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Sammanträdesdatum 

2018-02-22 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Ängen, Kommunkontoret, Kisa, klockan 09:30 – 12.00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Ing- Britt Andersson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 13-28 
 Susanne Lindqvist  

 Ordförande 
  

 Roger Rydström  

 Justerare 
  

 Ing- Britt Andersson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-22 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

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

Beslutande  

Ledamöter 
 

Roger Rydström (S), Ordförande 
Carin Olsson (KD), 1:e vice ordförande 
Pontus Wessman (MP), 2:e vice ordförande 
Siw Nordin (M) 
Peter Wellerfors (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ing-Britt Andersson (S) istf Else-Marie Frisk (S) 
Bo Olsson (S) istf Risto Laine (S) 
Wolldurf Skallbom (C) istf Karin Ekholm (C) 
Mikel Lindell (SD) istf Christina Nilsson (SD) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Matz Ödgård (M) 
Minka Eriksson (KD) 
Nils-Gunnar Wenhov (L) 

Tjänstemän Joachim Samuelsson, förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, sekreterare 
Oscar Lennman, ekonom § 15 
Olle Seidlitz, områdeschef Funktionsstöd § 16 
Suzana Yelvington, MAS § 17 
 

Övriga "[Skriv övriga här]"  
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§ 13 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar      

Sammanfattning 

Dagordningen godkänns, inga förändringar av dagordningen.  

Beslutsunderlag 

  -    

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

   -   

Sammanfattning 

Inget att ta upp 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 15 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018, månadsvis 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom 2017 års redovisade resultat och lägger det till handlingarna.  

Sammanfattning 

Joachim Samuelsson, förvaltningschef, och Oscar Lennman, ekonom, redovisar 
2017 års resultat och det ekonomiska utfallet januari 2018. 

Beslutsunderlag 

SN – inkl mål 
SN – uppföljning 2017 
SN – uppföljning 2018 januari         

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 16 Dnr 2017-00153  

Utredning av drift avseende Kindagårds matsal 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen om utredning som förvaltningen har gjort avseende drift av 
Kindagårds matsal tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Det har från godemän och personal med koppling till Bergdalacafé (daglig 
verksamhet i Kinda kommun). Inkommit önskemål om att verksamheten ska ta 
över driften av Kindagårds matsal/café. 

Förvaltningen har utrett ärendet med fokus på deltagarens behov, ekonomi samt 
arbetsmiljömässiga förutsättningar. Mot bakgrund av det behov som framkommit 
ser inte förvaltningen någon anledning att förändra befintlig verksamhet. 
Förvaltningen rekommenderar således inte en drift i daglig verksamhets regi 
avseende Kindagårds matsal/café. 

Beslutsunderlag 

Utredning Kindagårds matsal och cafè      

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 17 Dnr 2018-00025  

Redovisning av avvikelser kvartal 3 och 4 2017 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Godkänner redovisning av avvikelser och informationen tas till protokollet.       

Sammanfattning 

Redovisning av avvikelser kvartal 3 och 4 år 2017. 

Kvartal 3 förekom 159 avvikelser, ingen var mycket allvarlig. 
Läkemedelsavvikelserna var 114 där en av dem var graderad som mycket allvarlig. 
Omvårdnadsavvikelserna var 22 därav en mycket allvarlig. Vi hade 3 vårdkedjebrist 
avvikelser som upptäcktes i samband med utskrivning från slutenvården men 
ingen var mycket allvarlig.  

Kvartal 4 var det 22 fall totalt varav 2 var mycket allvarliga. 
Läkemedelsavvikelserna var 91, varav 3 var graderade som mycket allvarliga. 
Omvårdnadsavvikelserna var 10 totalt varav en var mycket allvarlig. 
Vårdkedjebristerna var 2 totalt och detta kvartal fanns 6 MTP avvikelser 
(medicinteknisk produkt) varav några allvarliga. 

Beslutsunderlag 

Avvikelser kvartal 3 och 4 för 2017      

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 18 Dnr 2017-00163  

Internkontroll handlingsplan 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom förslag till internkontrollplan för 2018  

Sammanfattning 

Utifrån Reglemente för internkontroll och Riktlinjer Internkontrollplan, 

Kommunfullmäktige § 81 2014-08-25, har förslag till internkontrollplan utarbetats. 

Vård- och omsorgsnämnden har identifierat risker och tagit fram 2018 års 

kontrollpunkter. Baserat på underlaget har förslag till Internkontrollplan tagits 
fram. 

Internkontrollpunkter 

1. Placeringar – barn- och unga samt vuxna med missbruk 

2. Hemtjänst 

3. Kompetensförsörjning – teknisk utveckling 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2018      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
VONs förvaltningschef, områdeschefer, verksamhetschefer och stab 
Akten  
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§ 19 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård -och omsorgsnämndens sammanträde 2018-02-22 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad och utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-01-31.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 180101-180131       

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 20 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-02-22 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 
och IFO till och med 2018-01-31.  

Beslutsunderlag 

Rapportering av ej verkställt 2018-02-13      

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 21 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-02-22 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-02-14.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO      

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 22 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Joachim Samuelsson informerar om aktuellt läge. Bygglovsfrågan 
ska tas upp vid nästa jävsnämnd.        

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 23 Dnr 2018-00022  

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk  

Föreslår kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  

Sammanfattning 

Överenskommelsen avser vård, stöd och behandling för personer med missbruk 
och personer med psykiskt funktionsnedsättning som har behov av insatser från 
båda huvudmännen. Parterna i överenskommelsen är Region Östergötland och de 
tretton kommunerna i Östergötland.  

Överenskommelsen ersätter de två tidigare överenskommelser kring 
målgrupperna som finns och vars giltighet löper ut 2017-12-31. Denna nya 
överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-12-31 och kan 
förlängas med två år i taget eller revideras vid behov.  

Överenskommelsen ska utgöra grund och stöd för fortsatt gemensamt arbete 
mellan parterna. Syftet är att personer i målgrupperna ska ges möjlighet till 
återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra, att vård, 
stöd och andra insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin 
hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och 
mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är 
samordnade mellan kommunens och Region Östergötlands verksamheter och 
dessa ska upplevas som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan 
huvudmännens olika ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen 
behöver.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan psykisk funktionsnedsättning och missbruk 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2018-00027  

Remissrunda - Invånarlöften Nära vård 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom de tre löften som getts till invånarna i vårt län: Genom en 
samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och delaktighet, 
sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov och en god och 
samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.  

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvården och omsorgen står inför mycket stora framtidsutmaningar. 
Antalet personer 85 år och äldre kommer att utgöra en allt större del av 
befolkningen. Behovet av välfärdstjänster, äldrevård och sjukvård blir större och 
kostnaderna ökar. Utvecklingen av vård och omsorg måste utgå från individuella 
behov och resurser, ny teknik och medicinska framsteg måste tillvaratas. 

Vi behöver ha samsyn vilket är extra viktigt eftersom vården består av många olika 
aktörer. 

Samordning är nödvändig för att skapa god kontinuitet och tillgänglighet. Vi ska 
kunna utveckla kvaliteten vilket förutsätter att vården och omsorgen behöver bli 
mer individanpassad. Vi behöver i större utsträckning finnas i patienternas vardag 
och hem istället för att de ska behöva besöka sjukhus. Då kan vi bättre möta upp 
de behov som finns samtidigt som vi effektivare utnyttjar våra gemensamma 
resurser. Även vid livets slutskede behövs en bättre samordning för att säkerställa 
en god kvalitet, trygghet och symtomlindring oavsett var vården bedrivs. 

Kommunerna i Östergötland samt Region Östergötland har gemensamt avgett tre 
löften till invånarna i vårt län: 

• Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet. 

• Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 

• En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 
bedrivs.  

Beslutsunderlag 

Invånarlöften Nära Vård remissversion 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 
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§ 25 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

- Avtal från 2018-01-12 -- 2018-02-09 

2018-02-09 Webropol, slutanvändaravtal, enkätverktyg  

Delegat: Joachim Samuelsson 

dnr 2018-00029 

- 2018-02-09 Överenskommelse med kostavdelningen (äldreomsorg)  

Delegat: Joachim Samuelsson 

dnr 2018-00030 

- IFO Delegationsbeslut från 2018-01-01 till och med 2018-01-31       

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 26 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Inget aktuellt.     

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 27 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.      

Sammanfattning 

Siv och Minka har varit på föreläsning om hedersrelaterat våld i Kisa och delger 
nämnden information om detta.  

En utbildning om föräldraskap och kognitiva svårigheter är i Motala den 28 mars. 
FoU som anordnar den.    

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 28 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

 Dom från Förvaltningsrätten mål nr 6761-17, 2018-02-12, gällande särskild 
avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Beslut: bifaller ansökan och beslutar att Kinda kommun ska betala en särskild 
avgift till staten med 43 170 kr. 

 Beslut från IVO dnr 8.535224/2017-15, 2018-02-12, Verksamhetstillsyn 
inom hemtjänsten i Kinda kommun. Tillsynen är en uppföljning av den 
tillsyn som genomfördes 2016 i Kisa.  

Beslut: IVO avslutar ärendet utan vidare åtgärd. 

Samverkansprotokoll 2018-01-08 

Beslutet skickas till 

Akten  

 


