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§ 44 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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§ 45 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 2018-03-22 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 46 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 mars 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 
tilläggsäskande på 5 588 tkr och ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva en kort 
tjänsteskrivelse adresserad kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson och ekonom Oscar Lennman redovisar 
budgetuppföljningen till och med mars 2018. Ackumulerad avvikelse till och med 
mars är – 1 047 tkr. IFO har ökade kostnader på grund av placeringar och 
försörjningsstöd.  

Framtaget är även en åtgärdsplan som för 2018. 

Beslutsunderlag 

VON uppföljning 2018 mars 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 47 Dnr 2018-00060  

Budget 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden ställer sig bakom redovisad budgetram för 2019.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Pontus Wessman (MP), Wolldurf Skallbom (C) och Peter Wellerfors (V) reserverar 
sig mot beslutet om att ställa sig bakom redovisad budgetram för 2019.      

Sammanfattning 

Majoriteten har tagit fram förslag avseende budget 2019 vilket innefattar ett 
ramtillskott samt effektiviseringskrav för vård- och omsorgsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan för 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 48 Dnr 2018-00056  

Riktlinjer för handläggning av barn och unga 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden antar riktlinjer för handläggning av barn och unga.   

Sammanfattning 

Uppdraget för socialtjänstens handläggare av barn- och ungdomsärenden är att 
utreda och bedöma behov, fatta beslut och följa upp beslut gällande barn och 
unga som kan vara i behov av stöd eller skydd från vård- och omsorgsnämnden 
(tidigare socialnämnden) i Kinda kommun. 

Vård- och omsorgsnämndens ansvar gäller alla underåriga, det vill säga barn upp 
till 18 års ålder. Även unga vuxna upp till 21 år omfattas i vissa fall av detta ansvar, 
exempelvis vid placeringar enligt SoL eller LVU, eller om uppföljning pågår efter 
avslutad placering utanför hemmet.  

Riktlinjerna för handläggning inom socialtjänsten gällande barn och ungdomar, är 
en del av vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Riktlinjernas syfte är att säkerställa likabehandling, kvalitet och rättssäkerhet inom 
handläggningen. Riktlinjerna syftar till att vara en vägledning i arbetet och gäller 
därför aldrig utan undantag. Det är alltid aktuell lagstiftning, förordningar och 
föreskrifter som är överordnade om skiljaktigheter uppstår.  

Dessa riktlinjer kompletteras med rutinbeskrivningar för hur 
handläggningsprocesserna konkret ska vara utformade för att säkerställa att dessa 
riktlinjer kan följas.  

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 
Arbetsutskottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att anta dessa riktlinjer för 
handläggning – barn och unga.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning – barn och unga 

Beslutet skickas till 

Områdeschef IFO Lena Hedesand-Rahmberg 

Socialsekreterare Elisabeth Nägga 

Akten 
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§ 49 Dnr 2018-00034  

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden antar Patientsäkerhetsberättelsen 2017 och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning 

MAS, MAR och Verksamhetschef HSL har gemensamt skrivit 
Patientsäkerhetsberättelsen. Sammanfattningsvis kan sägas att det visar på att vi 
arbetar systematiskt och att det visar på utveckling. Systematiskt arbetssätt för att 
säkra patientsäkerheten och förebygga risker för vårdskador är centrala och delar 
av de dagliga kärnprocesserna. På flera områden har patientsäkerheten stärkts 
jämfört med år 2016.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Beslutet skickas till 

MAS Suzana Yelvington 

Akten 
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§ 50 Dnr 2018-00007  

Internkontroll, uppföljning av 2018 års mål 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden ställer sig bakom redovisad uppföljning av internkontrollpunkterna för 
2018 och lägger dessa till handlingarna.  

Sammanfattning 

Arbetet med att sänka riskerna för ökat antal placeringar fortgår, likaså att nå en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet inom Hemtjänsten. Att lösa 
kompetensförsörjningsfrågan genom teknisk utveckling är ett långsiktigt arbete 
och effekten av detta har ännu inte kunna säkerställas. Infrastrukturfrågan med Wi 
Fi på särskilda boenden är en förutsättning som nu verkställs.  

Beslutsunderlag 

Bilaga Intern kontrollplan uppföljning till VON 201803 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kvalitetsutvecklare Margrit Hensler 

Akten 
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§ 51 Dnr 2018-00051  

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att rekvirera statsbidrag för höjd habiliteringsersättning 2018 
och avvakta med att höja habiliteringsersättning i Kinda tills dess att beslut tagits 
om motsvarande statsbidrag för kommande år.  

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 
Sveriges kommuner i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får 
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. Medlen ska rekvireras innan 1 juni, och 
kan användas till och med 31 december 2018. Under våren 2019 ska 
återrapportering till Socialstyrelsen ske om hur medlen har använts.  

Beslutsunderlag 

Regeringens proposition (PROP:2017/18:1 ) 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Områdeschef Funktionsstöd Olle Seidlitz 

Kvalitetsutvecklare Margrit Hensler 

Akten 
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§ 52 Dnr 2018-00059  

Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden godkänner Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 
och lämnar den vidare till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut.  

Sammanfattning 

Handlingsplanen avser insatser inom området e-hälsa och som sker i samverkan 
mellan länets tretton kommuner (13K) och Region Östergötland.  

De tretton kommunerna i Östergötland och Region Östergötland bedriver sedan 
ett antal år tillbaka regional IT-samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst inom 
ramen för Nätverket för e-hälsa i Östergötland. Under 2017 togs beslut att 
förändra inriktningen och framöver fokusera på gemensamma utvecklingsinsatser 
inom e-hälsa mellan kommunerna och RÖ. I tillägg till dessa länsgemensamma 
verksamhetsutvecklingsprojekt kommer även samverkansaktiviteter inom e-hälsa 
för de tretton kommunerna i Östergötland att bedrivas under ledning av 
kommunernas e-hälsosamordnare. För Region Östergötlands del bedrivs e-
hälsoarbetet inom ramen för ordinarie strukturer och uppdrag.  

Handlingsplanen ersätter tidigare version av handlingsplan och är gällande under 
2018-2019. Handlingsplanen fungerar som ett beslutsunderlag för att välja och 
prioritera insatser för 2018-2019. När väl beslut om insatser är fattade fungerar 
handlingsplanen som styrdokument för att påbörja arbetet med att i detalj 
utforma och planera samt realisera beslutade insatser. Arbetet handlar i praktiken 
om process-och projektledning av behovs- och utmaningsstyrda insatser vars 
resultat regionen och kommunerna gemensamt nyttiggör. Föreslagna insatser i 
steg ett är kommunernas producentskap till Nationell Patientöversikt, NPÖ, 
anslutning till identitetsfederationen, vilket är en förutsättning för digital 
samverkan mellan myndigheter/olika parter. Identitetsfederation bygger på ett 
antal principer som underlättar för slutanvändare att genom sin inloggning och 
bekräftelse av identitet och behörighet (som är kopplad till identiteten) kan ta del 
av överenskomna digitala stöd och dess innehåll, och införande av Cosmic Link 
samt att anordna en länsgemensam e-hälsodag under året. Ytterligare fem insatser 
finns på väntelista.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-19 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-03-30.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO, 2018-03-31 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 54 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-19 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-04-11.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO 2018-04-11 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 55 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-19 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-04-11.  

Beslutsunderlag 

Rapportering ej verkställt 2018-04-11 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 56 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson redovisar för nämnden aktuellt läge gällande 
gruppbostaden.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 57 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson informerar om aktuellt läge i förvaltningen. 
Arbetsmiljöverket kommer på besök den 25/4 för återkoppling efter besök i 
äldreomsorgen och hemtjänsten.   

Beslutet skickas till 

- 
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§ 58 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Avtal från 2018-03-09 - 2018-04-11 

2018-03-23 Avtal daglig verksamhet Radio Leo med Råd och stöd i Linköping 

Delegat: Joachim Samuelsson, dnr 2018-00057. 

2018-04-01 Avtalsförlängning gällande trygghetstelefoner Tunstall 

Delegat: Joachim Samuelsson, dnr 2018-00062 

IFO delegationsbeslut från 2018- 03-01 - 2018-03-31.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut IFO 

Anmälan av delegationsbeslut - avtal 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 59 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Information från verksamhetsdialog på Västerliden den 17 april. Positiv dialog 
mellan politiker och verksamhet.  

Inbjudan till Boråd på gruppbostaden har skickats ut till kontaktpolitiker för LSS 
och ska vara torsdagen den 26/4. Anmälan görs till nämndsekreteraren.   

Beslutet skickas till 

- 
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§ 60 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Delgivningar 

KF § 3 Taxor och avgifter 2018 

KF § 14 Motion laga mat garanti 

KF § 15 Motion djur i äldreomsorgen 

KF § 19 Kindagård 

KF § 27 Revisionsrapport internkontroll 

KF § 29 Ändrade arvodeersättningar  

KS § 58 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiskt 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 

VON samverkan 2018-02-05 

VON samverkan 2018-03-05 

SBN § 24 Översiktsplan Kinda 

SBN § 34 Delegationsordning 

Au § 63 Dom från Förvaltningsrätten - Kinda kommun ska betala en särskild avgift 
till staten med 41 250kr 

Beslutet skickas till 

- 

 


