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§ 105 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Godkänner dagordning utan ändringar.  

Sammanfattning 

Inga ändringar i dagordningen.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 106 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Inget att ta upp från föregående protokoll.  

Sammanfattning 

Föregående nämndprotokoll gås igenom. 

Beslutsunderlag 

VON protokoll 2018-08-23 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 107 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden ställer sig bakom framtaget resultat med tillägg om att förvaltningen 
framöver särskiljer de mindre påverkbara kostnaderna från ordinarie drift.  

Sammanfattning 

Genomgång av det ekonomiska utfallet till och med augusti 2018. 
Budgetavvikelsen för vård- och omsorgsnämnden augusti 2018 är ackumulerad 
avvikelse – 10 325 tkr. Kostsamma placeringar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporter vård- och omsorgsnämnden augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 108   Dnr 2018-00011  
 

Delårsrapport, tertial 2 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Godkänner redovisat resultat och lägger den till handlingarna.      

Sammanfattning 

Mer information redovisades på nämndens sammanträde 2018-09-20. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Kinda kommun augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 109 Dnr 2018-00010  

Budget 2019, inklusive nämndplan och åtaganden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens ställer sig bakom förvaltningens förslag till 
nämndplan och åtaganden för 2019 och lämnar till kommunfullmäktige för vidare 
hantering.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden ska inför 2019 besluta om åtaganden för att bidra till 
kommunfullmäktiges mål, förvaltningen har fått i uppgift att efter tidigare 
sammanträde kring mål 2019, sammanfatta nämndens åtaganden och ta fram 
mätbara aktiviteter och nämndplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 110 Dnr 2018-00008  

Taxor och avgifter för vård-och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på förändring 
av taxor, och lämnar till kommunfullmäktige för vidare hantering.  

Sammanfattning 

Vid en analys av 2018 års avgifter i jämförelse med närliggande kommuner (bilaga 
1) har vi en låg avgift för omvårdnad, följeslagare, trygghetslarm och avlösning i 
hemmet. Vi är ensamma om att inte ta ut någon avgift för omvårdnad på 
korttidsboende eller för leverans av matkorg. 

Inför 2019 föreslås ändring av avgifter för följeslagare, ledsagare, avlösning i 
hemmet, transport av avliden samt införande av omvårdnadsavgift på korttidsplats 
(bilaga 2). I övrigt lämnas avgifterna oförändrade. 

För medborgare i Kinda kommer ändringarna att innebära en kostnadsökning vid 
nyttjande av plats på korttidsboende, samt en högre avgift för transport av avliden 
som debiteras dödsbo. För de som idag nyttjar tjänsten ledsagning resulterar 
ändringen av avgift en höjning i kostnad för de som i övrigt inte har något behov av 
hjälp, en sänkning i kostnad för de som nyttjar tjänsten sporadiskt och ingen 
förändring alls för de som har ett stort behov av tjänsten. 

Övriga ändringar av taxor påverkar inte befintliga beslut men kan komma att 
innebära högre avgift än tidigare för nytillkommande enskilda individer med behov 
av; mer än 10 timmar avlösning av anhörig, följeslagning till sjukvårdsinstans som 
enda insats i ett beslut. 

I enlighet med beslut taget SN § 127, 2017-08-24, av dåvarande Socialnämnden, 
föreslås alla insatser i hemtjänsten generera samma taxa med undantag av 
trygghetslarm. Förslaget ligger i linje med detta beslut. Förslag om att införa avgift 
för omvårdnad på korttidsplats. Förslag om att höja avgift för transport av avliden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – analys avgifter 

Bilaga 2 – Avgifter inom vård och omsorgsförvaltningen 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

IT-samordnare  

Akten 
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§ 111 Dnr 2018-00113  

Revidering av tillämpningar av taxor och avgifter  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på förändring 
av tillämpningar vid avgiftshandläggning.  

Sammanfattning 

Medborgare i Kinda kommun betalar avgift till trossamfund genom beskattning. 
Denna avgift har inte tagits hänsyn till i förvaltningens skatteberäkning för brukare 
av vård- och omsorgsnämndens insatser. 

Förvaltningen föreslår att avgift till trossamfund tas med vid beräkningen av 
brukares avgiftsutrymme. 

Det råder otydlighet kring hur makar/sammanboende ska hanteras i 
avgiftsberäkningen. Förvaltningen föreslår att makar/sammanboende alltid räknas 
individuellt i beräkning av såväl avgift som maxtaxa.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1- Tillämpningar 2019 

Beslutet skickas till 

Avgiftshandläggare 

Akten 
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§ 112 Dnr 2018-00007  

Internkontroll, uppföljning av internkontrollpunkter 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Att sänka riskerna för ökat antal placeringar är ett arbete som fortgår och en rad 
åtgärder har vidtagits, resultatet följs upp och utvärderas enligt plan. Antal vuxna 
placerade var i juni 2018 två färre än föregående år och antal barnärenden hade 
ökat med tio placeringar. Även inom hemtjänsten arbetar man för att nå en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Bom-tiderna har minskat 
avsevärt under andra kvartalet. Behovet av ökad tydlighet i uppdraget/processen 
från bistånd till verkställighet har identifierats varför samarbetet har utökats för 
att tydliggöra respektive rollers uppdrag.  

Att lösa kompetensförsörjningsfrågan genom teknisk utveckling innebär ett 
långsiktigt arbete och arbetet med att upprätta en handlingsplan för e-hälsa inom 
förvaltningen har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan, VON uppföljning 180627 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kvalitetsutvecklare 

Områdeschefer 

Akten  
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§ 113 Dnr 2018-00051  

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Habiliteringsersättningen höjs från 25-40 kronor per dag till 10 kronor per 
timme från och med 2018-06-01 för personer med beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS. 

2. Habiliteringsersättning ska utges för samtliga närvarodagar i daglig verksamhet, 
för maximalt 8 timmar per dag. 

3. Att stimulansersättningen gällande dagverksamhet enligt socialpsykiatri (SoL) 
har samma ersättningsvillkor för deltagare gällande beslut enligt LSS daglig 
verksamhet. 

4. Finansiering av de ökade kostnaderna för stimulansersättning för individ enligt 
SoL-beslut ska ske inom ramen för tilldelad budget 2018 och tas med i 
budgetarbetet inför 2019.  

Sammanfattning 

Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att fördela statsbidrag till kommuner 
som inför habiliteringsersättning eller höjer ersättningen till personer som deltar i 
daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Kommunerna har rekvirerat statsbidrag för 2018. Regeringens intention är att det 
ska vara möjligt att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning även för 
kommande år.  

Till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS utges idag 
habiliteringsersättning per halv eller heldag personen deltar. Verksamheten avser 
att gå över till timersättning förutsatt att beslut om att höja ersättningsnivån fattas 
av nämnd.  

För närvarande har personer med beslut om habiliteringsersättning/daglig 
ersättning enligt LSS och SoL en timersättning motsvarande omräknat ca 5 
kr/timme (baserat på 25 kr/halvdag och 40 kr/dag). 

Förvaltningen föreslår att ersättningen höjs till 10 kronor per timme, med ett tak 
på max 8 timmar per dag och att habiliteringsersättning utges för samtliga 
närvarodagar under månaden. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. 

Förvaltningen föreslås även utökad stimulansersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning enligt SoL-beslut till samma nivå som 
habiliteringsersättningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut vid sammanträdet 

Stryka punkt 3. Finansiering av de ökade kostnaderna ska ske genom riktade 
statsbidrag till ökade kostnader för habiliteringsersättning. Beslutet avseende 2019 
förutsätter att kommunen erhåller rekvirerade statsbidrag för kommande år.  

Beslutet skickas till 

Områdeschef Funktionsstöd 

Kvalitetsutvecklare  

KPHR 

Akten 
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§ 114 Dnr 2018-00112  

Plan för aktivitetsgruppen  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram en plan för att 
implementera och bibehålla arbetet med aktivitetsgruppen.  

Sammanfattning 

Diskussion om det fortsatta arbetet med aktivitetsgruppen och kulturombud.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Akten 
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§ 115 Dnr 2018-00111  

Sammanträdesdagar VON och AU 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar följande sammanträdesdagar för 2019: 7, 31 
januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 september, 
24 oktober, 28 november och 20 december. 

Vård- och omsorgsnämnden antar följande sammanträdesdagar för arbetsutskott 
med ändring från 12 februari 2019 till 13 februari 

Sammanfattning 

De föreslagna sammanträdesdagarna för vård- och omsorgsnämnden är framtagna 
för att få till ett bra flyt mellan sammanträdena samt för att ekonomi- och 
måluppföljningen varje månad ska hinna bli klar och kunna presenteras på 
kommunstyrelsen så fort som möjligt.  

Föreslagna sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden är: 31 januari, 28 
februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 
28 november och 20 december. 

För Arbetsutskottet föreslås följande: 15,29 januari, 13,26 februari, 12,26 mars, 
9,23 april, 7,21 maj, 4,18 juni, 13,27 augusti, 10,24 september, 8,22 oktober, 5,19 
november och 3,17 december.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Förslag om att lägga in extra nämnd 7 januari för att fastställa vilka som kommer 
ingå i arbetsutskott. Nämnden är eniga om att bestämma måndagen den 7 januari 
kl 09.00 i Ängen med gruppmöte i Ängen och Sjön med start kl 08.30.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Nämndens ledamöter 

Hemsidan 

Ciceron 

Troman  

Akten 
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§ 116 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-09-20 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-08-31.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2018-08-31 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 117 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-09-20 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-09-13.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO 180913 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 118 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-09-20 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-09-11. 

Beslutsunderlag 

Rapportering ej verkställt 2018-09-11. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 119 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Invigning planerad till v 51 och planerad inflyttning i januari 2019..  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 120 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

I nämndplanen 2019 är det justerat med mätbara mål för förvaltningen att följa 
upp. Förvaltningschef går igenom nämndplan lite mer noggrant. Inkluderar 
redovisning av brukarundersökning, medarbetarundersökning m m.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 121 Dnr 2017-00160  

Delegationsordning 2018 för Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen komplettering av IFO – 
myndighetsutövning och lägger den i Delegationsordning 2018 VON.  

Sammanfattning 

Med anledning av beslutad ny nämndsorganisation har ett förslag till ny 
delegationsordning för kommunstyrelse och nämnder tagits fram. 

Förslaget bestod dels av en gemensam del som berörde allmänna ärenden, 
personal, ekonomi och inköp vilken antogs av vård- och omsorgsnämnden 2018-
01-18 § 4, dnr 2017-00160. Dels består den av en separat del för specifika 
delegationer såsom myndighetsutövningen inom IFO. Ändringar har gjorts för att 
underlätta hanteringen av myndighetsutövningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Delegationsordning 2018, antagen VON § 4 

Beslutet skickas till 

Intranät - VOF 

Akten  
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§ 122 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
180801-180831 avseende IFOs myndighetsbeslut och allmänna delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 180801-180831 IFO och avtal 
förvaltningen som undertecknats av förvaltningschef Joachim Samuelsson. 

Avtal avseende trygghetslarm Tunstall, delegat Joachim Samuelsson, dnr 2018-
00110, 2018-08-31.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 123 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att de som vill får delta på världshälsodagen psykisk hälsa 10 
oktober i kuben, Värgårdsskolan. Anmälan sker till nämndsekreteraren som 
anmäler in alla. Övrig information tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Inbjudan till världshälsodagen psykisk hälsa 10 oktober 

Verksamhetsdialog LSS 18 september på Bergdala. Positivt möte mellan 
verksamheter och politiker.  

Beslutsunderlag 

Världshälsodagen psykisk hälsa 

E-hälsodagen 2018 i Norrköping 

Beslutet skickas till 

Akten 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

 

2018-09-20 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 124 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Delgivningar från KF  

KF § 75, Åtgärdsplan från vård- och omsorgsnämnden, ställer sig bakom.  

KF § 76, Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag för 
utebliven gruppbostad, tilldelas 1 903 tkr. 

KF § 77, Hyreskostnader matsal Kindagård – överföring från kommunstyrelsen till 
vård- och omsorgsnämnden, 185 tkr. 

KF § 85, Beslut om revidering av administrativ art i styrande dokument 

KPHR protokoll 2018-09-03 

Samverkans protokoll 2018-09-03 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

Akten 

 


