
 

  

     

 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-21 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, 2018-06-21 klockan 9.30 

Gruppmöte 8.00-9.00 

Beslutande 
 

Pontus Wessman (MP) ordförande 
Else-Marie Frisk (S) 
Risto Laine (S) 
Siw Nordin (M) 
Karin Ekholm (C) 
Peter Wellerfors (V) 
Christina Nilsson (SD) 
 

Tjänstgörande Ing-Britt Andersson (S) istf Roger Rydström (S) 
Minka Eriksson (KD) istf Carin Olsson (KD) 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Christina Nilsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 76-87 
 Susanne Lindqvist  

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

 

 Pontus Wessman   

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

 

 Christina Nilsson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-21 

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 Bo Olsson (S) 
Matz Ödgård (M) 
Wolldurf Skallbom (C) 
Nils-Gunnar Wenhov (L) 
 

Tjänstemän Joachim Samuelsson, förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, sekreterare 
Oscar Lennman, ekonom § 78 
Suzana Yelvington, MAS § 79 
Ulf Johansson, tf hemtjänstchef/projektledare stab § 84 
 

Övriga  

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(16) 

 

2018-06-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

Ärendelista 

§ 76 Dnr 2018-00018 4 
Godkänna dagordning ......................................................................................... 4 

§ 77 Dnr 2018-00014 5 
Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden .................................................... 5 

§ 78 Dnr 2018-00005 6 
Budgetuppföljning 2018 ...................................................................................... 6 

§ 79 Dnr 2018-00089 8 
Redovisning av avvikelser 2018 .......................................................................... 8 

§ 80 Dnr 2018-00015 9 
Statistik IFO 2018 ............................................................................................... 9 

§ 81 Dnr 2018-00016 10 
Antal lediga platser i särskilt boende 2018 ........................................................ 10 

§ 82 Dnr 2018-00017 11 
Antal ej verkställda beslut 2018 ......................................................................... 11 

§ 83 Dnr 2017-00081 12 
Gruppbostad - Återkoppling .............................................................................. 12 

§ 84 Dnr 2018-00002 13 
Verksamhetsrapportering .................................................................................. 13 

§ 85 Dnr 2018-00004 14 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 14 

§ 86 Dnr 2018-00003 15 
Kurser och konferenser ..................................................................................... 15 

§ 87 Dnr 2018-00001 16 
Information och delgivningar ............................................................................. 16 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

 

2018-06-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 76 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg om 
den fråga som Christina Nilsson (SD) tar upp under informationspunkten.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 77 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föregående nämnds protokoll gås igenom och inga synpunkter tas upp.  

Beslutsunderlag 

Protokoll VON 2018-05-24 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 78 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom framtagen åtgärdsplan för 
vidarebefordran till fullmäktige. I och med detta konstateras att Vård- och 
Omsorgsnämnden (VoN) inte har möjlighet att under innevarande budgetår 
minska underskottet vilket består i kostnader som uppstått med anledning av 
nämndens skyldigheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar även att samtidigt återta äskandet som 
lämnades till kommunstyrelsen i maj.  
 
Reservation 
Oppositionen och SD reserverar sig mot beslutet med motiveringen att begära mer 
information av fullmäktige hur de anser att vård- och omsorgsnämnden vidare ska 
hantera ärendet. 

Sammanfattning 

Genomgång av det ekonomiska utfallet till och med maj och prognos framåt. 
Utförligare redovisning sker i samband med sammanträdet.  

Kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd har under en längre tid ökat och 
förvaltningen har därmed tagit fram en långsiktig plan avseende åtgärder för att 
minska kostnaderna inom området. 

Beslutsgång 

Oppositionen och SD begär ajournering och ajournerar sig för att diskutera 
förslaget till åtgärdsplan 2018 som förvaltningen tagit fram. Mötet återupptas. 
Majoriteten ställer sig bakom föreslagen åtgärdsplan och föreslår att överlämna 
den till fullmäktige för vidare hantering. Oppositionen och SD ställer sig bakom, 
men med tillägg att begära av fullmäktige att tydligt förklara hur det ska hanteras.  

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa två mot 
varandra. Ordförande finner att majoritetens förslag om att ställa sig bakom 
åtgärdsplanen är beslutad.  

Oppositionen och SD reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering begärs av oppositionen och SD för att diskutera hanteringen av 
återtagande av äskandet som lämnades till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomirapport VON maj 2018 

Strategisk åtgärdsplan avseende placeringar och försörjningsstöd inom IFO 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  

Akten 

IFO-chef  
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§ 79 Dnr 2018-00089  

Redovisning av avvikelser 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Godkänner redovisning av avvikelser kvartal 1 2018 och informationen tas till 
protokollet.  

Sammanfattning 

Redovisning av avvikelser kvartal 1, år 2018. 

Kvartal 1 förekom 120 fall avvikelser, ingen var mycket allvarlig. 
Läkemedelsavvikelserna var 81 där en av dem var graderad som mycket 
allvarlig. Omvårdnadsavvikelserna var 19 därav en mycket allvarlig. Vi 
hade 2 vårdkedjebrist avvikelser som upptäcktes i samband med 
utskrivning från slutenvården men ingen var mycket allvarlig. 

Detta kvartal fanns 3 MTP avvikelser (medicinskteknisk produkt) dock 
ingen allvarlig.  

Beslutsunderlag 

Statistik kvartal 1 2018 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 80 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-06-21 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-05-31.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO, 2018-06-12 

Beslutet skickas till 

- 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(16) 

 

2018-06-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 81 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-06-21 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-06-12. 

Vid Stångågården, i Horn, finns ett boenderum som inte nyttjats under lång tid 
samt anses vara fellokaliserad gentemot de övriga boendeplatser. Förvaltningen 
har för avsikt att vid nästa nämnd i augusti skriva fram ett förslag om att ta bort 
den aktuella boendeplatsen och därmed minska ner Stångårdens antal platser till 
24 stycken.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SäBO 2018-06-12 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 82 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-06-21 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-06-12.  

Beslutsunderlag 

Antal ej verkställda beslut 2018-06-12 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 83 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Nu byggs det för fullt vid gruppbostaden. Takstomme är uppe. Upphandling inköp 
av möbler klar. Inga förseningar har lyfts fram ännu så invigning beräknas bli i höst 
som planerat.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 84 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Information om aktuellt läge i förvaltningen 

Medarbetarundersökningen 2018 - Joachim Samuelsson går igenom 
medarbetarundersökningen som gjorts av Linköpings universitet i våras. Resultatet 
ser avsevärt bättre ut än tidigare undersökning och förvaltningen ligger idag på en 
nivå i linje med kommunen i sin helhet. Förbättringar avseende nöjd 
medarbetarindex har skett inom flertalet av förvaltningens verksamhetsområden.  

Ulf Johansson informerar om den egen kontroll som gjorts i förvaltningen i de olika 
verksamhetsområdena. Fokus har varit på bland annat genomförandeplaner, 
synpunkter och avvikelsehantering och hygien. Det finns förslag till 
förbättringsåtgärder.  En introduktionsplan har tagits fram av förvaltningen för 
introduktion av nyanställda. En tydlighet i uppföljning och vikten av mentorskap.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

 

2018-06-21 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 85 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

IFO delegationsbeslut från 2018-05-01 till och med 2018-05-31. 

Avtal 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 86 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föreläsning om psykisk hälsa 10 oktober i Kisa. Mer information kommer efter 
sommaren.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 87 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Delgivningar 

Beslut från IVO avseende tillsyn på anmälda lex Maria 

Uppföljning av vårdgivarnas lex Maria-anmälningar 

Samverkan protokoll 2018-05-07 

KPHR protokoll 2018-06-04 

KS § 117 – godkännande av handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-
2019 

Övrig fråga från Christina Nilsson (SD) angående tidningsartikel om uppsägning av 
fotvårdare på äldreboenden. Joachim besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 

 


