
 

Region Östergötland bjuder in till tre temadagar med workshops kring 
Utvecklingsstrategi Östergötland 2040 (RUS). Utveckling strategi Östergötland 9 
september deltar förvaltningschef Ida Björkman och ordförande Lars Karlsson. 

Verksamhetsdialog Stångågården i Horn 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 99 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.       

Sammanfattning 

Besök av Annica Lindblom och Maud Fritjof som berättar om vad IFO gör i arbetet 
med våld i nära relation. Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har 
en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar 
möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen 
bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Under 2018 hade 
IFO 8 vuxenärenden och hitintills 2019 5-6 ärenden. Det finns ett mörkertal i Kinda, 
alla kommer inte till IFOs kännedom. Det är väldigt viktigt att vi alla jobbar 
förebyggande, men det är svårt att hinna med det förebyggande arbete som behövs 
idag. Familjeteamet tar emot de kvinnor som behöver hjälp, är det barn involverade 
så öppnas en utredning. Kvinnorna erbjuds samtal och rådgivning. Det finns olika 
projekt. Samarbete finns med råd och stöd i Linköping. Akutlägenhet finns i Kinda 
men den är inte helt skyddad. Arbetsgrupp finns med repr från alla avdelningar inom 
IFO och skola. Bra samarbete med stadsmissionen och Kvinnojouren finns. 2013 
startades arbetsgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen med fokus äldre och 
funktionshindrade, kvinnofridsombud. Oklart hur det fungerar idag. Samarbete förs 
mellan småkommunerna där de hjälper varandra med placeringar i skyddade 
boenden, Kompotten. Orosanmälningar kommer in från skola, polis och vårdcentral 
bl a.  

Delgivningar 

KPHR protokoll 2019-04-24 

VON samverkansprotokoll 2019-04-15 

Arbetsmiljöverket underrättelse om beslut hemtjänst 

Arbetsmiljöverket underrättelse om beslut äldreomsorg 

Svar till arbetsmiljöverket från förvaltningen 

Beslutet skickas till 

- 

 


