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Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

 

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

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) 
Else-Marie Frisk (S) istf Karin Ekholm (C) 
Johanna Heineman (V) 
Annelie Striem (SD) istf Christina Nilsson (SD) 
Siw Nordin (M) 
 

Ersättare Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Mona Damm 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer §§ 63-77 
 Susanne Lindqvist  

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

 

 Lars Karlsson  

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

 

 Mona Damm  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-25 

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 Else-Marie Frisk (S) 
Anna Eklund (S) 
Annika Haag (LPO) 
Annelie Striem (SD) 
Åselill Gighorn (V) 
Katarina Segerstéen (M) 
Anna Karlsson (KD) 
 
 

Tjänstemän Sara Erlingson, tf förvaltningschef 
Susanne Lindqvist, förvaltningssekreterare 
Eva Hulth, områdeschef äldreomsorg 
Lisbeth Nilsson, bitr områdeschef äldreomsorg 
Margrit Hensler, kvalitetsutvecklare 
My Eklund-Saksberg, områdeschef hemsjukvården 
Suzana Yelvington, MAS 
 

Övriga Ida Björkman 
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§ 63 Dnr 2019-00019  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns utan förändringar.  

Sammanfattning 

Dagordning gås igenom.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 64 Dnr 2019-00008  

Föregående protokoll  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Föregående protokoll godkänns med förtydligande att besök av kvinnojouren och 
representanter från IFO gällande våld i nära relation kommer till nästa 
sammanträde i maj.  

Sammanfattning 

Till nästa sammanträde i maj kommer representanter från kvinnojouren och 
berättar hur de jobbar. Till det sammanträdet kommer även representanter från 
IFO som berättar hur de jobbar med Våld i nära relation.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, VON 2019-03-28 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 65 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att förvaltningen arbetar vidare 
med redovisade åtgärdsplaner. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa 
sammanträde i maj upprätta risk- och konsekvensanalyser för de åtgärder som 
kräver politiska beslut samt redovisa en detaljerad sammanställning gällande 
hemtagning av placeringar LSS i form av detaljer kring individer och placeringar.  

Beslut om åtgärdsplaner kommer tas på sammanträde i maj.  

Jäv 
Tina Malm (LPO) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Sammanfattning 

Genomgång av budgetuppföljning till och med mars. Åtgärdsplan 2019-2020 för 
vård- och omsorgsnämnden gås igenom och diskussioner förs kring de 
åtgärdsplaner som förvaltningen tagit fram. Åtgärdsplaner som kräver politiska 
beslut kommer beslutas vid sammanträdet i maj.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning mars 2019 

Beslutet skickas till 
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§ 66 Dnr 2019-00006  

Internkontroll VON fastställande av mål och uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Internkontrollplan för 
2019 

Sammanfattning 

Utifrån Reglemente för intern kontroll och Riktlinjer Internkontrollplan 
Kommunfullmäktige, § 81 2014-08-25, har förslag till Internkontrollplan 
utarbetats. 

Vård- och omsorgsnämnden har identifierat risker och tagit fram 2019 års 
kontrollpunkter. Baserat på underlaget har förslag till Internkontrollplan tagits 
fram. 

Internkontrollpunkter: Placeringar – barn- och unga samt vuxna med missbruk, 
Hemtjänst och Kompetensförsörjning. 

Den tredje kontrollpunkten kompetensförsörjning har utarbetats områdesvis då 
områdena skiljer sig åt i analys och åtgärder. Samtliga områden delar dock 
utmaningen att säkra verksamhetens behov av rätt kompetens för uppdraget nu 
och på längre sikt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Handlingsplan internkontroll 2019 

Beslutet skickas till 

Akten  

Kvalitetsutvecklare 

Områdeschefer VON 
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§ 67 Dnr 2019-00047  

Egenkontroll av verksamhet 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom redovisad Informationen om egenkontroll av verksamhet 2018 
och informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Egenkontroll är en del av vård-och omsorgsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Det övergripande resultatet redovisas till nämnd i enlighet med 
den i ledningsgrupp fastlagda tids-och arbetsplanen för egenkontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Resultat Egenkontroll VON 2019-03-08 

Beslutet skickas till 

Akten 

Områdeschefer VON 
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§ 68 Dnr 2019-00065  

Statsbidrag 2018-2019 VON 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden tackar för övergripande redovisning av aktuella 
rekvirerade statsbidrag 2018-2019 och informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Övergripande redovisning av aktuella och 2018 års statsbidrag per 2019-03-29. 
Statsbidragen har utgått från Socialstyrelsen och SKL.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 69 Dnr 2019-00048  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom och godkänner redovisad 
patientsäkerhetsberättelse för 2018.  

Sammanfattning 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda patienten från att skadas 
när hen får vård. Alla Sveriges kommuner och landsting har gemensamt beslutat 
att systematiskt arbeta för att minska antalet vård-skador, en nationell satsning för 
ökad patientsäkerhet. Hälso- och sjukvård ur det kommunala uppdraget ges inom 
äldreomsorg, funktionsstöd (LSS) och i hemsjukvård. I Kinda ingår också 
specialiserad hem-sjukvård reglerat i ett lokalt avtal mellan regionen och 
kommunen. Systematiska arbetssätt för att förebygga risken för vårdskador och 
helhetssyn är kärnan i allt patientsäkerhetsarbete. På flera områden har 
patientsäkerheten i Kinda stärkts bl.a. genom att en högre grad av systematik i 
arbetet tillämpats, genom upprättande av riskbedömningar och kontinuerligt 
förbättringsarbete. Med hjälp av olika typer av egenkontroller följs verksamhetens 
resultat upp. Analys och uppföljning av resultat sker primärt på individ- och 
enhetsnivå och följer linjeorganisationens uppbyggnad.  

Egenkontrollerna ger verksamheterna underlag att upp-täcka eventuella brister 
och identifiera förbättringsområden och vidare att planera och genomföra 
åtgärder. Ett arbetssätt som förordas är ständiga för-bättringar och systematik på 
enhetsnivå då resultaten skiljer sig åt mellan enheterna. Några framtida 
förbättringsområden för patientsäkerheten i Kinda är bland annat att 
implementera Senior alert, riskbedömningar och preventivt arbete i hemtjänst. 
Vidare att säkra rutiner för informationsöverföring och dokumentation, samt för 
årliga läkarbesök med läkemedelsgenomgångar. På individnivå behöver patientens 
möjlighet att vara delaktig utvecklas genom att involvera och ta tillvara patientens 
och närståendes kunskap. Hög patientdelaktighet och samskapande av vård har 
betydelse för säkerheten och kvaliteten. Fortsatt samverkan och utveckling av 
teamarbete internt och samverkan externt är viktiga delar i utvecklingsarbetet i 
vård- och omsorgssektorn. Hela teamets kompetens är av vikt för 
patientsäkerheten.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 70 Dnr 2019-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Avtal signerade Sara Erlingson: 

Dnr 2019-00049 Avtal Lansen Omsorg LSS, 2019-03-18 

Dnr 2019-00050 Avtal tjänsteköp korttidsplats Tranås, 2019-03-21 

Dnr 2019-00051 Avtal Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Östergötland och Kinda kommun avseende uppsökande verksamhet nödvändig 
tandvård till vissa äldre och funktionshindrade 2019-03-18  

Delegeringslista IFO 2019-03-01 – 2019-03-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 71 Dnr 2019-00009  

Statistik och jämförelsetal IFO 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet. En önskan om att få mer detaljerad information 
om statistiken IFO till nästa sammanträde i maj.   

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-04-25, föreligger statistik 
angående antal pågående per typ och månad samt utbetalade belopp per insats 
och månad till och med 2019-03-31 

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2019-03-31 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 72 Dnr 2019-00010  

Antal lediga platser i särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-04-25, redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2019-04-11. Förvaltningen 
har skrivit avtal med Åtvidaberg, Tranås och Vimmerby kommun för tjänsteköp av 
korttidsplatser då vi har många lediga platser i Kinda kommun 

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser SÄBO 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 73 Dnr 2019-00011  

Antal ej verkställda beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-04-25, finns inga ej 
verkställda beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 74 Dnr 2019-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Presentation av förvaltningschef Ida Björkman 

Utbildning äldreomsorg 

Principbeslut i Au om hemmaplanslösningar  

Ekonomi – åtgärdsplaner för vård- och omsorgsnämnden  

Information om dagverksamhet 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 75 Dnr 2019-00058  

Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands 
kommuner samverkan placerade barn 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom och godkänner Överenskommelse 
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner om samverkan kring 
trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna 
hemmet.  

Sammanfattning 

Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap 1 
d §) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3 §) att kommuner och 
landsting/regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet. 

Det övergripande syftet är att i enlighet med aktuell lagstiftning och nationella 
riktlinjer förbättra vården och insatser för barn och unga placerade utanför det 
egna hemmet genom en länsgemensam överenskommelse om samverkan mellan 
Region Östergötland och länets tretton kommuner. Den länsgemensamma 
överenskommelsen ska vara ett centralt verktyg i kommunernas och regionens 
gemensamma arbete. 

Denna överenskommelse gäller 2019-06-01 – 2020-05-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Bilaga Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands 
kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, 
som vårdas utanför det egna hemmet, dnr HSN 2018-769.  

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 
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§ 76 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en från koalitionen och en från opposition 
får möjlighet att delta på detta tillfälle 11 juni.  

Sammanfattning 

Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling, 11 juni. Nämnden utser 
vilka som ska delta och meddelar Elisabeth Nägga som anmäler till denna kurs.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 77 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Presentation av äldreomsorgen, Eva Hulth 

Avtal UC-2017-422 begravningsföreningen Fonus 

UC-2018-350 Kinda pastorat 

Beslutsunderlag 

      

Beslutet skickas till 

- 

 


