
 

  

     

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(17) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-20 
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Beslutande 
 

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

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Siw Nordin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 156-169 
 Susanne Lindqvist  

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

 

 Roger Rydström  

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

 

 Siw Nordin  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-20 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Susanne Lindqvist 
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Närvarolista 
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Ersättare Ing-Britt Andersson (S) 
Bo Olsson (S) 
Minka Eriksson (KD) 
 

Tjänstemän Susanne Lindqvist, nämndsekreterare 
Sanna Hagelin § 158 
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Övriga Lisbeth Nilsson § 166 
Margrit Hensler § 166 
Suzana Yelvington § 166 
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§ 156 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att med tillägg till dagordningen med besök 
av Eva Hulth godkänna dagordningen och lägga den till protokollet.  

Sammanfattning 

Dagordningen gås igenom. Ett tillägg till dagordningen är att det under punkten 
verksamhetsrapportering kommer visas ett bildspel med summering av den 
gångna mandatperioden av områdeschef Eva Hulth.    

Beslutet skickas till 

- 
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§ 157 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föregående protokoll gås igenom, 2018-11-22 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 158 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.   

Sammanfattning 

Sanna Hagelin ger information om budgetuppföljningen till och med november 
2018. Redovisas även förvaltningens behov för investeringar 2020.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning november 2018 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 159 Dnr 2018-00121  

Yttrande fördjupad översiktsplan för Rimforsa 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av fördjupade översiktsplanen och ställer 
sig bakom densamma med ett önskemål om komplettering avseende texten där 
det framgår att inga nya gruppbostäder eller äldreboenden behövs i dagsläget, där 
bör framgå att det kan komma att finnas ett behov på sikt och att det tas med i 
planen.  

Sammanfattning 

Kinda kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Rimforsa 
samhälle. Översiktsplanen redovisar Kinda kommuns syn på hur Rimforsa ska 
utvecklas och hur kvalitéer som finns i samhället ska stärkas. Förslaget har tidigare 
varit ute på samråd under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
bemötts i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetats och ställs nu 
ut för granskning enligt plan- och bygglagen. Till planförslaget hör även en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Övriga 
relevanta utredningar finns att läsa på kommunens hemsida. Granskningen vänder 
sig till alla som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, privatpersoner, 
verksamhetsutövare, organisationer, föreningar m fl.  

Förslaget har sänts för yttrande och eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen 
senast 2 januari 2019 till samhällsbyggnadsnämnden.   

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa är att i en enhetlig 
process belysa de övergripande planeringsfrågorna som behöver lösas. Planen blir 
ett viktigt medel för politiken och framtida planprocesser som kommer att 
genomföras framöver.  

Beslutsunderlag 

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa  

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning  

Samrådsredogörelse  

Plankarta  

Plankarta med ändringar sedan samrådsförslaget 
tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

 

2018-12-20 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 160 Dnr 2018-00132  

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget att förlänga ramavtal för 
ungdomshälsor i Östergötland i ett år till, till och med 2019-12-31.  

Sammanfattning 

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (HSN 
2015-226). Ungdomshälsorna finns i ett flertal kommuner i länet och  
ramavtalet syftar till att reglera kommunernas och regionens uppdrag och 
ansvar för verksamheten på ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet gällde 
från 1 juli 2015 till och med 31 december 2016, då det förlängdes med 
ytterligare två år, det vill säga till och med 2018-12-31. 

Intentionen är att ett nytt ramavtal ska tecknas under 2019 med avtalstid 
från och med den 1 januari 2020. Därför föreslås att gällande avtal förlängs med  
ytterligare ett år. Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- 
och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelserna i länet besluta att förlänga Ramavtal 
för ungdomshälsor i Östergötland i ett år, till och med 2019-12-31.  

Beslutsunderlag 

Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 2015-07-01 – 2016-12-31 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

Kommunstyrelsen  
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§ 161 Dnr 2018-00133  

Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan RÖ och 
Östergötlands kommuner 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner Överenskommelse om samråd mellan 
Region Östergötland och Östergötlands kommuner.  

Sammanfattning 

Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.1) om regionalt utvecklingsarbete i 
Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner, dnr 
LiÖ 2014-396, nedan benämnt samverkansavtalet, som har godkänts av samtliga 
huvudmän under första halvåret 2014 ska det finnas samråd. 

Syftet med denna överenskommelse är att utifrån samverkansavtalet beskriva 
formerna och strukturerna för samråd inom vård och omsorg mellan 
huvudmännen. 

Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2019 och fram till dess att någon av 
huvudmännen påkallar omförhandling av överenskommelsen. 

Formerna och strukturerna för samrådet ska utvärderas i slutet av varje 
mandatperiod vilket också kan föranleda omförhandling av överenskommelsen. 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd 
och kommunstyrelserna i länet besluta att godkänna Överenskommelse om 
samråd mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region Östergötland 
och Östergötlands kommuner 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

Kommunstyrelsen 
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§ 162 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-20 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-11-30 

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2018-11-30 

Beslutet skickas till 
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§ 163 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-20 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med2018-12-14. 

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser i särskilt boende 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 164 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-20 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2018-12-14 

Beslutsunderlag 

Rapportering ej verkställt 2018-12-14 

Beslutet skickas till 

- 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

 

2018-12-20 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 165 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Återkoppling av aktuellt läge med gruppbostaden Sjögatan. Efter dagens 
sammanträde är det planerat för studiebesök vid gruppbostad Sjögatan.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 166 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Eva Hulth redovisar förvaltningens verksamheter och allt de åstadkommit under 
gångna mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 167 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens godkänner redovisade delegationsbeslut för 
perioden 181116–181214 avseende IFOs myndighetsbeslut och allmänna 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 181114 - 181214 IFO och avtal 
förvaltningen som undertecknats av förvaltningschef Joachim Samuelsson.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
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§ 168 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Den 11 december var det verksamhetsdialog där alla chefer och 
kontaktledamöterna deltog.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 169 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Information och delgivningar 

Avskrivning av kundfordringar 2018 

KF § 113 – Val av vård- och omsorgsnämnd 2019-2022 

KF § 127 – Val till samordningsförbundet Centrala Östergötland, ägarrepresentant, 
styrelserepresentant samt ersättare för styrelserepresentant 2019-2022 

KF § 129 – Inkallelseordning i styrelser och nämnder mandatperioden 2019-2022 

KF § 132 Budget 2019 med plan för 2020-2021 

KF § 133 – Skattesats 2019 

KF § 134 – Taxor och avgifter 2019 

KS § 205 – Beslut om representation i Regionens samråd 

KS § 209 – Budget 2020-budgetförutsättningar 

Cirkulär 18:62 – ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 

Cirkulär 18:61 – ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för 
år 2019 

Cirkulär 18:60 – ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m. m för år 2019 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 

 


