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Justerare Risto Laine 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 
 

Underskrifter 
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 Roger Rydström  
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 Risto Laine  
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§ 140 Dnr 2018-00018  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen utan ändringar.  

Sammanfattning 

Dagordningen gås igenom.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 141 Dnr 2018-00014  

Protokoll 2018 - Vård- och Omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föregående protokoll, 2018-10-18, gås igenom.  

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-10-18 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 142 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Joachim Samuelsson och Sanna Hagelin ger information om budgetuppföljningen 
oktober 2018. Redovisning av aktuella sjuktal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Budgetavvikelsen för Vård- och omsorgsnämnden oktober 
2018 är – 10 088 tkr. Total årsbudget för VON är 199 300 tkr (utökad ram 2 088 tkr 
enligt KF § 76-77). Prognos budgetavvikelse 2018 är – 13 923 tkr.  

En presentation av detaljbudget 2019 ges på sammanträdet. I det stora hela 
oförändrad ram i jämförelse med 2018 bortsett från IFO och Försörjningsstöd som 
utökas inför 2019.,  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning oktober 2018 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 143 Dnr 2018-00089  

Redovisning av avvikelser 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisade avvikelser för kvartal 2 och 
kvartal 3, 2018. Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Redovisning av avvikelser kvartal 2 och kvartal 3, år 2018. 

Kvartal 2 förekom 120 fall avvikelser, varav en mycket allvarlig. 
Läkemedelsavvikelserna var 102 där men ingen av var mycket allvarlig. 
Omvårdnadsavvikelserna var 12 där av en mycket allvarlig. 6 vårdkedjebrist där 2 
var mycket allvarliga. 

Det förekom 11 MTP (medicinskteknisk produkt) avvikelser dock ingen allvarlig. 

Kvartal 3 förekom 133 fall avvikelser, varav en rapporterades som mycket allvarlig. 
Läkemedelsavvikelserna var 69 där en var mycket allvarlig. 
Omvårdnadsavvikelserna var 14 där av två rapporterats som mycket allvarliga.  

Vårdkedjebristavvikelserna var 4 där 2 var mycket allvarliga. 

MTP (medicinskteknisk produkt) avvikelser var 6 dock ingen allvarlig. Suzana 
Yelvington, Kinda kommuns MAS; redovisar resultatet från avvikelser kvartal 2 och 
kvartal 3, år 2018. 

Under kvartal 2 förekom 120 fall avvikelser, varav en mycket allvarlig.  

Under kvartal 3 förekom 133 fall avvikelser, varav en rapporterades som mycket 
allvarlig.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 144 Dnr 2018-00119  

Hjälpmedelsavtal förlängning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Avtalet med Sodexo AB avseende hjälpmedelsförsörjning förlängs med fem år till 
och med den 31 maj 2025.  

Beslutet förutsätter att Region Östergötland och övriga kommuner i länet fattar 
motsvarande beslut 

Motala kommun får delegation och fullmakt att förlänga avtalet med Sodexo.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden Kinda kommun, deltar i en gemensam upphandling av 
hjälpmedelsförsörjning med Region Östergötland och övriga kommuner i länet 
med villkoret att leverantören ska överta ägandet av Hjälpmedelscentrum i 
Östergötland AB. 

Region Östergötland och kommunerna i länet gav fullmakt till Motala kommun att 
genomföra upphandlingen. Avtal tecknades med Sodexo AB av varje kommun 
respektive regionen att gälla för perioden 2015-06-01 till och med 2020-05-31. 
Avtalet innehåller en klausul som gör det möjligt för kommunerna och regionen att 
förlänga avtalet med maximalt fem år.  

Region Östergötland har aktualiserat frågan om förlängning av avtalet redan nu då 
en ny upphandling erfarenhetsmässigt tar lång tid att genomföra. Såväl regionen 
som kommunerna är nöjda med nuvarande leverantör.  

I samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet föreslår därför 
vård-och omsorgsförvaltningen att avtalet förlängs med fem år och att Motala 
kommuns upphandlingskontor får fullmakt och delegation att förlänga avtalet med 
Sodexo Hjälpmedelsservice AB.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Hjälpmedelsförskrivning, förlängning av avtal 

Beslutet skickas till 

Motala kommun 

Akten 

 



 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(20) 

 

2018-11-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 145 Dnr 2018-00072  

Länsrapporten 2017 tillsyn alkohol och tobak 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 9 kap 1 § alkohollagen (AL), 19 a § 
tobakslagen samt enligt 25 § lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. Länsstyrelsen har enligt tillsynsplan för 2018 beslutat att 
genomföra en tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Kinda kommun. 
tillsynsbesöket genomfördes den 14 juni 2018. Vid besöket närvarade 
representanter från Kinda kommun i form av kommunens handläggare, 
förvaltningschef samt vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Länsrapport 2017 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 146 Dnr 2018-00111  

Sammanträdesdagar VON och AU 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar förändrad dag för sammanträdesdag i 
december 2019, 19 december.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-09-20 att anta sammanträdesdagar 
för VON och Au 2019. I sammanställningen har det skrivits in fel datum i 
december. Det är nu rättat och det ska vara 19 december, torsdag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 147 Dnr 2018-00015  

Statistik IFO 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-11-22 föreligger statistik 
angående antal pågående insatser per typ och månad samt utbetalade belopp per 
insats och månad till och med 2018-10-30.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2018-10-30 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 148 Dnr 2018-00016  

Antal lediga platser i särskilt boende 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-11-22 redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2018-11-15.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser inom SÄBO 181115 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 149 Dnr 2018-00017  

Antal ej verkställda beslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-11-22 redovisas rapportering 
om förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2018-11-
15.  

Beslutsunderlag 

Rapportering ej verkställda beslut 2018-11-15 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 150 Dnr 2018-00112  

Plan för aktivitetsgruppen  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det inrättas en tjänst som aktivitetsledare 
på 85 % med uppdrag att samordna och utföra planerade aktiviteter enligt 
redovisat. Samt att 40 % arbetstid fördelas mellan kulturombud på Västerliden och 
Stånåggården.  

Sammanfattning 

Aktivitetsprojektet startades upp 2015 med hjälp av stimulansmedel, med syftet 
att öka äldres möjligheter till meningsfulla aktiviteter på kommunens särskilda 
boenden. Målet var att efter projekttidens slut juni 2018, skulle aktiviteter 
fortsätta som en naturlig del i det dagliga arbetet. I juni 2018 avslutades 
aktivitetsprojektet.  Då ytterligare stimulansmedel fanns att söka fanns möjlighet 
att behålla en av projektteamets medarbetare. Detta gjordes dels för att behålla 
kompetens samt för att öka möjligheterna för att uppnå målet.  

Att Aktivitetsprojektet varit framgångsrikt visar bland annat Socialstyrelsens Äldre 
undersökning där brukarens nöjdhet angående aktiviteter höjts från 54 % (2015) 
till 80 % (2018). Riket i övrigt ligger på 64 % nöjdhet.  

Idag arbetar en Aktivitetsledare 85 % med att hålla i alla kontakter och bokningar, 
samordna och utföra planerade aktiviteter tillsammans med kulturombud och 
övrig personal. Kulturombuden på Västerliden, Stångågården och Bergdala har 
”fått tid i schemat” för att utföra aktiviteter. Sammantaget (Aktivitetsledare och 
Kulturombud) blir detta två heltidstjänster som året ut finansieras av 
stimulansmedel. Målet för 2019 är att aktiviteter ska vara en naturlig del i det 
dagliga arbetet och att detta ska ske med den befintliga personalen, ser ledningen 
för ÄO i dagsläget svårigheter att uppnå om samma kvalité och nöjdhet ska 
uppfyllas. Kulturombuden på de särskilda boenden kan delvis utföra vissa 
aktiviteter, men utifrån bemanningssvårigheter är risken att aktiviteter då utförs i 
mån av tid och i viss mån kommer i andra hand. Kontakter, samordning och 
planering av större gemensamma aktiviteter behöver ligga på någon som har 
kunskap och tid för uppdraget. Planen/önskemålet är att en Aktivitetsledare på 85 
% tillsvidareanställs med uppdraget som beskrivs ovan samt att 40 % arbetstid 
delas mellan kulturombud på Västerliden och Stångågården. Detta är inget som 
ryms i befintlig budget 2019.  

Planen ligger i linje med överenskommelse om regional samverkan gällande kultur 
för äldre som träder i kraft 1 januari 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre 

Beslutet skickas till 

Områdeschef äldreomsorg 

Akten  
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§ 151 Dnr 2017-00081  

Gruppbostad - Återkoppling 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Återkoppling av aktuellt läge med gruppbostaden.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 152 Dnr 2018-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Medarbetarundersökning 

Rekrytering IT-samordnare 

Presentation av ny områdeschef äldreomsorgen Eva Hulth 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 153 Dnr 2018-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 181001-181031 IFO.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 154 Dnr 2018-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att de av politikerna i nämnden som vill 
delta på narkotikaseminarium och Kompetensförsörjning får det.  

Sammanfattning 

Narkotikaseminarium Regional narkotikakartläggning narkotikaspår i 
avloppsvatten i Linköping, 30/11.  

Kompetensförsörjning – temakonferens i Linköping, 30/11.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 155 Dnr 2018-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Samverkansprotokoll 2018-11-05 

Förtydligande kring ekonomiskt bistånd och LMA 

Beslutsunderlag 

Samverkansprotokoll 2018-11-05 

Tjänsteskrivelse om ekonomiskt bistånd LMA 

Beslutet skickas till 

- 

 


