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Plats och tid

Pensionärernas Hus, Djulögatan 51 (B-salen), kl. 13:15 – 15.30

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Joha Frondelius (KD) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S),
Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C),
Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Ersättare

Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Felix Lundqvist (S), Sten Holmgren (C),
Whera Nyvell (MP), Jonah Håkansson (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
förvaltningskontor Susanna Kullman, verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse,
verksamhetschef äldreomsorg Camilla Söderman, controller Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig
sjuksköterska Eva Gyllhamn, utredare Lars Carlberg

Utses att justera

Britt Gustafsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-29

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§ 53 - § 63

………………………………………………………
Mona Kjellström

Ordförande

………………………………………………………
Ulrica Truedsson (S)
Justerande

………………………………………………………
Britt Gustafsson (SD)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
uppsättande

2020-09-30

Förvaringsplats av
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Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§ 53 - § 63

Datum för anslags
nedtagande

2020-10-22
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§ 53

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 54

Information - Ekonomi
Controller Marie Myrbeck redogör för det ekonomiska läget.
För årets första åtta månader redovisas en positiv avvikelse mot budget på 3 026 tkr.
Med hänsyn taget till Corona-pandemin redovisas däremot ett plusresultat på
12 722 tkr.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Joha Frondelius (KD).
_____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 55

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt




Dataskyddsombudet kommer att göra en tillsyn under oktober gällande GDPR.
För närvarande finns ingen covid-19-smitta inom förvaltningens verksamheter.
Besöksförbud på särskilda boenden för äldre upphör den 1 oktober 2020. Respektive boende gör nu risk- och konsekvensanalyser. Utifrån dessa ska rutiner tas fram
för säkra besök. Information kommer i media, genom brev till anhöriga och på
boendena.

Verksamhetschef särskilt boende äldre och hemtjänst
Camilla Söderman


Förvaltningen har sökt statliga medel för äldreomsorgslyftet och nu pågår planeringen för utbildning till undersköterska. Statsbidraget riktar sig till ny och/eller
befintlig personal som har en tillsvidareanställning eller visstidsanställning. För närvarande är det 14 personer inom kommunen och två från externa utförare av hemtjänst som är anmälda. Utbildningen innebär 50 procents studier och 50 procents
arbete.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman




Byte av trygghetslarm inom särskilt boende och ordinärt boende fortsätter. Cirka
hälften av de särskilda boendena är nu färdigställda.
Den 1 oktober 2020 börjar en ny utredare på förvaltningskontoret,
I somras anmäldes ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för
vård och omsorg. Utredningen är nu färdigställd och innehåller beskrivningar av
kränkningar samt psykiskt och fysiskt övergrepp mot brukare.

Verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse


Överklagan på bygglovet för gruppbostad Humlen (Köpmangatan) har återtagits.
Arbetet går nu enligt plan med reservation för liten fördröjning. Gruppbostaden
planeras att öppnas i början av 2021.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn


Inspektionen för vård och omsorg har den 17 september 2020 översänt underrättelse med Information och begäran om uppgifter utifrån pågående covid-19tillsyn. IVO kommer att genomföra intervjuer med sjuksköterska med patientansvar
på Furuliden och Strandgården under vecka 39.

Ordförandens sign
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Ny länsgemensam rutin om Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning började
gälla den 1 september 2020.. Rutinen omfattar vuxna med överlämnat hälso- och
sjukvårdsansvar för läkemedelshantering inom kommunens ansvarsområden.
Rutinen kan komma att påverka utskrivningsdagarnas resultat då patientsäkerheten
och arbetssättet är huvudsyftet. En rutin/checklista när patient/brukare skickas till
sjukhus är framtagen och gäller för alla länets nio kommuner.
Tre allvarliga avvikelser enligt lex Maria utreds för närvarande.
Kvalitetsarbete pågår utifrån identifierade bakomliggande orsaker enligt en lex
Maria-anmälan från i våras.

Byggkommitténs ordförande Lennart Olsson
Byggkommittén har besökt gruppbostaden i kvarteteret Humlen (Köpmangatan).

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 56

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens
vägnar.

Tjänstemannabeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-08-01--31

Bostadsanpassningsbidrag

Handläggare

2020-08-01--31

Färdtjänst

Handläggare

2020-08-01--31

Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Handläggare

2020-08-01--31

Socialtjänstlagen

Handläggare

2020-09-09, § 21

Beslut att händelse som rapporterats enligt lex Sarah inte är av så
allvarlig karaktär att det utgör ett
missförhållande enligt 14 kapitlet,
3 § socialtjänstlagen (lex Sarah).

Susanna Kullman,
biträdande förvaltningschef

2020-09-18, § 24

Beslut gällande utredning enligt 24
b § LSS - lex Sarah (brister i bemötande). Tillräckliga och adekvata
åtgärder är vidtagna av förvaltningen. Det inträffade utgör ett
allvarligt missförhållande enligt 24 f
§ LSS (lex Sarah). Utredningen
skickas till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO).

Susanna Kullman,
biträdande förvaltningschef

Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-09-18, § 23

Svar på remiss angående nya föreskrifter om säkra besök i särskilda
boenden under Covid-19 pandemi

Ulrica Truedsson,
ordförande

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-24

7 (19)

Utskottsbeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-06-16, §§ 9-14

Individbeslut

Enskilda utskottet

Redan anslagna beslut
Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-09-11, § 22

Nämndens sammanträde den
24 september 2020 hålls inte öppet
för allmänheten med anledning av
coronapandemin.

Ulrica Truedsson,
ordförande

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreterare Mona Kjellström.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:29 041

Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden januariaugusti 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar upprättat förslag till delårsrapport för 2020 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Delårapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 10/2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för 2020.
Redovisningen innehåller en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden
januari-augusti 2020.
I enlighet med de anvisningar som lämnats till nämnderna ligger rapportens fokus på de
avvikelser som inträffat under den redovisade perioden och de åtgärder som krävs för
att hantera dessa avvikelser. Med avvikelser avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. Därutöver innehåller rapporten en lägesbedömning för de resultatmål i kommunplanen som nämnden berörs av.
För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget om 3 026 tkr.

Ärendets handlingar


Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden 2020

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Göran Svenningsson (V), Karin Frisk (S) och Mårten Grothérus (L) samt
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Marie Myrbeck och verksamhetschef
förvaltningskontor Susanna Kullman.
_________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2018:39 729

Ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vårdoch omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens beslut


















Hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Katrineholms kommun förändras i enlighet med föreliggande förslag till hyressättningsmodell och hyressättning av
lägenheterna inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, boende enligt SoL inom
funktionsstöd samt Dufvegården (det nya särskilda boendet för äldre) att gälla från
och med den 2021-01-01.
Del av gemensamma utrymmen på gruppbostäder enligt LSS ska dock inte ingå som
en del av hyressättningsmodellen.
Grupp- och servicebostäder enligt LSS och boende enligt SoL inom funktionsstöd
gäller föreslagen trappningsregel och årliga hyresjusteringar att gälla från och med
den 2021-01-01.
Hyressättningen av lägenheterna i befintliga särskilda boenden för äldre ändras
enligt samma hyressättningsmodell så snart som möjligt efter det att nya hyror för
dessa beräknats.
För befintlig hyresgäst gäller ny hyra, så snart hyresavtal träffats med berörd hyresgäst eller från den tidpunkt efter meddelande om villkorsändring om ny hyra.
Den nya hyran gäller för ny hyresgäst från den 2021-01-01.
Lägenheter i kommunens egna bestånd, befintliga hyrda lägenheter efter standardhöjande åtgärder samt nya hyrda lägenheter ska löpande hyressättas enligt hyressättningsmodellen.
För Dufvegården, vid parboende, gäller två separata lägenheter på 1 rum med
trinettkök på vardera 35 kvm med ett mellanliggande rum med dörr till båda lägenheterna. En lägenhet till brukaren med biståndsbeslut för särskilt boende för äldre
och en lägenhet till den medflyttande. I den medflyttandes hyresavtal finns reglerat
att hyresavtalet upphör om den i hyresavtalet namngivna brukaren i lägenheten intill
flyttar eller avlider. Den medflyttande är då inte är berättigad till en bostad i särskilt
boende för äldre utan ett biståndsbeslut. Hyresgästerna får disponera rummet
mellan lägenheterna. Båda hyresgästerna betalar för sin egen lägenhet, som har
samma hyra som övriga lägenheter på boendet.
Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra förslaget och fortsättningsvis göra årliga hyresjusteringar motsvarande det allmännyttiga bostadsföretaget Katrineholms Fastighets AB:s (KFAB:s) genomsnittliga hyresjusteringar i sina
hyreslägenheter med bruksvärdeshyra respektive presumtionshyra i enlighet med
gällande regelverk för förhandling om hyra.
Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt motsvarande boende, på grund
av övergripande renovering eller ombyggnad av nuvarande särskilda boende för
äldre, särskilt boende enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen gruppbostad enligt LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. Hyresgästen betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det
gamla boendet plus den årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6)
månader. Därefter gäller ordinarie hyra för hyresgästen.
Hyressättningsmodellen ska utvärderas under 2022.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämnden överlämnar beslutet till kommunstyrelsen som en återrapportering av uppdraget i övergripande plan med budget 2020.

Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i
Katrineholms kommunredovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 11/2020.
Reservation
Joha Frondelius (KD), Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran Svenningsson (V) och Britt
Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Joha Frondelius (KD), Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran Svenningssons (V) reservation
redovisas skriftligt sist i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I övergripande plan med budget 2020-2023 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya särskilda boendet för
äldre Dufvegården. I uppdraget ingår att se över hyresstrukturen för de berörda
boendeformerna. Vård- och omsorgsförvaltningen fick även i uppdrag att inrätta ett
kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd riktat till boende i grupp- eller servicebostad. Detta uppdrag redovisas i VON/2020:58, Förslag till införande av kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Båda uppdragen ska redovisas till
vård- och omsorgsnämnden i september 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upphandlat en konsult som har tagit fram förslag
på ny enhetlig hyressättningsmodell och ny hyressättning för grupp- och servicebostäder enligt LSS, boenden enligt SoL inom funktionsstöd och Dufvegården, det nya
särskilda boendet för äldre. Syftet har varit att skapa en modell där kommunens samtliga särskilda boendeformer, förutom korttidsboenden, hyressätts utifrån ett antal kriterier som respektive lägenheter uppfyller och på ett sätt som ger en rättvis hyra som
följer rättspraxis. Hyran har beräknats utifrån den nya hyressättningsmodellen som
bygger på marknadsmässig hyra, lägenhetens yta, modernitetsgrad, läge, boendemiljö
samt del i gemensamhetsutrymmen.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av rapporten Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Katrineholms kommun som är framtagen
av Alnitec AB. Förvaltningens bedömning är att nämnden antar den föreslagna hyressättningsmodellen med nya hyror för särskilda boendeformer i Katrineholms kommun
med trappningsregel och årliga hyresjusteringar i enlighet med allmännyttans hyresjusteringar på orten samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra förslaget.
I rapporten ges tre förslag vid hyressättning av lägenheter som kan hyras ut för parboende vid Dufvegården. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning är att lägenheterna hyrs ut och hyressätts enligt alternativ 1 i rapporten, det vill säga som två separata
lägenheter på 1 rum med trinettkök på vardera 35 kvm med ett mellanliggande rum
med dörr till båda lägenheterna. En lägenhet till brukaren med biståndsbeslut för särskilt boende för äldre och en lägenhet till den medflyttande. I den medflyttandes hyresOrdförandens sign

Justerandes sign
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avtal finns reglerat att hyresavtalet upphör om den i hyresavtalet namngivna brukaren i
lägenheten intill flyttar eller avlider och den medflyttande då inte är berättigad till en
bostad i särskilt boende för äldre genom ett biståndsbeslut. Hyresgästerna får disponera
rummet mellan lägenheterna. Båda hyresgästerna betalar för sin egen lägenhet, som
har samma hyra som övriga lägenheter på boendet.
Vård- och omsorgsförvaltningen har förslag på tillägg utifrån rapporten. Om befintlig
hyresgäst flyttar permanent, till ett nytt motsvarande boende, på grund av övergripande
renovering eller ombyggnad av nuvarande särskilda boende för äldre, särskilt boende
enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen gruppbostad enligt LSS inom vårdoch omsorgsförvaltningen finns olika alternativ kring hyressättning. Den nya lägenheten
kan hyressättas enligt följande:
1. Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt motsvarande boende, på grund
av övergripande renovering eller ombyggnad av nuvarande bostad särskilda boende
för äldre, särskilt boende enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen gruppbostad enligt LSS inom förvaltningen, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. Hyresgästen
betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla boendet plus
den årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6) månader. Därefter gäller
ordinarie hyra för hyresgästen.
2. Befintlig hyresgäst som flyttar till ett nytt motsvarande boende ges en tidsbegränsad
hyresrabatt med en inflyttningshyra i det nya boendet motsvarande hyran i det
boende hyresgästen flyttar från plus 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya
och det gamla boendet plus den årliga hyresjusteringen för lägenheten. Därefter tillämpas trappningsregeln enligt den nya hyressättningsmodellen och den årliga
hyresjusteringen tills lägenheten är uppe i full hyra.
3. Det ges ingen hyresrabatt, utan befintlig hyresgäst som flyttar permanent till ett nytt
motsvarande boende, på grund av övergripande renovering eller ombyggnad av
nuvarande bostad, betalar direkt den nya hyran som gäller för den nya bostaden.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att lägenheterna i förekommande fall hyrs ut
och hyressätts enligt alternativ 1 ovan.

Ärendets handlingar


Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i
Katrineholms kommun, 2020-09-07

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Ann-Charlotte Olsson (C)
och Ewa Fager (S) samt utredare Lars Carlberg och verksamhetschef förvaltningskontor
Susanna Kullman.
Förslag och yrkanden
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår följande:
 Del av gemensamma utrymmen på gruppbostäder enligt LSS ska inte ingå som en
del av hyressättningsmodellen.
 I övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Ordförandens sign
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Hyressättningsmodellen ska utvärderas under 2022.

Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S),
Christoffer Öqvist (M) och Annie-Marie Carlsson (M) yrkar bifall till ordförandens ovan
redovisade förslag.
Joha Frondelius (KD) föreslår med instämmande av Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran
Svenningsson (V) att om en befintlig hyresgäst måste flytta ofrivilligt på grund av renovering så ska samma hyra för det gamla boendet gälla under sex månader istället för utredningens föreslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden.
Först ställer hon proposition på sitt eget förslag att del av gemensamma utrymmen på
gruppbostäder enligt LSS inte ska ingå som en del av hyressättningsmodellen och att I
övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att hyressättningsmodellen ska
utvärderas under 2022.
Hon finner att nämnden biträder detta.
Därefter ställer proposition på Joha Frondelius med fleras förslag att om en befintlig
hyresgäst måste flytta ofrivilligt på grund av renovering så ska samma hyra för det gamla
boendet gälla under sex månader istället för utredningens föreslag.
Hon finner att nämnden avslår detta.
_________________
Beslutet skickas till: Förvaltningschef, VC förvaltningskontoret, VC funktionsstöd, VC äldreomsorg, controller, ekonom, avgiftshandläggare, kommunstyrelsen, akten
Kopia för kännedom: IT-samordnare
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Katrineholm 2020-09-24

Reservation
VON/2018:39 - 729 Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande
av ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och
omsorgsförvaltningen.
Vi reserverar oss mot att Hyresgästen betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det
nya och det gamla boendet under sex (6) månader. Därefter gäller ordinarie hyra för
hyresgästen.
När hyresgästen flyttas ofrivilligt pga renovering till en dyrare bostad vill vi att hyran för
det gamla boendet kvarstår i sex månader.
Joha Frondelius KD
Ann-Charlotte Olsson C
Göran Svenningsson V

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2020:58 049

Redovisning av uppdrag om inrättande av ett
kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd
Vård- och omsorgsnämndens beslut






Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget att införa ett kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun från
den 1 januari 2021.
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Nämnden önskar en utvärdering under tredje kvartalet 2022.

Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 12/2020.
Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens
handling nr 13/2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020-2022 i uppdrag
att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd. I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett kommunalt bostadstillägg riktat
till boende i grupp- eller servicebostad, dels att se över hyresstrukturen för de berörda
boendeformerna. Uppdraget förslag till att upprätta en ny hyressättningsmodell inom
vård- och omsorgsförvaltningen (VON/2018:39) redovisas separat till vård- och omsorgsnämnden i september 2020.
Ett ökande problem är att nya bostäder som byggs ofta får en hög hyra. Det statliga
bostadstillägget kompenserar inte de allt högre hyresnivåerna. Målgruppen har oftast en
svag ekonomisk ställning med begränsade möjligheter till att betala höga hyror. Även
den nya föreslagna hyressättningsmodellen och ny hyressättning kommer att medföra
höjda hyror för boende i grupp- och servicebostäder enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade).
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (förkortat KBF)
är ett komplement till främst det bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten betalar ut, men också övriga bostadsbidrag. Det finns ingen skyldighet
enligt socialtjänstlagen (SoL) för kommunerna att betala ut KBF. KBF finns bara i några
kommuner och reglerna kan variera ifrån kommun till kommun. KBF är till för att täcka
de fördyrande bostadskostnader som kan uppstå på grund av en funktionsnedsättning.
Kommunalt bostadstillägg utgår utöver vad som utgör den enskildes rättigheter enligt
socialtjänstlagen och prövas enligt 4 kap 2 § SoL. Beslut enl. 4 kap 2 § SoL går inte att
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överklaga genom förvaltningsbesvär. Reglerna kring KBF fastställs av den egna
kommunen.
Ett styrdokument med förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med
funktionsnedsättning i Katrineholms kommun har tagits fram. Förvaltningen föreslår att
styrdokumentet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Vård- och
omsorgsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning utifrån de regler som fastställs. Avgiftshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen föreslås hantera ansökan
och delegeras rätten att besluta om kommunalt bostadstillägg till den enskilde.

Ärendets handlingar



Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.
Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Ann-Charlotte Olsson (C)
och Ewa Fager (S) samt utredare Lars Carlberg och verksamhetschef förvaltningskontor
Susanna Kullman.
Förslag och yrkanden
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår att en utvärdering ska göras under tredje
kvartalet 2022.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång
och ställer proposition på sitt eget förslag om att en utvärdering ska göras under tredje
kvartalet 2022.
Hon finner att nämnden biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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VON/2020:62 119

Sammanträdesdagar 2021 för vård- och omsorgsnämnden och enskilt utskott
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner det upprättade förslaget till sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnd och enskilt utskott år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med ordföranden upprättat förslag till
sammanträdesdagar för år 2021 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda
utskottet (EU) och beredningen.
Planeringen baserar sig kommunstyrelsens förslag till fullmäktige den 26 augusti 2020,
§ 99, att nämnderna anpassar sina sammanträden så att beslutsunderlag gällande årsredovisning, redovisning av genomförd internkontroll, underlag för övergripande plan
med budget och delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.
Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden är
förlagda till torsdagar med ett undantag. Nämndsammanträdena föreslås starta kl. 13.15
och öppnas för allmänheten kl. 15. Intern information behandlas under den första delen
av sammanträdet.
Beredning (inför nämnden)
klockan 13.15-15.00
14/1
11/2
8/4
27/5
12/8
16/9
4/11
2/12

Nämnd
klockan 13.15
28/1
25/2
22/4
10/6
26/8
30/9
18/11
16/12

Enskilt utskott
klockan 13.15-15.00
4/2
11/3
15/4
20/5
15/6 (tis)
2/9
7/10
11/11
9/12

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, nämndsekreteraren för information till berörda,
sekreterare EU, akten
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VON/2019:1 110

Val av kontaktpolitiker för Resurscenter/LSS-bostäder
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Björn Wahlund (L) som ny kontaktpolitiker för
Resurscenter inklusive LSS-bostäder för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson Petku (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden. Då Lennart även var vald som kontaktpolitiker för Resurscenter
inklusive LSS-bostäder behöver nyval göras.
Mårten Grothérus (L) föreslår att Björn Wahlund (L) väljs som ny kontaktpolitiker.
____________________
Beslutet skickas till: Wahlund, verksamhetschef funktionsstöd för information till
berörda enhetschefer, akten
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§ 62

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll den 21 september 2020, § 91, med svar på remiss avseende förslag
till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19pandemin. Hnr 2020:931

Region Sörmland
Protokoll från sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
den 11 november 2020. Hnr 2020:904

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport den 2 september 2020 från en anmäld inspektion av Kulturgruppen,
Resurscenter. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:854
Kontrollrapport den 17 september 2020 från en anmäld inspektion av Resursteamtet,
Resurscenter. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:854
Kontrollrapport den 18 september 2020 från en oanmäld inspektion av Paletten,
Resurscenter. Inga avvikelser konstaterades. Hnr 2020:926

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar den 7 september 2020 från samråd med intresseorganisationer
inom funktionsstödsområdet. Hnr 2020:927

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
_________________
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§ 63

Extra sammanträde
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ha ett extra nämndsammanträde den
15 oktober 2020, klockan 9 i Duveholmsgymnasiets aula.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår att nämnden ska ha ett extra sammanträde
den 15 oktober 2020. Detta för att kunna redovisa ett uppdrag till kommunstyrelsen som
nämnden fått i planeringsdirektiv 2021 samt göra ett studiebesök på Dufvegården.
____________________
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