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Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan 09:30 15:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Risto Laine 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-43 
 Susanne Lindqvist  

 Ordförande 
  

 Roger Rydström  

 Justerare 
  

 Risto Laine  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-22 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet 
 
Vård-och omsorgsförvaltningen, kommunkontoret i Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Susanne Lindqvist 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Roger Rydström (S), Ordförande 
Pontus Wessman (MP), 2:e vice ordförande 
Carin Olsson (KD) §§ 38-43 
Risto Laine (S) 
Siw  Nordin (M) 
Christina Nilsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Minka Eriksson (KD)§§ 29-37 
Ing-Britt Andersson (S)  
Bo Olsson (S) 
Wolldurf Skallbom (C)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare Matz Ödgård (M) 
 

Tjänstemän Joachim Samuelsson, förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, sekreterare 
Oscar Lennman, ekonom § 31 
Sara Erlingsson, konsult § 42 
Ann-Sofie Månsson, administratör 
 

Övriga Jörgen Nord, kommunrevisor § 42 
Allan Westerdahl, kommunrevisor § 42 
Jan Kindsjö, kommunrevisor § 42 
Jan Tidman, kommunrevisor § 42 
Karl Ekholm, kommunrevisor § 42 
Johan Sjöberg, PWC § 42 
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§ 29 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

  Dagordningen godkänns utan ändringar.    

Sammanfattning 

Dagordningen kan godkännas utan ändringar.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 30 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Lägger föregående protokoll till handlingarna.  

Sammanfattning 

Inget att ta upp från föregående protokoll.  

Beslutsunderlag 

VON protokoll 2018-02-22 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 31 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning, månadsvis 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson och ekonom Oscar Lennman redovisar 
budgetuppföljningen till och med februari 2018. 

Ackumulerad avvikelse februari är - 137 tkr.  

Beslutsunderlag 

VON uppföljning 2018 februari 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 32 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson redovisar för nämnden aktuellt läge gällande 
gruppbostaden. Bygglov har varit upp i jävsnämnden 20 mars och startbesked har 
beviljats.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 33 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-03-22 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad och utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-02-28.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO, 2018-03-08 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 34 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-03-22 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-03-08.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO till och med 2018-03-08.  

Beslutet skickas till 
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§ 35 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-02-22 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-03-14.  

Beslutsunderlag 

Rapportering ej verkställt 2018-03-14 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 36 Dnr 2017-00168  

Områdesplaner för vård- och omsorgsförvaltningen 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet och till nästa sammanträde den 19 april så skrivs 
de fyra områdesplanerna ut till samtliga ledamöter.  

Sammanfattning 

Områdesplan 2018 för verksamheterna Äldreomsorg, Funktionsstöd, Hemsjukvård 
och IFO presenterades för nämnden för att få en bild på nuläge och hur det ser ut i 
verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Områdesplan Äldreomsorg 

Områdesplan IFO 

Områdesplan Hemsjukvården 

Områdesplan Funktionsstöd 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 37 Dnr 2018-00051  

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning där man jämför med andra kommuner när det gäller 
ersättningsmodeller.  

Utredningen redovisas vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 

Kommuner i Sverige har möjlighet att rekvirera statsbidrag 2018 för att införa eller 
höja en låg dagpenning för de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. I samband 
med detta har förbättringsområdet ersättning daglig verksamhet identifierats och 
området funktionsstöd vill gå vidare och utreda frågan samt ta fram ett förslag om 
reformering av systemet för habiliteringsersättning till deltagare.  

Kinda har idag en modell där deltagare inom LSS dagverksamhet får ersättning för 
deltagande baserat på hel och halvdagsersättning med tröskelnivåer. Inom 
socialpsykiatrin i Kinda kommun, tillika i Linköpings kommun tillämpar man en 
timersättning för deltagare. Området funktionsstöd önskar under 2018 reformera 
systemet för ersättning för deltagande i LSS daglig verksamhet. I samband med 
detta kan del av stimulansmedlen behöva åberopas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse habiliteringsersättning 

VON stimulansbidrag överblick 2017-2018 

Beslutet skickas till 

Områdeschef Funktionsstöd 

Kvalitetsutvecklare 
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§ 38 Dnr 2018-00052  

Antagande av riktlinjer för handläggning - Äldre- och funktionsnedsatta 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta redovisade Riktlinjer för 
handläggning Äldre och funktionsnedsatta.  

Sammanfattning 

Biståndsenhetens uppdrag är att utifrån den enskildes ansökan alternativt begäran 
om bistånd utreda och bedöma behov, fatta beslut och följa upp beslut enligt 
gällande lagstiftning och riktlinjer i fråga om ärenden rörande äldre- och 
funktionsnedsatta. I uppdraget ingår även att samverka med enskilda och andra 
myndigheter. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) reglerar att den som 
bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Riktlinjerna för 
handläggning inom biståndsenheten, gällande äldre och funktionsnedsatta, är en 
del av socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Riktlinjerna innebär ingen inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell 
prövning av sin ansökan enligt lag. Varje beslut ska vara baserat på den enskilda 
individens behov. Riktlinjerna är därför vägledande och gäller aldrig utan 
undantag. Lagen är alltid överordnad riktlinjerna.  

Målen för biståndsenhetens handläggning är följande: 

Att den enskildes rättigheter ska säkerställas genom en rättssäker 
handläggningsprocess och uppföljning. 

Att samverkan ska komma tillstånd för att få ett helhetsperspektiv med individen i 
centrum.  

Att individen bemöts med respekt och ges god information genom ett 
professionellt förhållningssätt 

Arbetsutskottet föreslår, 2018-02-13 § 29, vård- och omsorgsnämnden att anta 
dessa riktlinjer för handläggning – äldre- och funktionsnedsatta.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning – Äldre- och funktionsnedsatta  

Tjänsteskrivelse riktlinjer  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Avtal från 2018-02-10 - 2018-03-08 

2018-03-08 Avtal avseende korttidsplatser med Åtvidabergs kommun 

Delegat: Joachim Samuelsson, Dnr 2018-00033. 

IFO delegationsbeslut från 2018-02-01 - 2018-02-28.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 40 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Information från verksamhetsdialog Hemsjukvården och verksamhetsdialog 
Bergdala som varit i februari och mars. Positiva dialoger.  

Roger informerar om mötet med budgetdialog som varit.  

Beslutet skickas till 

- 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(18) 

 

2018-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 41 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Joachim informerar nämnden från mötet om budgetdialog och ständiga 
förbättringar som genomfördes vid Vårdnäs.  

Förvaltningen har svårigheter att rekrytera in vikarier till sommaren. Annonser har 
lagts ut i tidningar och på sociala medier för att få in fler sökanden.  

Egenkontroller har utförts i verksamheterna. Brukarundersökningar inom 
Funktionsstöd har genomfört med ett positivt resultat.  

Aktuellt läge gällande Kindagårds matsal. Det ligger på kommunstyrelsens bord. 
Samtliga chefer inom vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört utbildning i 
ständiga förbättringar och nästa steg är att implementera det i verksamheterna 
och innefattar att utbilda medarbetarna.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 42 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Besök av kommunens revisorer med bra dialog mellan nämndens ledamöter och 
revisorer.  

Information av Sara Erlingsson, projektledare för ständiga förbättringar. Projektet 
är nu avslutat men arbetet med ständiga förbättringar kommer att fortsätta 
internt. I fokus har varit Bergdala och Hemtjänsten. Syftet har varit att få en 
grundläggande utbildning i ständiga förbättringar, skapa delaktighet, lära och 
inspireras av varandra och arbeta mer konkret med aktuella 
processer/förbättringar. 

Delgivningar 
Protokoll från KPHR 2018-03-05 

VON stimulansbidrag överblick 2017-2018 

Beslutsunderlag 

KPHR protokoll 2018-03-05 

VON stimulansbidrag överblick 2017-2018 

Ständiga förbättringar redovisning ppt 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 43 Dnr 2018-00050  

Personärende, sekretess 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut i detta ärende hanteras med sekretess och 
finns i sin helhet i annat dokument.  

Beslutsunderlag 

Personärende, sekretess 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten 

 


