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§ 28 Dnr 2019-00019  

Godkänna dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med den förändring att lyfta 
upp information om ökat behov av personal till dagverksamhet som en egen 
paragraf i protokollet.  

Sammanfattning 

Informationspunkt om ökat behov av personal inom dagverksamhet lyfts upp som 
ett eget ärende och paragraf i protokollet.  

Beslutsunderlag 

- 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lyfta upp informationspunkt om ökat behov av personal inom dagverksamhet som 
egen paragraf. Tas upp som ärende 12.  

Beslutet skickas till 

- 
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§ 29 Dnr 2019-00008  

Föregående protokoll  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Föregående protokoll, 2019-01-31, gås igenom. Inget att ta upp.  

Beslutsunderlag 

VON 2019-01-31 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 30 Dnr 2019-00005  

Budgetuppföljning 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Joachim Samuelsson och Sanna Hagelin går igenom budgetuppföljningen till och 
med januari 2019. Budgetavvikelsen för vård- och omsorgsnämnden januari 2019 
är ackumulerad budgetavvikelse – 845 tkr.   

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning power point 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 31 Dnr 2019-00030  

Uppföljning strategisk åtgärdsplan IFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde 
28 mars ta fram en redogörelse och uppdaterad åtgärdsplan som är tidsatt och 
specificerad om och när det åtgärdats.  

Sammanfattning 

En strategisk åtgärdsplan avseende placeringar och försörjningsstöd inom 
verksamhetsområde Individ och familj har tagits fram och presenterades på 
nämndens sammanträde i juni 2018. I IFOs områdesplan för 2018 
uppmärksammas behovet av att tidigt upptäcka social utsatthet och samverka för 
att förebygga och motverka utanförskap som ett led i att minska behovet av 
placeringar på institution.  

De poster som redovisas i åtgärdsplanen är de som avviker mest mot budget 
och/eller de poster som nämnden anmodats att redogöra för i form av en 
åtgärdsplan.       

Beslutsunderlag 

Strategisk åtgärdsplan avseende placeringar och försörjningsstöd inom IFO      

Beslutet skickas till 

IFO-chef 
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§ 32 Dnr 2018-00089  

Redovisning av avvikelser 2018 – kvartal 4 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden önskar att förvaltningen särredovisar avvikelser som 
är IT-störningar framöver och tar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Redovisning av avvikelser kvartal 4, år 2018. 

Kvartal 4 förekom 121 fall avvikelser, 2 av dem rapporterade som mycket 
allvarliga. Läkemedelsavvikelserna var 119 men ingen av dem var graderad som 
mycket allvarlig. Omvårdnadsavvikelserna var 19 därav en mycket allvarlig. Vi hade 
7 vårdkedjebrist avvikelser med ett par där utredningar pågår. 

Detta kvartal fanns 10 MTP (medicinskteknisk produkt) avvikelser där en var 
rapporterad som mycket allvarlig.  

Diskussion och önskemål om att synliggöra avvikelser i datadrift och 
driftsstörningar relaterat till ITSAM.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Power point 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 33 Dnr 2018-00139  

Val av ledamöter till arbetsutskottet VON - kompletterande val 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att välja Lars Karlsson (L) som ordförande i 
arbetsutskottet och Risto Laine (S) som vice ordförande i arbetsutskottet under 
mandatperioden 2019-2022.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till 
arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022 samt ordförande och vice 
ordförande. Beslut om ledamöter togs vid nämndens första sammanträde 7 
januari, § 1.  

Beslutsunderlag 

Beslut § 1, 2019-01-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Troman  
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§ 34 Dnr 2018-00137  

Val av nya ledamöter till KPHR - kompletterande val 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att utse Ing-Britt Andersson (S) från 
majoriteten, som ersättare och vice ordförande till Kinda kommuns pensionärs- 
och handikappråd.  

Sammanfattning 

Kinda kommuns pensionärs- och handikappråd är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunens styrelse, dess nämnder och 
företrädare, pensionärsföreningar och föreningar för 
funktionsnedsatta/handikappade i Kinda. 

Kommunens företrädare ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har eller kan få 
aktualitet för kommunens pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade. 

Rådet är ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 7 januari, § 3 om att utse Lars Karlsson (L), 
Ing-Britt Andersson (S), Siw Nordin (M) och Johanna Heneiman (V) som ledamöter 
och ersättare i KPHR. Ett förtydligande behöver göras att Ing-Britt Andersson (S) 
går in som vice ordförande i KPHR om ordförande är frånvarande.  

Beslutsunderlag 

Beslut § 3, 2019-01-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Troman 
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§ 35 Dnr 2019-00012  

Val av kontaktpolitiker verksamhetsdialoger 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ledamöter till kontaktpolitiker för att 
delta vid verksamhetsdialoger under mandatperioden 2019-2022 är enligt bifogad 
lista.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden deltar i verksamhetsdialog ute i verksamheterna en 
gång i månaden. På dessa möten deltar verksamhetschef, några medarbetare och 
av nämnden utvalda ledamöter för att få en bild av hur verksamheten fungerar.  

Nämnden väljer ut tre ledamöter från majoriteten respektive tre ledamöter från 
oppositionen att vara kontaktpolitiker. Förutom dessa sex ledamöter så deltar 
ordförande och 1:e vice ordförande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Bilaga 1 – lista på kontaktpolitiker till verksamhetsdialog 

Beslutet skickas till 

Nämndens ledamöter 

Förvaltningen  
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§ 36 Dnr 2019-00024  

Digitala lås i hemtjänsten Kinda 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att stå bakom förvaltningens behov av att 
tydligt ange att digitalt lås är det alternativ som erbjuds vid insatser av 
hemtjänsten.  

Sammanfattning 

Kinda kommun är en kommun som systematiskt arbetar med förbättring. Som 
organisation söker vi möjligheten i att finna förbättrade och nya lösningar med 
stöd av digitalisering och välfärdsteknologi. 

Vård och omsorgsförvaltningen har sedan en tid tillbaka arbetat med att införa 
digitala lås i hemtjänsten Detta tjänar flera syften, dels ökar säkerheten för den 
enskilde då nyckelhantering kan undvikas dels underlättas personalens arbete då 
de inte behöver hantera nycklar förvarade i nyckelskåp. 

För den enskilde är detta kostnadsfritt och när låsen monteras görs ingen åverkan 
på dörren. När hemtjänstens insats upphör monteras låsenheten ned och dörren 
ser ut som tidigare. Låsen öppnas med en speciell telefon som endast behörig 
personal har tillgång till och den enskilde öppnar sin dörr som tidigare, med nyckel. 

Idag saknar drygt 150 personer digitalt lås. Detta beror delvis på att det digitala 
alternativ uppfattas som just ett alternativ och flera brukare har tackat nej.  

Detta innebär att vi i dagsläget tvingas arbeta med parallella system vilket medför 
att inget av de positiva effekter som beskrivs ovan får genomslagskraft.   

Vi behöver bli tydliga med att digitalt lås inte är ett alternativ utan att det är den 
standard vi använder när en person har insatser från hemtjänst. Endast vid 
särskilda omständigheter kan undantag medges.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Områdeschef äldreomsorg 

Områdeschef IFO 
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§ 37 Dnr 2019-00009  

Statistik IFO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden önskar till nästa nämnd få med tidigare 2-3 månader 
för att kunna jämföra samt att informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-02-28, föreligger statistik 
angående antal pågående per typ och månad samt utbetalade belopp per insats 
och månad till och med 2019-01-31.  

Beslutsunderlag 

Statistik IFO 2019-01-31 

Beslutet skickas till 

IFO 
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§ 38 Dnr 2019-00010  

Antal lediga platser i särskilt boende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-02-28, redovisas antal lediga 
platser i särskilt boende och korttidsplatser till och med 2019-02-21.  

Beslutsunderlag 

Antal lediga platser SÄBO 2019-02-21 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 39 Dnr 2019-00038  

Ökat behov av dagverksamhet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bjuda in områdeschef äldreomsorg, Eva 
Hulth, till marssammanträdet för mer information om lösningen på Bergdala.      

Sammanfattning 

Antalet personer som beviljas dagverksamhet ökar. Vi kommer nu 
nyttja Bergdalas tillfälligt nedställda avdelning för dagverksamhet.  

En personal från dagverksamheten på Blåklinten kommer tillsammans 
med en personal från Bergdala öppna upp dagverksamhet initialt tre 
dagar i veckan. Antalet personer som beviljas dagverksamhet ökar. 
Redan inför 2019 framkom behov av tillskott av personal för att kunna 
verkställa ytterligare personer. Efter utökning av personal möjliggörs 
verkställighet för 10 personer dagligen. Det finns dock beslut som 
endast kunnat verkställas till del samtidigt som nya ärenden inkommit.  
Nu finns ingen möjlighet till ytterligare expansion då antalet personer 
som kan vistas samtidigt är maximerat. 

En personal från dagverksamheten på Blåklinten kommer tillsammans 
med en personal från Bergdala öppna upp dagverksamhet initialt tre 
dagar i veckan.  

Det är svårt att avgöra om denna uppgång är en ny generell behovsnivå. 
Denna lösning får anses som tillfällig. Skulle behovet som nu finns visa 
sig vara konstant behöver eventuellt annan lösning skapas.  

Lösningen är endast möjlig under förutsättning att boendeplatserna 
inte behöver tas i bruk. Ingen ökad hyreskostnad dock en ökning av 
personalkostnader omfattande 0,75 åa vilket motsvarar ca 320 000 kr 
per år. Utöver det kommer vikariekostnaden öka då ersättare krävs vid 
varje frånvaro.  

En kartläggning av framtida behovsbild kommer inledas tillsammans med 
socialkontoret och HSL organisationen.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 

Områdeschef äldreomsorg 
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§ 40 Dnr 2019-00011  

Antal ej verkställda beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde, 2019-02-28, redovisas 
rapportering av antal ej verkställda beslut till och med 2019-02-25.  

Beslutsunderlag 

Antal ej verkställda beslut 2019-02-25      

Beslutet skickas till 

- 
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§ 41 Dnr 2019-00004  

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Avtal mellan SveDem och kommun – förbättrad kvalitet demens, dnr 2019-00029.  
2019-02-07, delegat Joachim Samuelsson 

Avtal mellan Kinda kommun och BPSD-registret, dnr 2019-00028 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

- 
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§ 42 Dnr 2019-00002  

Verksamhetsrapportering 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Presentation och nämndutbildning av IFO 

Aktuellt läge i verksamheten – kameratillsyn på natten, tillsynsteknik gällande 
medicin, teknikrummet på Bergdala. 

Arbetsmiljöverket – uppdaterad information om fortsatt arbete efter tillsynsbesök 
på Bergdala, Stångågården och Västerliden 

Beslutsunderlag 

-      

Beslutet skickas till 

- 
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§ 43 Dnr 2019-00003  

Kurser och konferenser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Verksamhetsdialog hemsjukvården 2019-02-19 

Beslutsunderlag 

-      

Beslutet skickas till 

- 
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§ 44 Dnr 2019-00001  

Information och delgivningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 

Samverkansprotokoll 2019-01-28 

Minnesanteckningar från verksamhetsdialog hemsjukvården 2019-02-19      

Beslutsunderlag 

-      

Beslutet skickas till 

- 

 


