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§ 1.
Mötets öppnande
Ordförande Roger Rydström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 2.
Val av justerare
Till justerare utsågs Gunnel Laine
§ 3.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget sjukresor under punkt fem, och punkterna
beredningens sammansättning kommande år samt avtackning under punkten övrigt.
§ 4 Föregående protokoll
Godkändes
§ 5 Frågor från medlemsorganisationer
Palliativ vård i Kinda
Eva Hulth, nytillträdd områdeschef för äldreomsorgen presenterade sig. Eva berättade
även i korthet hur den palliativa vården i Kinda fungerar, se bilaga
Hörsel på skola
Föredrogs under bildningsnämndens presentation, se §6
Kuben, räcke saknas upp till läktaren
Föredrogs under samhällsbyggnadsnämnden presentation, se §6
Hemtjänst, introduktion till nyanställda och språkstöd
Föredrogs under bildningsnämndens presentation, se §6
Brandlarm kopplat till trygghetslarm- exempel Västervik
Det är fullt möjligt att koppla upp brandlarm via trygghetslarmet. Detta kostar 68 kr per
branddäckare plus eventuell anslutningsavgift. Det är endast vår larmoperatörs däckare
som kan användas. Hur detta ska administreras är dock inte utrett. Men tekniken finns
således och Roger lämnar över frågan att hanteras av tillträdande nämnd under
kommande mandatperiod.
Handikapparkering Grahns, uppföljning från föregående möte
Föredrogs under samhällsbyggnadsnämnden presentation, se §6
Översiktsplan Rimforsa, slutremiss med svar senast 2 januari
Föredrogs under kommunstyrelsen presentation, se §6
Ny vårdcentral
Föredrogs under samhällsbyggnadsnämnden presentation, se §6
Sjukresor
Britt Eriksson redogjorde för kontakter som tagits angående sjukresor med RPR
(Regionens pensionärs råd) Man har just haft frågan uppe på RPG:s beredning. I januari
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när ny mandatperioden påbörjats kommer frågan tas upp igen i RPGs beredning. Det är
många som har haft synpunkter på att sjukresorna hem från slutenvård och beslut om
desamma inte fungerat som det borde.
§ 6 Rapport från nämnderna
Kommunstyrelsen – Hans Måhagen
Gällande Vårdcentral arbetar samhällsutvecklingschef och planchef med frågan som är i
sin linda.
Budget 2020 har nu påbörjats, och man utgår ifrån oförändrad skattesats och en
beräknad ökad befolkning till uppskattat 9875 invånare 2020.
ITSAM har förekommit i tidningen på sistone, och drivs i form av ett kommunalförbund.
Det har pågått en diskussion att flytta verksamhetens huvudkontor till Linköping för med
ändamålsenliga lokaler och tillgång till en större arbetskraftsmarknad. Beslutades av en
oenig styrelse, Kinda var däremot och Kinda kommer att överklaga beslutet med
motivation att ITSAM ska placering i någon av medlemskommunerna. Synpunkt
framfördes från rådet att det är olyckligt hur beslutet fattades utifrån ordförandes
utslagsröst samt att utredningen är otillräcklig.
Hans tackade för sig och gott samarbete med rådet under mandatperioden.
Vård- och omsorgsnämnden – Roger Rydström
Nämnden har tagit beslut om att höja ersättning dagersättningen för personer som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller SoL socialpsykiatrin, gällande from 1 juli 2018.
Statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen har använts till aktivitetsprojekt.
Nämnden har beslutat att tillsätta en 85% tjänst som aktivitetsledare för fortsatt arbeta
med aktiviteter för äldre på särskilda boenden i Kinda samt att ytterligare 40% arbetstid
fördelas på kulturombud på Västerliden och Stångårdens boenden.
Fortsatt utmaning är att få budgeten att gå ihop och nyttjandegraden ska öka.
I dagsläget finns 15 lediga platser inom särskilt boende.
Synpunkt från rådet framfördes att man uppskattar beslutet att dagersättningen höjs.
Medarbetarundersökning har genomförts inom vård-och omsorgsnämnden med högt
andel som deltog och med ett resultat som pekar på att nämnden har nöjda
medarbetare.
Ulf berättar att man nu har nya trygghetslarm, som är säkrare än de som var innan. På
särskilda boenden finns ny trådlöst internet installerat för de boende.
Planer finns att nu utrusta en lägenhet med utrustning i form av ”hjälp till självhjälpsverktyg”, ny teknik och hjälpmedel som kan göra livet för den med behov mer
självständigt.
Bildningsnämnden – Ulf Johansson
De lärande närmiljön riggas utifrån barnets behov och hjälpmedel finns för de som
behöver, och för barn med grav hörselnedsättning finns alternativet specialskolor.
Introduktion av nyanställda och hur man säkrar upp att språkkompetensen är tillräcklig
var en fråga från rådet. Framöver ska man ha språklig nivå motsvarande grundskola är
målet innan man arbetar inom vård- och omsorgsnämnden.
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I flera studier hävdar sig Kinda skolor väl och med ett gott skolresultat för eleverna.
Skolan i Rimforsa beräknas vara färdigbyggd 2022.
År 2020 ska Kinda Lärcentrum flytta ner till Stjärnebo och utöka samarbetet ytterligare
med Arbetsmarknadsenheten.
Fråga från rådet, skolan i Horn har en källarlokal där det inte finns ett räcke ner.
Rådsledamot uppmanas ta kontakt med arbetsmiljöansvarig rektor på skolan.
Ulf tackade för denna mandatperiod.
Samhällsbyggnadsnämnden – Björn Hoflund
Parkeringen bakom Grahns bilar bör ersättas med en plats närmare torget i Kisa. Frågan
hanteras idag av tjänsteman Jimmy Bexell på Kinda kommun som har fått uppdraget.
Brist på räcke i samlingslokalen Kuben har adresserats förvaltningen att hantera.
Rimforsa har utpekats att vara en tillväxtzon för Kinda och översiktsplanen finns på
medborgarkontoret för påseende och allmänheten kan ge synpunkter fram till en dag i
januari. Björn tackar för tiden i rådet.
§7 Kommande beredning
Beslut togs att samma föreningar som ingått i nuvarande berednings ska ingå i
beredningen även kommande mandatperiod 2019-2022.
§ 8 Kommande möten
Beslut om kommande års möten;
Beredande möten
6/2
13.30-15.00 Kommunhuset, Sjön (inkl. budgetfrågan)
10/4
13.30-15.00 Kommunhuset, Sjön
28/8
13.30-15.00 Kommunhuset, Sjön
14/11
13.30-15.00 Kommunhuset, Sjön
Rådsmöten
27/2
24/4
25/9
2/12

14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00
12.00-16.00

Ej fastställd
Ej fastställd
Ej fastställd
Ej fastställd

§ 9 Övriga frågor och avtackning
Roger avtackades med blomma och Roger tackar alla för gott samarbete och önskade
alla en god fortsättning med arbetet i kommande mandatperiod.
§ 10 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat.
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