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§ 25

Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg:
• Aktuell verksamhetsinformation.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 26

Information - Lagen om valfrihetssystem
Controller/ekonom Marie Myrbeck informerar om lagen om valfrihetssystem.
Den 1 januari 2011 införde Katrineholms kommun valfrihetssystem som omfattar
biståndsbedömda hemtjänstinsatser för brukare, dag- och kvällstid.
Utförare av hemtjänst kan välja att kvalificera sig för att utföra insatser enligt två
kategorier:
• Omvårdnadsinsatser, serviceinsatser samt avlösarservice och delegerad hemsjukvård.
• Serviceinsatser.
Förfrågningsunderlaget reglerar de krav på ställs på utföraren samt ekonomisk ersättning.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Mikael Hedlund (S),
Whera Nyvell (MP), Göran Svenningsson (V), Ove Melin (S) och Emilia Tennmyr
(C).
___________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 27

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•
•
•

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård slutar sin tjänst den 1 mars 2019 för
nya utmaningar. Tjänsten kommer att vakanthållas utifrån pågående översyn av
organisationen.
Inspektionen för vård och omsorg kommer att göra tillsyn i verksamheten den
2-4 april 2019.
Månadsrapporten är försenad på grund av problem med att göra ekonomisk
uppföljning i det nya affärs- och ekonomisystemet Raindance.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman
•

•
•

Det nya affärs- och ekonomisystem Raindance är infört och har tagit mycket tid i
anspråk. Förvaltningens ekonomer arbetat aktivt med olika delar tillsammans med
den centrala ekonomifunktionen samt implementering inom förvaltningen. Alla
delar fungerar inte i nuläget.
Välfärdsteknikgruppen har haft möte och talat om tekniken framåt. De har bland
annat provat VR-glasögon.
Kvalitetsberättelse för 2018 håller på att färdigställas.

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist
•

•
•

En schemagrupp har startats bestående av en representant från varje särskilt
boende. Arbetsgruppen har tillsammans inventerat de utmaningar som finns i
schemaläggning. Syftet är att lära av varandra och tillsammans hitta lösningar på
problem.
Sommarplaneringen pågår.
Förvaltningen har tillsammans med Viadidakt startat en ny vikarieutbildning.
Tanken är att personer, som inte skulle kunna få ett timvik idag, med tre dagars
introduktion ska få en 20 veckors lång utbildning. Förhoppningen är att detta
leder till att personerna kan anställas som vikarier i verksamheten. Under
utbildningen har deltagarna praktik två dagar i veckan och utbildning tre dagar i
veckan.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson
•
•
•

Utbildningar i dokumentation för legitimerad personal är genomförda och planeras fortsätta som workshops för att fortsätta utveckla dokumentationen.
Genomgång av hjälpmedel har påbörjats för att säkerställa kvalitet och ekonomi.
Sommarplaneringen pågår.

Verksamhetschef stöd ordinär boende Patrik Sikt
•
•

Lönerevisionen är i full gång med lönegrundande samtal i verksamheten.
Semesterplanering är fortsatt i fokus med planering och rekrytering.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Från och med denna vecka och till och med april är det öppet hus på Lövåsgården
på måndagseftermiddagarna för att samla upp intresserade arbetssökande till förvaltningen.
Inskickade anmälningar av tillståndspliktig verksamhet har återkommit från IVO.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•
•
•
•

En uppföljning har gjorts under november utifrån avtalet om läkarsamverkan och
har genererat en handlings- och åtgärdsplan med en vårdcentral. Uppföljning av
åtgärderna planeras ske under mars månad.
Händelseanalys är påbörjad utifrån hälso- och sjukvårdsperspektivet med anledning av lex Sarah-anmälan.
Fler avvikelser har inkommit från landstinget och utreds i samverkan med respektive enhet som är involverad.
Uppföljningsarbete har startats utifrån genomförda åtgärder gällande två lex
Maria-anmälningar från 2018.
Samverkan har skett med landstinget utifrån avvikelse/lex Maria från december
2018. MAS-nätverket och närvårdskoordinatorerna i landstinget, har träffat en
överenskommelse. Landstingets specialistkliniker ska utbilda och delegera
kommunens personal när behov finns gällande hälso- och sjukvård på specialistnivå som ska utföras i kommunen.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Mikael Hedlund (S).
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

§ 28

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.
Tjänstemannabeslut
Datum, §
2019-01-01--31
2019-01-01--31
2019-01-01--31
2019-01-01--31
2019-02-13, § 1

2019-02-18, § 3

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Anmälan om missförhållande
enligt lex Sarah (bristande bemötande, felaktigt utförda och uteblivna insatser samt psykiskt och
fysiskt övergrepp) LS 6
Anmälan om missförhållande
enligt lex Sarah (bristande bemötande) LS 2

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande
Enskilda utskottet

Biståndshandläggare
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion

Utskottsbeslut
Datum, §
2019-02-07, §§ 1-7

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Mikael Hedlund (S), Ove Melin (S) och Göran Svenningsson (V) samt utredare Eva
Hersler, utredare Jens Thomsen och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 29

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga
ombud 2019 (VON/2018:61)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan om
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2019.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 20 november 2018 översänt information om ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2019.
Kommuner som driver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska funktionsnedsättningar enligt Svensk författningssamling SFS 2013:522, har
möjlighet att ansöka om statsbidrag för verksamheten 2019.
Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2019. På blanketten ska
anges vilken nämnd som beslutat om ansökan.
Liksom tidigare ska sökanden enbart ange det antal årsanställning av personliga
ombud som ansökan avser. Sökanden ska inte omräkna antalet ombud i kronor eller
ange det totalberlopp som söks. Det fastställs av länsstyrelsen i beslutet efter att
Socialstyrelsen fördelat statsbidraget mellan länen. Efter beslut måste de kommuner
som beviljas statsbidrag rekvirera medlen från länsstyrelsen genom en särskild
begäran om utbetalning.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2019 års verksamhet.
Ärendets handlingar
•

Ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
år 2019.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Ove
Melin (S) och Lennart Olsson (S) samt enhetschef Pia Aalto.
_______________
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, enhetschef medborgarfunktionen.
Kopia för kännedom: Flens kommun

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 30

Redovisning av inkomna domar 2018 (VON/2018:69)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2018 till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att yttra sig vid
överklagan = delegaten i ursprungsbeslutet.
För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en sammanställning gjorts av inkomna domar under året.
Beslut fattas enligt följande lagar:
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
• Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst
• Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och
enligt SoL främst särskilt boende. Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets sammanträden.
Ärendets handlingar
•

Sammanställning av inkomna domar 2018.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
enhetschef Pia Aalto.
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 31

Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 2018
(VON/2018:45)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna
synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni
och juli-december.
Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av verksamheten.
Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka synpunkter som kommit in under perioden och hur de åtgärdats.
Under perioden juli-december 2018 har femton synpunkter blivit registrerade som
allmän handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland
tangerar till att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.
I diarieförteckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna
hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendets handlingar
•

Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden juli-december 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Emilia Tennmyr (C) samt verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
Susanna Kullman och verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist.
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 32

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av hyresbidrag till föreningar (VON/2019:9)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens svar.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer har till kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden skickat ut revisionsrapporten ”Granskning av hyresbidrag till föreningar”.
Kommunledningsförvaltningen kommer för kommunstyrelsens räkning sammanställa
det samlade svaret på revisionsrapporten, baserat på nämndernas yttrande.
Revisionsfrågan lyder: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar?
Vård- och omsorgsförvaltningens svar
Med hänvisning till rekommendationerna som lämnades i revisionsrapporten kommer
vård- och omsorgsnämndens riktlinje Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde förtydligas med en skrivning om hur hantering och uppföljning av hyresbidrag till föreningar genomförs.
Vård- och omsorgsnämnden kommer i internkontrollplanen 2019 lägga till ett kontrollområde för granskning av att ansökningarna och utbetalningarna kring hyresbidrag till föreningar följer gällande rutiner.
Ärendets handlingar
•

Revisionsrapport, Granskning av hyresbidrag till föreningar, utförd av PWC.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
utredare Emma Odén.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, chef myndighets- och specialistfunktion, utredare, controller/ekonom, akten.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 33

Nattfasta - resultatmål hösten 2018 (VON/2018:19)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger resultatmål för nattfastan hösten 2018 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden resultatmålet att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar
ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Med nattfasta menas tiden
mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten
då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsen
rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11
timmar. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges
möjligheter att optimera energi- och näringsintaget. För personer med nedsatt aptit är
täta små måltider spridda över dygnet av extra stort värde.
Resultat
Höstens mätning visar att 44 procent av brukarna har en nattfasta som är 11 timmar
eller kortare. Resultatet kan jämföras med 46 procent våren 2018 och 39 procent
hösten 2017. Medelvärdet för nattfastan var 11 timmar och 15 minuter, där längsta
fastan var uppmätt till 16 timmar och 37 minuter, medan den kortaste var 2 timmar
och 15 minuter.
Åtgärder
Efter nattfastemätningen våren 2017 tog verksamheten fram en strategi bestående av
fyra fokusområden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskapet,
utbildning av omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet. Sjuksköterskor, enhetschefer, dietister och verksamhetschef träffas två till fyra gånger per år och
går igenom resultatet i nattfastemätningen. Vid dessa samverkansträffar arbetar
enhetschefer och sjuksköterskor gemensamt fram åtgärder. Arbetssättet bygger på att
identifiera goda exempel och implementera dessa arbetssätt i hela verksamhetsområdet. Verksamheten har förbättrat sitt resultat med hjälp av det här arbetssättet
och kommer därför fortsätta arbeta på detta sätt.
Ärendets handlingar
•

Rapport – nattfasta hösten 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Emilia Tennmyr (C), Göran Svenningsson (V) och Ann-Charlotte Olsson (C) samt
verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist.
_______________
Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen, verksamhetschef, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 34

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (VON/2018:70)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen
2018.
Patientsäkerhetsberättelsen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2019.
Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetslagen (2010:659) började gälla från och med januari 2011. Enligt
lagen ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.
Vårdgivaren har dokumentationsskyldighet gällande hur det organisatoriska ansvaret
för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Dokumentationen ska
senast 1 mars varje år upprättas i form av en patientsäkerhetsberättelse där det ska
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Ärendets handlingar
•

Patientsäkerhetsberättelse år 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Lennart Halvardsson (L) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn.
_______________
Beslutet skickas till: Akten, intranätet Communis

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 35

Redovisning av genomförd internkontroll för vård- och
omsorgsnämnden 2018 (VON/2018:2)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll.
Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 4/2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska
risken för fel.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1 mars 2018, § 24,
om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2018. Enligt kommunens
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är dock
att uppföljningen sammantaget visar att det alltjämt finns utvecklings- och förbättringsområden inom verksamheten.
I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.
I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen
vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.
Ärendets handlingar
•

Internkontrollrapport 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller/ekonom Marie Myrbeck.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 36

Internkontrollplan vård- och omsorgsnämnden 2019
(VON/2019:2)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2019.
Internkontrollplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 5/2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom sitt eget verksamhetsamhetsområde.
Vård- och omsorgsförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av
2018 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år
2019. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året
och vem som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både
ekonomiska kontroller och verksamhetskontroller.
Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med vårdoch omsorgsnämndens årsredovisning 2019.
Ärendets handlingar
•

Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2019

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller/ekonom Marie Myrbeck.
_______________
Beslutet skickas till: Controller/ekonom, verksamhetschef MYS, intranätet Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 37

Årsredovisning vård- och omsorgsnämnden 2018
(VON/2018:19)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2018 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
Den godkända årsredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2019.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut
för vård- och omsorgsnämnden verksamhetsåret 2018.
Beräkning av avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet
(tkr)
Förvaltningsgemensamt
Myndighet- och specialistfunktion
Stöd ordinärt boende
Särskilt boende äldre
Funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvård
Summa

5 830
-23 644
-11 762
-326
8 289
-1 702
-23 306

Vård- och omsorgsnämndens avvikelse mot budget för året är -23 306 tkr.
Avvikelsen är dock 1 194 tkr bättre än den prognos om -24 500 tkr som lämnades i
delårsrapporten. De främsta orsakerna till underskottet avser framförallt personalkostnader inom intern hemtjänst och intern personlig assistans, köp av verksamhet
avseende externa placeringar, extern personlig assistans och extern hemtjänst.
Investeringsbudgeten för 2018 omfattade 6 394 tkr, varav 4 658 tkr har förbrukats.
Den största investeringen, Nyckelfri hemtjänst, avslutades under året. Av den totala
positiva avvikelsen på 1 700 tkr avser närmare 900 tkr den nya service- och gruppbostaden Linnévägen 31 A och 31 B (Hästen).
Ärendets handlingar
•

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman och
controller/ekonom Marie Myrbeck.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26

16

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, intranätet Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 38

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med
budget 2019 (VON/2018:38)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa vård- och omsorgsnämndens plan
med budget 2019.
Fastställd plan med budget 2019 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2019.
Reservationer
Joha Frondelius (KD), Göran Svenningsson (V), Lennart Halvardsson (L) och Emilia
Tennmyr (C) reserverar sig till förmån för deras egen budget. Skriftlig reservation
redovisas på sidan 19 i protokollet.
Britt Gustafsson (SD) reserverar sig muntligt.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden antog den 30 augusti 2018, § 81, nämndens underlag för
övergripande plan med budget 2019-2021.
Den 19 november 2018 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande
plan med budget för 2019-2021. Kommunfullmäktiges beslut ger för vård- och
omsorgsnämnden en ramförändring från 680 142 tkr för 2018 till 715 875 tkr för
2019. I vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 ingår en tillfällig ramförstärkning om 18 000 tkr. Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2019
omfattar enligt kommunfullmäktiges beslut 3 800 tkr.
Vidare fastställde kommunfullmäktige den 21 januari 2019 Kommunplan 2019-2022.
Här anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och utredningsuppdrag för
hela mandatperioden. Kommunplanen är därigenom en utgångspunkt för kommunens
årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen fastställs av kommunstyrelsen i april 2019, som en del av planeringsdirektivet inför 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från ovan angivna beslut upprättat ett förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2019-2021.
Budgeten kommer att MBL-förhandlas i förvaltningens samverkansgrupp inför
nämndens beslut. Förhandlingsprotokollet kommer att delas ut till nämnden.
Ärendets handlingar
•
•

Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2019
MBL-protokoll 2019-02-22

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Göran Svenningsson (V), Ewa Fager (S), Joha Frondelius (KD) och Karin Frisk (S)
samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt och controller/ekonom Marie Myrbeck.
Förslag och yrkanden
Göran Svenningsson (V) och Joha Frondelius (KD) yrkar avslag till förmån för deras
egen budget.
Karin Frisk (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Göran Svenningssons (V) och Joha
Frondelius (KD) yrkande om avslag.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_______________
Beslutet skickas till: Intranätet Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförandens sign

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 39

Revidering av delegationsordningen (VON/2019:7)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att
gälla från den 1 mars 2019.
Delegationsordningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 8/2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunjuristen har tillsammans med en arbetsgrupp enats om ett gemensamt förslag
till ingress i delegationsordningar. Samtliga nämnder föreslås vid tillfälle anpassa sina
delegationsordningar efter detta förslag.
Utöver denna anpassning föreslår vård- och omsorgsförvaltningen några justeringar
bland annat gällande hänvisningar till lagar samt ett förtydligande om vem som fattar
beslut om förbud mot bisyssla.
Ärendets handlingar
1. Förslag till reviderad delegationsordning 2019-02-04
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Lennart Olsson (S) och Joha Frondelius (KD) samt nämndsekreteraren Mona
Kjellström.
_______________
Beslutet skickas till: Intranätet Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 40

Val av byggkommitté (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i vård- och
omsorgsnämndens byggkommitté för tiden t.o.m. den 31 december 2022 välja:
Ledamöter
Lennart Olsson (S)
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Emilia Tennmyr (C)
Ersättare
Dan Jonsson (S)
Johanna Hellberg (KD).
2. Till ordförande för samma period väljs Lennart Olsson (S).
3. De valda omfattas av kommunens arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda
(KFS 6.6) för Övriga uppdrag.
4. Ersättarna har rätt att delta vid alla sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott
som nämnden bedömer lämpliga.
Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 24 januari 2019 utskottsorganisation för
nämnden. Nämndens byggkommitté ska bestå totalt av tre ledamöter och två ersättare, varav två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen samt en ersättare
från majoriteten och en från oppositionen.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_______________
Beslutet skickas till: De valda, sekreterare byggkommitté, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 41

Val av fondgrupp (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till ledamöter och ersättare i vård- och
omsorgsnämndens fondgrupp för tiden t.o.m. den 31 december 2022 välja:
Ledamöter
Lennart Olsson (S)
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Göran Svenningsson (V)
Whera Nyvell (MP)
Ersättare
Ing-Britt Pettersson (S)
Lennart Halvardsson (L)
2. Till ordförande för samma period väljs Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M).
3. De valda omfattas av kommunens arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda
(KFS 6.6) för Övriga uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott
som nämnden bedömer lämpliga.
Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 24 januari 2019 utskottsorganisation för
nämnden. Fondgruppen ska bestå av fyra ledamöter och två ersättare, varav två ledamöter från majoriteten och två från oppositionen samt en ersättare från majoriteten
och en från oppositionen. Ersättarna deltar endast vid ledamots frånvaro.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_______________
Beslutet skickas till: De valda, nämndsekreteraren, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 42

Val av kontaktpolitiker (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande kontaktpolitiker för tiden t.o.m. den
31 december 2022:
Område

Kontaktpolitiker

Kontaktpolitiker

Almgårdens vård-/demensboende
Arbete/sysselsättning
Barn och ungdom
Furulidens vårdboende
Hemtjänst och personlig assistans
Igelkottens vård-/demensboende
Lövåsgårdens vård-/demensboende
samt korttidsboende
Malmgårdens vårdboende
Norrgläntans demensboende
Panterns vård-/demensboende
Resurscenter, ink. LSS-bostäder
Social-/neuropsykiatri
Strandgårdens demensboende
Vallgårdens vård-/demensboende
Yngaregårdens vårdboende

Dan Jonsson (S)
Ove Melin (S)
Ajrula Ismailji (S)
Lennart Olsson (S)
Ulrica Truedsson (S)
Annie-Marie Carlsson (M)
Karin Frisk (S)

Ann-Charlotte Olsson (C)
Whera Nyvell (MP)
Johanna Hellberg (KD)
Johanna Hellberg (KD)
Göran Svenningsson (V)
Joha Frondelius (KD)
Emma Bäck (L)

Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Ewa Fager (S)
Mikael Hedlund (S)
Marita Sundqvist (S)
Tommy Ljungberg (S)
Ing-Britt Pettersson (S)
Lilian Lunde (S)
Christoffer Öqvist (M)

Emilia Tennmyr (C)
Britt Gustafsson (SD)
Joha Frondelius (KD)
Lennart Halvardsson (L)
Göran Svenningsson (V)
Whera Nyvell (MP)
Emma Bäck (L)
Ann-Charlotte Olsson (C)

Kontaktpolitikernas uppdrag omfattas av kommunens arvodesbestämmelser för
Övrigt uppdrag.
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott
som nämnden bedömer lämpliga.
Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 24 januari 2019 utskottsorganisation för
nämnden. Två kontaktpolitiker ska utses för varje område, en från majoriteten och en
från oppositionen. För närvarande finns 15 områden.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_______________

Beslutet skickas till: De valda, berörda enhetschefer och verksamhetschefer, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-02-26
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§ 43

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Funktionsrättsrådet
Minnesanteckningar från möte den 26 november 2018. Hnr 2019:230
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 30 januari 2019 i ärende om tillsyn av ej verkställt beslut. IVO bedömer,
mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet, att det inte finns skäl att
utdöma särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Hnr 2019:125
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 21 januari 2019, § 2: Beslut om Kommunplan 2019-2022.
Hnr 2019:118

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 23 januari 2019, § 16. Beslut om bidrag på 200 000 kronor till
musikfestival för mogna. Hnr 2019:134
Länsstyrelsen Stockholm
Beslut den 6 februari 2019 om att stiftelsen Katrineholms samfond för personer
boende på kommunens serviceanläggningar för äldre upphör. Tillgångarna får förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda. Hnr 2019:157
Region Sörmland - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Protokoll från sammanträde den 8 februari 2019. Hnr 2019:229
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

