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§ 53 Dnr 2019-00140  

Svar på motion (SD) om äldremottagning på den planerade vårdcentralen 
i Kinda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad utifrån vård- och 
omsorgsnämndens svar om att samverkan mellan förvaltningen och 
vårdcentralsledningen är upprättad och sker kontinuerligt och att det är en fråga 
för Region Östergötland att besluta om.  

Sammanfattning 

Christina Nilsson (SD), har 2019-09-05 lämnat in en motion till fullmäktige om att 
kommunledningen aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära samarbete 
med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i de nya 
vårdcentral som ska byggas i Kinda kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
10-28 att överlämna motionen till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning 
av motionen.  

Vård- och omsorgsnämnden har lämnat följande förslag till svar vad gäller 
motionen samt föreslagit att motionen ska anses vara besvarad med detta: 

”Samverkan mellan förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker 
kontinuerligt. Detta genom befintliga samverkansstrukturer såsom:  

Samråd vård och omsorg – politisk samverkan, Ledningsgrupp vård och omsorg 
(LGVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg ”Att åldras”. Vad gäller beslut om 
vilken utformning och funktion den nya vårdcentralen ska ha är det dock slutligen 
en fråga för Region Östergötland att besluta om, även om kommunen givetvis kan 
komma med synpunkter.”  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13 
Vård- och omsorgsnämnden § 213/2019 
Motion, inlämnad 2019-09-05 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion (SD) om äldremottagning på den planerade vårdcentralen 
i Kinda 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad utifrån vård- och 
omsorgsnämndens svar om att samverkan mellan förvaltningen och 
vårdcentralsledningen är upprättad och sker kontinuerligt och att det är en fråga 
för Region Östergötland att besluta om.   

Ärendebeskrivning 

Christina Nilsson (SD), har 2019-09-05 lämnat in en motion till fullmäktige om att 
kommunledningen aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära samarbete 
med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i de nya 
vårdcentral som ska byggas i Kinda kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
10-28 att överlämna motionen till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning 
av motionen.  

Vård- och omsorgsnämnden har lämnat följande förslag till svar vad gäller 
motionen samt föreslagit att motionen ska anses vara besvarad med detta: 

”Samverkan mellan förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker 
kontinuerligt. Detta genom befintliga samverkansstrukturer såsom:  

Samråd vård och omsorg – politisk samverkan, Ledningsgrupp vård och omsorg 
(LGVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg ”Att åldras”. Vad gäller beslut om 
vilken utformning och funktion den nya vårdcentralen ska ha är det dock slutligen 
en fråga för Region Östergötland att besluta om, även om kommunen givetvis kan 
komma med synpunkter.”  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13 
Vård- och omsorgsnämnden § 213/2019 
Motion, inlämnad 2019-09-05  
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§ 213 Dnr 2019-00161  

Motion - äldremottagning på den planerade vårdcentralen (SD) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att motionen anses besvarad med att 
samverkan mellan förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker 
kontinuerligt och att det är en fråga för Region Östergötland att besluta om.  

Sammanfattning 

Christina Nilsson (SD), har 2019-09-05 lämnat in en motion till fullmäktige om att 
kommunledningen aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära samarbete 
med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i de nya 
vårdcentral som ska byggas i Kinda kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2019-
10-28 att överlämna den till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning av 
motionen.  

Samverkan mellan förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker 
kontinuerligt. Detta genom befintliga samverkansstrukturer såsom:  

Samråd vård och omsorg – politisk samverkan, Ledningsgrupp vård och omsorg 
(LGVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg ”Att åldras”. Vad gäller beslut om 
vilken utformning och funktion den nya vårdcentralen ska ha är det dock slutligen 
en fråga för Region Östergötland att besluta om, även om kommunen givetvis kan 
komma med synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Motion från Christina Nilsson, SD – äldremottagning på ny vårdcentral 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



Motion - Äldremottagning på den planerade 

vårdcentralen i Kinda                                                                                                                                         

Kinda kommun har en hög andel av äldre vilket kommer att öka i framtiden. Enligt SKL hade 

Kinda 26,3% av personer 65+ och man räknar med 27,9% om fem år. Många är friska långt 

upp i åldrarna men det kan inte undvikas att krämporna kommer ju äldre vi blir. Men det kan 

också vara viktigt att få hälsoundersökning, hälsosamtal och tips om mat och motion. Många 

äldre söker nu på akuten där man ofta får vänta i timmar, vilket inte är optimalt när det 

gäller infektionsrisk och uttorkning. Att bli äldre innebär många gånger att bli skörare och 

inte kunna tåla lika mycket som de yngre. Enligt revisionen i Region Östergötland är de äldre 

en grupp som kommer i kläm i vården. 

Eftersom det, vad vi vet nu, kommer att byggas en ny vårdcentral i Kinda är det bra att redan 

nu tänka igenom vad som kommer att behövas nu och i framtiden. Något som redan finns i 

andra länder och på vissa platser även här i landet, är äldremottagningar. I Skåne finns nu ett 

hundratal av dessa.  Detta är mottagningar med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

som vid behov även kan ta in andra professioner för samråd med patienten. Det viktiga är 

att man träffar samma personal hela tiden. För patientens trygghet har man också en telefon 

utan knappval och telefontid dygnet runt . Bara att veta att detta finns, skapar trygghet hos 

patienterna. Mycket kan också göras i samarbete med vår utmärkta hemsjukvård i Kinda 

som idag har en geriatriker knuten till sig. Man kan ha patienter från 65 år som kanske inte 

behöver så mycket vård, utan mer hälsoundersökningar och råd om kost och motion. Det är i 

förebyggande syfte och kan ge utdelning på längre sikt om fler håller sig rörliga och har en 

god kosthållning. Eller också kan man rikta in sig på de som är 75–80 år.  

När det gäller de äldre-äldre från 80 år börjar många få krämpor och vissa är multisjuka i 

åldersgruppen. Att då ha en äldremottagning kan ge trygghet och avlasta akuten med det 

som kan tas om hand på mottagningen. Det är också som äldre en fråga om högre livskvalité 

att veta att man kan få hjälp i sitt närområde. Trygghet och igenkännbarhet är oerhört 

viktiga komponenter för alla, men kanske ännu mer för den som är äldre. Här kan man också 

fånga upp minnesstörningar och depressioner och skicka vidare för utredning. Region 

Östergötland, Kinda kommun och framför allt de äldre patienterna själva, kan ha stor nytta 

av en särskild mottagning. Du slipper som patient lång restid och långa väntetider på 

akutmottagningen. Du kommer till en läkare som känner dig och din sjukdomshistoria. Man 

kan också fundera på ett eget väntrum för de äldre.  Influensor och virus slår mycket hårdare 

och tar längre tid att bli frisk ifrån när du blir äldre.  

 

Med anledning av detta förordar SD Kinda 

Att   Kindas kommunledning aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära samarbete 

med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i den nya vårdcentral som 

kommer att byggas. 

Christina Nilsson (SD) 

 




