
 

  

     

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2019-01-07 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan 09:00 – 10:00 

Beslutande 
 

Lars Karlsson (L) ordförande 
Risto Laine (S) 1:e vice ordförande 
Mona Damm (M) 2:e vice ordförande 
Ing-Britt Andersson (S) 
Tina Malm (LPO) 
Karin Ekholm (C) 
Christina Nilsson (SD) 
Johanna Heineman (V) 
Siw Nordin (M) 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Siw Nordin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 1-4 
 Susanne Lindqvist  

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

 

 Lars Karlsson  

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

 

 Siw Nordin  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-07 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-08 Datum då anslaget tas ned 2018-01-30 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

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

Övriga närvarande  

Ersättare Else-Marie Frisk (S) 
Anna Eklund (S) 
Annika Haag (LPO) 
Marko Maripuu (L) 
Annelie Striem (SD) 
Åselill Gighorn (V) 
Katarina Segerstèen (M) 
Anna Karlsson (KD) 
 

Tjänstemän Joachim Samuelsson, förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, nämndsekreterare 
 

Övriga - 
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2018-00139 4 
Val av ledamöter till arbetsutskottet VON ............................................................ 4 

§ 2 Dnr 2018-00135 5 
Attesteringsbevis VON - mandatperioden 2019-2022.......................................... 5 

§ 3 Dnr 2018-00137 6 
Val av nya ledamöter till KPHR ........................................................................... 6 

§ 4 Dnr 2018-00138 7 
Tystnadspliktsförsäkran VON .............................................................................. 7 
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§ 1 Dnr 2018-00139  

Val av ledamöter till arbetsutskottet VON 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet under mandatperioden 2019-2022:  

Lars Karlsson (L) ordf. – ersättare Marko Maripuu (L) 
Risto Laine (S) – ersättare Ing-Britt Andersson (S) 
Karin Ekholm (C) – ersättare Tina Malm (LPO) 
Mona Damm (M) – ersättare Siw Nordin (M) 
Christina Nilsson (SD) – ersättare Annelie Striem (SD)  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till 
arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutsgång 

Förslag till ordinarie ledamöter från majoriteten är Lars Karlsson (L), Risto Laine (S) 
och Karin Ekholm (C). Inga andra förslag kom upp och nämnden godkänner dessa 
förslag. Förslag till ordinarie ledamöter från oppositionen är Mona Damm (M) och 
Christina Nilsson (SD). Inga andra förslag kom upp och nämnden godkänner dessa 
förslag.   

Förslag till ersättare från majoriteten är Ing-Britt Andersson (S), Marko Maripuu (L) 
och Tina Malm (LPO). Inga andra förslag kom upp och nämnden godkänner dessa 
förslag. Förslag till ersättare från oppositionen är Siw Nordin (M) och Annelie 
Striem (SD). Inga andra förslag kom upp och nämnden godkänner dessa förslag.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ansvarig för Troman 

Intranät 

Akten 
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§ 2 Dnr 2018-00135  

Attesteringsbevis VON - mandatperioden 2019-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter för 
mandatperioden 2019-2022 enligt förslaget. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar vidare att delegera åt 

- förvaltningschef att förändra och komplettera beslutsattestanter och ersättare 
under mandatperioden samt 

- ordföranden att förändra och komplettera förvaltningschefs attest under 
mandatperioden.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt 3 § i gällande attestreglemente vid 
början av varje mandatperiod besluta om rätt till attest för förvaltningschef, övriga 
attestanter samt ersättare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-21 
Attesteringsbevis, förteckning över beslutsattestanter 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 3 Dnr 2018-00137  

Val av nya ledamöter till KPHR  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att utse ordförande för vård- och 
omsorgsnämnden som ordinarie ledamot samt Ing-Britt Andersson (S) från 
majoriteten, som ersättare till Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd. 
Nämnden beslutar vidare att utse Siw Nordin (S) till ordinarie ledamot från 
oppositionen och Johanna Heineman (V) som ersättare.  

Sammanfattning 

Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunens styrelse, dess nämnder och 
företrädare, pensionärsföreningar och föreningar för 
funktionsnedsatta/handikappade i Kinda. 

Kommunens företrädare ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har eller kan få 
aktualitet för kommunens pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade. 

Rådet är ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-21 

Reglemente för KPHR 

Beslutsgång 

Förslag till ordinarie ledamot i KPHR är Lars Karlsson (L) och ersättare Ing-Britt 
Andersson (S). Förslag från oppositionen är Siw Nordin (M) och ersättare Johanna 
Heineman (V). Inga andra förslag kom upp och nämnden godkänner dessa förslag.  

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare KPHR 

Akten 
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§ 4 Dnr 2018-00138  

Tystnadspliktsförsäkran VON 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att samtliga ledamöter i nämnden skriver 
under och godkänner tystnadspliktsförsäkran.  

Sammanfattning 

Tystnadspliktsförsäkran gällande Kinda kommun och vård- och omsorgsnämnden 
lämnas ut för påskrift av samtliga ledamöter i nämnden.  

Beslutsunderlag 

Tystnadspliktsförsäkran 

Beslutet skickas till 

Akten 

 


