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Sammanträdesdatum 

2018-05-24 
 

 

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

Beslutande 
 

Roger Rydström (S), Ordförande 
Carin Olsson (KD), 1:e vice ordförande 
Pontus Wessman (MP), 2:e vice ordförande 
Else-Marie Frisk (S) 
Risto Laine (S) 
Siw Nordin (M) 
Karin Ekholm (C) 
Peter Wellerfors (V) 
Christina Nilsson (SD) 
 

Tjänstgörande      

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Carin Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 61-75 
 Susanne Lindqvist  

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

 

 Roger Rydström  

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

 

 Carin Olsson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-24 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

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

Övriga närvarande  

Ersättare Ing-Britt Andersson (S) 
Bo Olsson (S) 
Matz Ödgård (M) 
Minka Eriksson (KD) 
Mikael Lindell (SD) 
Nils-Gunnar Wenhov (L) 
 

Tjänstemän Lisbeth Nilsson, områdeschef äldreomsorg 
Oscar Lennman, ekonom 
Margrit Hensler, kvalitetsutvecklare 
Jenny Sohlmér, verksamhetschef 
Susanne Lindqvist, nämndsekreterare 
 

Övriga  
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§ 61 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar 

Beslutet skickas till 

-  
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§ 62 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Föregående protokoll gås igenom, inget att ta upp.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 63 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Godkänner redovisning av budgetuppföljning till och med april och lägger det till 
handlingarna.  

Sammanfattning 

Ekonom Oscar Lennman redovisar budgetuppföljningen till och med april 2018. 

Ackumulerad budgetavvikelse till och med april - 1 542 tkr. Prognos - 5 534 tkr, - 
15 % av årsbudget.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporter vård- och omsorgsnämnden april 2018  

Tjänsteskrivelse tilläggsäskande till KF - för information 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 64 Dnr 2018-00065  

Egenkontroll VON 2018 - uppföljning av 2017 års egenkontroll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisat resultat av egenkontroll för 
område Funktionsstöd, IFO, Äldreomsorg och Hemsjukvård och lägger detta till 
handlingarna.  

Sammanfattning 

Redovisning av 2017 års egenkontroll. 

Egenkontroll ska bidra till att Vård-och omsorgsförvaltningen uppfyller krav enligt 
socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9 Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, att ”Vårdgivare som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll”.  Egenkontrollen syftar även till att 
identifiera i vilken grad förvaltningen verksamheter och området uppfylla policys, 
lagar och förordningar. I enlighet med Kommunallag 2017:725 6 kap 6§ ska 
nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag 
eller annan författning som gäller för verksamheten. 

Egenkontrollen utgör en del av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
och bidrar till att identifiera kvalitetsbrister som kan leda till onödiga kostnader. 
Egenkontroll har skett med hjälp av underlag anpassat till respektive område. 
Uppföljning och granskning av utvalda frågor har genomförts under våren och det 
sammanfattande resultatet, liksom de av området upprättade handlingsplanerna 
redovisas i bilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Egenkontroll Funktionsstöd 
Egenkontroll IFO 
Egenkontroll Äldreomsorg 
Egenkontroll Hemsjukvård 
Resultat egenkontroll VON 2018-05-15 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Områdeschefer 
Verksamhetschefer  
Stab i vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 65 Dnr 2018-00061  

Revisionsrapport intern kontroll personaladministrativa processer. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden ställer sig bakom framtagen revisionsrapport 

Sammanfattning 

PWC har av de förtroendevalda revisorerna i Kinda, fått i uppdrag att granska 
kommunens personaladministrativa processer. Sammantaget kan sägas att PWC 
gör bedömningen att det delvis finns processer med tillräckligt intern kontroll. 
Revisorerna anser dock att dokument avseende rekrytering och 
anställningsprocesser behöver utvecklas. Detsamma gäller följsamheten vid avslut 
av anställningar. Förvaltningen har inga synpunkter avseende rapporten utan 
instämmer i revisorernas bedömning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapport - internkontroll personaladministrativa processer 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 66 Dnr 2018-00049  

Områdesberättelser för vård- och omsorgsnämndens områden 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagna områdesberättelser för 2017 
och lägger dessa till handlingarna.  

Sammanfattning 

Föreligger områdesberättelser 2017 avseende vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområden funktionsstöd, IFO, äldreomsorg och hemsjukvård.  

Beslutsunderlag 

Områdesberättelser IFO 

Områdesberättelser Hemsjukvård 

Områdesberättelser Funktionsstöd 

Områdesberättelser Äldreomsorg 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 67 Dnr 2018-00074  

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Tonna Söderberg som 
dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med 
dataskyddsförordningens ikraftträdande.   

Detta beslut ersätter det tidigare beslutet om personuppgiftsombud för vård- och 
omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter. Med anledning av att lagen träder i kraft den 25 maj behövs ett 
dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden utses. Kommunalförbundet 
ITSAM har anställt en person som föreslås vara dataskyddsombud för alla 
medlemskommunerna och dess nämnder. Därmed är förslaget att Tonna 
Söderberg utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.  

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och därmed även det 
tidigare personuppgiftsombudet. Kinda kommun har tidigare antagit ett beslut om 
att respektive nämnds sekreterare är personuppgiftsombud. Antagandet av 
dataskyddsombud ersätter därmed det tidigare beslutet om personuppgiftsombud 
för vård- och omsorgsnämnden.  
 
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innehåller en hel del 
nyheter. Generellt innefattar den regler för hur man får behandla personuppgifter. 
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som 
är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton 
på personer klassas som personuppgifter. 

En personuppgift får enbart insamlas för ”särskilda, uttryckligt angivna och 
berättigande ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål” säger förordningen. Det vill säga att en personuppgift som 
insamlas för ett syfte får inte sedan användas för helt andra syften.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-05-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Dataskyddsinspektionen 
Dataskyddsombud Tonna Söderberg 
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§ 68 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-05-24 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-04-30.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO, 2018-04-30 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 69 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-05-24 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-04-17 

Beslutsunderlag 

Antal ej verkställda beslut 2018-05-17 

Beslutet skickas till 

Akten  

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(18) 

 

2018-05-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 70 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård -och omsorgsnämndens sammanträde 2018-05-24 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-05-15 

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO 2018-05-15 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 71 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Verksamhetschef Jenny Sohlmér ger nämnden information om aktuellt läge 
gällande byggandet av gruppbostad Sjögatan. 

Byggstart under april och beräknas vara färdigt för slutbesiktning v 51. Rekrytering 
av medarbetare påbörjas under juni. Boende förväntas kunna börja flytta in i 
mitten/slutet på januari 2019. Det kommer bli åtta lägenheter indelad i två 
verksamheter. Flera personer står i kö och kommer erbjudas plats på den nya 
gruppbostaden.  

Personaltätheten kommer troligen bli högre på Sjögatan än i övriga boenden.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 72 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Information om aktuellt läge i förvaltningen.  

Medarbetarundersökning 2018 – tas upp i sin helhet i samband med juni 
sammanträdet. 

Aktuellt läge om Kindagård 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 73 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

IFO delegationsbeslut från 2018-04-01 till och med 2018-04-30 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut IFO 

Beslutet skickas till 

- 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

 

2018-05-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 74 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Pontus Wessman (MP) delger övriga i nämnden information från 
verksamhetsdialogen på Stångågården där flera av ledamöterna deltog. Positivt 
och bra dialogmöte med personalen. Minnesanteckningar från det mötet har 
skickats ut tidigare till alla i nämnden.  

Borådsmöten har varit på servicebostad, stödteamet och Fyrklövern in om 
Funktionsstöd. Siw informerar från borådsmötet på stödteamet. 

Christina berättade om borådsmötet på Fyrklövern.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 75 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Delgivningar 

KF § 39, Årsredovisning för Kinda kommun 2017 

KF § 42, Ansvarsfrihet för socialnämnden 

KF § 47, Budget 2019 med plan för 2020-2021 

KF § 49, Överföringar av investeringsmedel 

KF § 51, förslag till förändringar avseende ersättningar till förtroendevalda 

KS § 72, Årsredovisning för Kinda kommun 2017 

KS § 76, Budget 2019 med plan för 2020-2021 

VON samverkan 2018-04-09 

Samlad rapport från Arbetsmiljöverket gällande äldreomsorgen 

Inspektionsrapport Stångågården, hemtjänsten och Bergdala 

Beslutet skickas till 

- 

 


