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Beslutande 
 

Lars Karlsson (L), ordförande 
Risto Laine (S), 1:e vice ordförande 
Mona Damm (M), 2:e vice ordförande 
Ing-Britt Andersson (S) 
Tina Malm (LPO) 
Karin Ekholm (C)  
Åselill Gighorn (V) istf Johanna Heneman (V) 
Christina Nilsson (SD) 
Siw Nordin (M) 
 
 Tjänstgörande Åselill Gighorn (V)  
 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Mona Damm 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 45-62 
 Susanne Lindqvist  

 Ordförande 
 
……………………………………………………………………. 

 

 Lars Karlsson  

 Justerare 
 
……………………………………………………………………............................... 

 

 Mona Damm  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-28 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
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Susanne Lindqvist 
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Närvarolista 

Övriga närvarande  

Ersättare Else-Marie Frisk (S) 
Anna Eklund (S) §§ 45-57 
Annika Haag (LPO) 
Carl-Inge Gustafsson (C) 
Marko Maripuu (L) 
Anna Karlsson (KD) 
 

Tjänstemän Sara Erlingson, tf förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, nämndsekreterare 
Lena Hedesand-Rahmberg § 46 
Elisabeth Nägga § 46 
Sanna Hagelin § 47 
Alexandra Peniou Gustavsson § 61 
 

Övriga Revisorer i Kinda § 46 
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§ 45 Dnr 2019-00019  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordning med tilläggspunkt – Våld i nära 
relation.  

Sammanfattning 

Lars Karlsson, ordförande, lyfter upp en punkt till dagordningen som handlar om 
våld i nära relation.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 46 Dnr 2019-00053  

Besök av revisorerna 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden får besök av revisorerna vid sammanträdet. Det skickades ut frågor 
innan sammanträdet som gällde den åtgärdsplan för IFO som förvaltningen tog 
fram i juni 2018. Revisorerna ville följa upp den och få en överblick hur ekonomin 
ser ut i nämnden.  

Beslutsunderlag 

-  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 47 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att till nästa nämnd redovisa 
ett förslag till åtgärdsplan för att få en budget i balans, exklusive kostnader för 
placeringar.  

Nämnden ställer sig bakom redovisningen av budgetuppföljningen till och med 
februari och informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Ekonom Sanna Hagelin informerar nämnden om aktuell budgetuppföljning till och 
med februari 2019. Nästkommande nämnd kommer förvaltningen med förslag i 
form av åtgärder för att få en budget i balans..  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 48 Dnr 2019-00008  

Föregående protokoll  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föregående protokoll gås igenom. I föregående protokoll beslutades det att Eva 
Hulth, områdeschef äldreomsorg, skulle komma och informera nämnden mer om 
dagverksamhet men detta skjuts på till nästa sammanträde, 18 april. Då i samband 
med att äldreomsorgen kommer och berättar om sin verksamhet för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, 2019-02-28 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 49 Dnr 2019-00030  

Uppföljning strategisk åtgärdsplan IFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom redovisad uppföljning av strategisk 
åtgärdsplan för IFO med tillägg att den ska följas upp och redovisas för nämnden 
fyra gånger/år samt att det i planen skrivs in vilken funktion som är ansvarig.  

Sammanfattning 

En uppföljning ska göras och rapporteras 4 ggr/år och till nämnden för att 
kontrollera budget. Det är viktigt att ställa sig frågor när, vad, hur och vem som är 
ansvarig.  

Beslutsunderlag 

Strategisk åtgärdsplan IFO 

Beslutet skickas till 

IFO-chef Lena Hedesand-Rahmberg 
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§ 50 Dnr 2019-00040  

VON Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbete 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
som grund för ledning av vård-och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete.  

En uppdatering av ledningssystemet planeras att redovisas i september 2019. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
Ledningssystem beskriver nämndens kvalitetsorganisation utifrån var vi befinner 
oss idag och vad vi behöver utveckla. 

Genom föreslaget ledningssystem skapas tydlighet i principer för ledning av 
verksamheten utifrån krav enligt socialstyrelsen utfärdade föreskrift om 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter enligt SoL, LSS 
och HSL samt föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9)  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2019-01-16 

Beslutet skickas till 

Kvalitetsutvecklare  

Förvaltningschef   

Områdeschefer  

Stab  
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§ 51 Dnr 2019-00031  

Områdesplan för VON 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet samt uppdrar till nämndsekreteraren att 
överlämna samtliga planer skriftligen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar områdesplaner för 2019 utifrån politiskt ställda mål. De 
politiskt ställda målen för vård- och omsorgsförvaltningen innefattas av  

God livsmiljö, Hållbar samhällsutveckling, Ett livskraftigt näringsliv och 
Kompetensförsörjning.  

Målsättningen är att genomföra aktiviteter på såväl övergripande som 
arbetsgruppsnivå för att vård- och omsorgsnämndens åtaganden för 2019 ska 
uppnås. Områdesplaner omfattar hemsjukvården, funktionsstöd, IFO och 
äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Områdesplaner 2019 för hemsjukvården, funktionsstöd, IFO och äldreomsorgen 

Beslutet skickas till 

Områdeschefer 

Intranätet  
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§ 52 Dnr 2019-00039  

Områdesberättelser 2018 VON 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet samt uppdrar till nämndsekreteraren att 
överlämna samtliga planer skriftligen vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra verksamhetsområden. De utgörs av 
hemsjukvård, funktionsstöd, IFO och äldreomsorg. Ledningsorganisationen består 
av den politiskt tillsatta vård- och omsorgsnämnden och på tjänstemannasidan av 
förvaltningschef, områdeschefer för respektive verksamhetsområde. Under 
respektive områdeschef finns ett antal underställda chefer utifrån verksamhetens 
omfattning och inriktning. 

I områdesberättelserna för respektive område redovisas verksamheten, 
måluppfyllelse 2018, ekonomi och framtida planer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Områdesberättelser hemsjukvården, funktionsstöd, IFO och äldreomsorgen 2018 

Beslutet skickas till 

Områdeschefer 
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§ 53 Dnr 2019-00009  

Statistik IFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet samt uppdrar till arbetsutskottet att tillsammans 
med förvaltningen se över denna rubrik och dess innehåll.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-03-28, föreligger statistik 
angående antal pågående per typ och månad samt utbetalade belopp per insats 
och månad till och med 2019-02-28.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2019-02-28 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet  
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§ 54 Dnr 2019-00010  

Antal lediga platser i särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-03-28, redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2019-03-22. Förvaltningen 
har skrivit avtal med Åtvidaberg, Tranås och Vimmerby kommun för tjänsteköp av 
korttidsplatser då vi har många lediga platser i Kinda kommun.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 55 Dnr 2019-00011  

Antal ej verkställda beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-03-28, redovisas 
rapportering av antal ej verkställda beslut till och med 2019-03-21. Det finns ett ej 
verkställt beslut men som har erbjudits en bostad.  

Beslutsunderlag 

Rapportering av ej verkställda beslut 2019-03-21 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 56 Dnr 2019-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

2019-03-18, dnr 2019-00051 - Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Östergötland och Kinda kommun avseende uppsökande av verksamhet nödvändig 
tandvård till vissa äldre och funktionshindrade. 

Delegat: Sara Erlingson 

2019-03-18, dnr 2019-000050 - Avtal avseende tjänsteköp av korttidsplatser 
Tranås 

Delegat: Sara Erlingson 

2019-03-18, dnr 2019-00049 - Avtal Lansen omsorg gällande LSS 

Delegat: Sara Erlingson 

2019-03-05, dnr 2019-00041 – Samverkansavtal specialiserad hemsjukvård 

Delegat: My Eklund-Saksberg 

2019-02-27, dnr 2019-00037 – Avtal tjänsteköp LSS Grästorp 

Delegat: Joachim Samuelsson 

2019-02-01-2019-02-28, delegeringslista Individ och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 57 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ingen deltar i redovisade förslag på kurser 
denna gång.  

Sammanfattning 

IVO-dagen 2 april i Stockholm 

Politikerutbildning i Alkohollagen. Länsstyrelsen i Östergötland i Linköping.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan IVO-dagen 

Politikerutbildning i Alkohollagen 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 58 Dnr 2019-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Införande av Cosmic Link som ersätter Meddix, system för vårdplanering främst för 
biståndshandläggare och sjuksköterskor.  

Diskussioner förs med larminstallatör på grund av att det inte fungerar som det ska 
inom äldreomsorgen.  

Den 1 juli kommer ny lag om tobakslag och utökad tillsyn på försäljningsställen. 
Idag samverkar Kinda kommun med Vimmerby men behöver under året hitta ny 
lösning för att ta över tillsyn.  

En synpunkt har kommit in till förvaltningen där det ges beröm till personal på 
Västerlidens äldreboende. Anhöriga till boende har lämnat beröm.  

Ny förvaltningschef Ida Björkman börjar 6 maj. Vid nästa sammanträde 18 april 
kommer Ida och presenterar sig.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 59 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Överenskommelse med regionen gällande tandvård för äldre och 
funktionshindrade 

Minnesanteckningar verksamhetsdialog Bergdala 2019-03-19 

KPHR protokoll 2019-02-27 

Bildningsnämnden – BN beslutar att föreslå KF att ge BN i uppdrag att samordna 
arbetet och ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på social 
hållbarhet, även att bevilja medel för motsvarande en heltidstjänst genom 
omfördelning av icke nyttjade medel avseende ungdomsombud. 

Bildningsnämnden – handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 60  

Våld i nära relationer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till nästa sammanträde 18 april bjuda in 
föreläsare från IFO för att få mer information om vad förvaltningen gör i arbetet 
med våld i nära relationer.  

Sammanfattning 

Till nästa sammanträde 18 april bjuda in föreläsare från IFO för att få mer 
information om vad förvaltningen gör i arbetet med våld i nära relationer.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

IFO-chef  
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§ 61 Dnr 2018-00035  

Vårdnadsöverflytt enligt 13 § tredje stycket LVU 

Sekretess 
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§ 62 Dnr 2018-00036  

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § första och andra stycket LVU 

Sekretess 

 


