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Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, kl. 13:15 – 15.30
Öppet för allmänheten §§ 115-123

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),
Lennart Halvardsson (L)

Beslutande ersättare

Whera Nyvell (MP), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare

Marita Sundqvist (S), Tommy Ljungberg (S) ej § 110 , Ewa Fager (S), Ajrula Ismailji (S),
Lilian Lunde (S), Mikael Hedlund (S), Christina Granberg (M), Ismail Mahamed Mahamuud (M),
Sten Holmgren (C), Johanna Hellberg (KD), Emma Bäck (L)

Övriga
deltagande

Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef särskilt boende
äldre/stöd ordinärt boende Camilla Söderman, controller Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig
sjuksköterska Eva Gyllhamn, verksamhetsstrateg Anders Jansson, enhetschef Michael Karlsson
§§ 110-112, fritidsassistent Elie Thomé §§ 110-112, föreningskonsulenterna Elin Seger Nikolai och
Emmie Jivermark § 115

Utses att justera

Annie-Marie Carlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-12-10

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§ 110 - § 123

………………………………………………………
Mona Kjellström

Ordförande

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

………………………………………………………
Annie-Marie Carlsson (M)
BEVIS
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Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdes
datum

2019-12-05

Datum för anslags
uppsättande

2019-12-11

Förvaringsplats av
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

Datum för anslags
nedtagande

§ 110 - § 123

2020-01-03

PROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-05

2 (25)

§ 110

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign
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§ 111

Information om fritidsverksamheten inom område
funktionsstöd
Enhetschef Michael Karlsson och fritidsassistent Elie Thomé informerar om fritidsverksamheten inom område funktionsstöd.
År 2010 gjordes en genomlysning av fritidsverksamheten till personer med funktionshinder. Syftet var att utveckla nya metoder och stödformer som möjliggjorde fritidsverksamhet med större samhällsintegration. Genomlysningen utmynnade i ett beslut i
nämnden om förändrad inriktning.
Fritidsverksamheten består idag av 0,8 årsarbetare fördelat på fyra stödassistenter som
har kombinationstjänster och arbetar med korttidstillsyn samt korttidsvistelse utöver
fritidens verksamhet. Kultur- och fritidsombud finns på varje grupp- och serviceboende i
samverkan med kulturförvaltningen.
Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter under hela året för 134 brukare som bor i
grupp- eller servicebostad samt för barn och ungdomar i åldrarna 13–21 år. Även
”hemmaboende” erbjuds aktiviteter i mån av plats.
Det finns fasta aktiviteter varje vecka, helgaktiviteter samt särskilt program under de
sommarveckorna när den dagliga verksamheten har semester.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Lennart Olsson (S).
_______________
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§ 112

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•
•
•
•

Utredare Mats Fhinn är samordnare för den planerade LSS-bostaden på Köpmangatan (kvarteret Humlen).
Medborgardialoger har ägt rum den 25 november för funktionsstödsområdet och
den 27 november 2019 för äldreomsorgen.
Socialpsykiatrins nya boende på Skogsbrynet invigdes den 27 november 2019.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn vid äldreboendet
Strandgården och har genomfört en oanmäld nattinspektion den 14-15 november
2019.
IVO har översänt protokoll från inspektionen, inkommet den 2 december 2019.
Nämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter på protokollet samt svara på
vissa frågor senast den 7 januari 2019.

Verksamhetschef särskilt boende äldre/stöd ordinärt boende
Camilla Söderman
•

•

Har den 7 november 2019 besvarat en insändare i Katrineholms Kuriren med
rubriken ”oacceptabel krissituation på Malmgården”. Har träffat personalen på
boendet och även Kommunal.
All hemtjänstpersonal har fått en föreläsning om psykisk ohälsa. Föreläsningen är en
satsning utifrån de PRIO-medel kommunen har fått.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman
•

•
•
•
•
•

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genom riskanalys uppmärksammat att
det finns brister i informationsöverföring vid in- och utskrivning av patienter från
slutenvården. IVO har därför beslutat att i ett regionalt projekt genomföra tio tillsyner. Verksamhetschefen har därför tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska och boendesamordnaren deltagit i dialogmöte den 5 december 2019.
Utifrån tillsynerna kommer en återföringskonferens att äga rum i februari 2020.
Har tillsammans med controller och utredare träffat samtliga utförare av hemtjänst
för årlig uppföljning.
Ett antal korta utbildningsfilmer har spelats in om social dokumentation och IBIC.
Detta som ett led i arbetet med digitalisering.
Har deltagit i möte med kollektivtrafiknätverket.
Arbete pågår med upphandlingar.
En lex Sarah-utredning har inletts.

Ordförandens sign
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Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•
•
•
•
•

Vaccination av säsongsinfluensa pågår inom särskilda boenden och i hemsjukvården.
Calici-säsongen är här. Inga uppgifter om utbrott har hittills inkommit till MAS. Viktigt
med basal hygien och klädregler i förebyggande smittspridningssyfte.
Läkarsamverkansavtalet är uppföljt och rapport kommer.
Extern apoteksgranskning är klar för året och rapport kommer.
Avtalet med Smittskydd och Vårdhygien i regionen genererar en hygiensjuksköterska
på 75 procent. Tjänsten är nu vakant och rekrytering pågår.
Det reviderade samverkansdokumentet Vårdkedja gällande minnesutredningar mellan
närvården och medicinklinikens ger/rehabsektion är påskrivet och färdigställt för
spridning inom verksamheterna.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Joha Frondelius (KD).
______________
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§ 113

Information - ekonomi
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget.
Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar för perioden januari-november 2019 en
negativ avvikelse mot budget med -2 669 tkr. Helårsprognosen för 2019 är – 3 500 tkr.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).
_______________

Ordförandens sign
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§ 114

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, §
2019-11-01--30
2019-10-01--11-30
2019-10-01--11-30

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Beslut att inkommen lex Sarahrapport ej utgör missförhållande
(brister larm, LS 20:19).

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Handläggare

Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2019-11-07, §§ 31-33

Individärenden

Enskilda utskottet

2019-10-01--11-30
2019-11-06, § 38

Handläggare
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion

Utskottsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:66 048

Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2020 i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutad fördelning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 18/2019.

Sammanfattning av ärendet
Med stöd av föreningskonsulenterna vid service- och teknikförvaltningen har ett förslag
till fördelning av 2020 års föreningsbidrag upprättats. Det ekonomiska utrymmet för
fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 176 110 kronor till föreningarna. Kvar
finns då 37 890 kronor att använda för ansökningar som tillkommer under 2020.
Pensionärsföreningarna
År 2009 infördes ett belopp om 20 kronor per medlem. Detta belopp har använts i
bidragsgivningen 2010-2019 och föreslås gälla även för 2020. I likhet med tidigare år
föreslås också ett minimibelopp på 2 000 kronor per förening.
Vid prövning av ansökningar av föreningsbidrag inför år 2010 fördes ett resonemang om
att bokslutsresultat överstigande 100 000 kronor påverkar storleken på beviljade bidrag.
För pensionärsföreningar med ett sådant resultat har sedan dess en ersättning med
10 kronor per medlem betalats ut. Detta resonemang har tillämpats även i årets förslag
till fördelning av föreningsbidrag
Funktionsrättsföreningarna
När det gäller funktionsrättsföreningarna görs i vissa fall en individuell bedömning.
Övrigt
Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader
som betalas av förvaltningen. Detta är lokalkostnader för PRO Valla, RSMH, SPF/PRO
Björkvik, Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå
till 800 000 kronor för år 2020.

Ärendets handlingar
•

Förslag till fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2020.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
föreningskonsulenten Elin Seger Nikolai.

_______________
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Beslutet skickas till: Föreningsservice för information till berörda föreningar, controller,
assistent VOF för utanordning, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:66 048

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beviljar 375 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2020.
Reservation
Lennart Halvardsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Reservationen redovisas skriftligt på sidan 12 i protokollet.
Joha Frondelius (KD), Whera Nyvell (MP) och Ann-Charlotte Olsson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Reservationen redovisas skriftligt på sidan 13 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen
och Vingåker, inkom den 18 september med en ansökan om medel till Lekoteket i
Katrineholm för 2020.
Av skrivelsen från FUB framgår att antalet barn som är aktuella i verksamheten ökat
under flera års tid. Under 2018 var 119 barn aktuella, varav 26 barn med utvecklingsstörning. Av det totala antalet barn bodde 67 i Katrineholms kommun. För 2019 lämnas
en prognos om totalt 110-115 aktuella barn.
Mot bakgrund av det ökande antalet barn, samt andra faktorer såsom en tilltagande
komplexitet i ärendena, ser FUB ett behov av att utöka verksamheten. Föreningen
anhåller därför om att vård- och omsorgsnämnden beviljar 612 000 kronor i anslag till
Lekoteket i Katrineholm för 2020.
Utgångspunkten för beloppet är FUB:s kostnadskalkyl för 2020 om 1 066 500 kronor,
som fördelats mellan de tre kommunerna utifrån respektive kommuns andel av
kommunernas sammanlagda folkmängd.
Det sökta beloppet har räknats fram genom att först dividera totalkostnaden med det
sammanlagda antalet invånare i Katrineholm, Flen och Vingåker (2019-06-30). Utifrån en
kostnad per invånare om 17,61 kronor blir då Katrineholms andel, enligt FUB:s beräkning, 612 000 kronor (34 759 x 17,61).
FUB hade 243 medlemmar vid årsskiftet 2018/19, varav knappt 180 var mantalsskrivna i
Katrineholm.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•

Ansökan med bilagor från FUB, daterad 2019-09-18
Brev från logopedimottagningen angående beslut om Lekotekets verksamhet för
barn med språkstörning 2020, daterad 2019-08-19
Förtydligande utifrån tidigare brev från logopedimottagningen angående beslut om
Lekotekets verksamhet för barn med språkstörning 2020, daterad
2019-09-16

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart
Halvardsson (L), Joha Frondelius (KD) och Emma Bäck (L) samt controller Marie Myrbeck.
Förslag och yrkanden
Lennart Halvardsson (L) yrkar att FUB ska få 612 000 kronor i bidrag.
Joha Frondelius (KD), Whera Nyvell (MP) och Ann-Charlotte Olsson (C) lämnar följande
tilläggsyrkande:
”Förvaltningen får i uppdrag att ansöka om 237 000 kronor från integrationsfonden
under 2020. Vi hänvisar till FUB:s egen redovisning där det idag går ca 70 barn som
har språksvårigheter och därmed kan vara berättigade till pengar från integrationsfonden, Vi föreslår att utreda om lekoteket kan vara föremål för IOP (Idéburet
offentligt partnerskap). Långsiktiga lösningar med föreningar som är betydande för
kommunmedborgare kan ramavtal skrivas mellan kommunen och föreningen för
att stabilisera verksamheten under en längre tid. Vi föreslår även samtal två gånger
per år för avstämning utifrån uppsatta mål och ekonomi.”
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.

_______________

Beslutet skickas till: FUB, controller, assistent för utanordning, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:78 725

Habiliteringsersättning för år 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

•
•
•
•
•

Habiliteringsersättningen ska vara 15 kronor/timme även under 2020.
Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40
timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter klockan 17 vardagar samt
lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.
Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm arbetstid ska ligga kvar under 2020.
Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-tillägg
beslutas på ett år i taget.
Ovanstående ska gälla oavsett om medel i form av statsbidrag kommer att fördelas
för 2020.
Habiliteringsersättningen gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Habiliteringsersättningen ska för 2020 höjas för personer som deltar i daglig
sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och vara samma som för personer som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Sammanfattning av ärendet och bedömning
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna
i statsbidrag med syfte att stimulera kommuner att införa eller höja en låg dagpenning
(habiliteringsersättning). Det gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Utifrån det rekvirerade statsbidraget beslutade vård- och omsorgsnämnden den 7 juni
2018, § 58, att höja habiliteringsersättning för år 2018. Regeringen gav Socialstyrelsen i
uppdrag att även under 2019 fördela medel till kommunerna i statsbidrag för habiliteringsersättning.
Vård- och omsorgsförvaltningen har rekvirerat 2 073 106 kronor från Socialstyrelsen och
bidraget är i form av ett engångsbelopp även under 2019. Summan är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen, baserat på
den senaste statistik som Socialstyrelsen har. En redovisning ska lämnas till Socialstyrelsen över hur medlen har använts och medel som inte använts ska efterföljande år återbetalats till Socialstyrelsen. Habiliteringsersättningen till personer inom daglig sysselsättning enligt SoL omfattas inte i underlaget för det aktuella statsbidraget.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 6 december 2018, § 110, att behålla samma nivå
av habiliteringsersättning även för 2019 för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att habiliteringsersättningen
ska vara kvar på samma nivå även för 2020. Habiliteringsersättningen ska även höjas för
personer inom daglig sysselsättning enligt SoL och vara på samma nivå som för
personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Detta för att vård- och omsorgsförvaltningen ska behandla brukare inom daglig verksamhet/sysselsättning lika. Då personer inom daglig sysselsättning enligt SoL inte omfattas av statsbidraget kommer kostnaden för höjningen att behöva tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram.
Ordförandens sign
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Om medel i form av statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS inte kommer att fördelas för 2020 kommer även detta att
behöva tas inom befintlig ram.
Omfattning av habiliteringsersättning på daglig verksamhet enligt LSS och daglig
sysselsättning enligt SoL i Katrineholm
Antal personer inom daglig verksamhet enligt LSS som får habiliteringsersättning är för
närvarande cirka 229 personer. Daglig verksamhet är en frivillig insats enligt LSS.
Antal personer inom daglig sysselsättning enligt SoL, personer inom socialpsykiatrins
sysselsättningsverksamhet, är för närvarande cirka 47 personer.
Daglig sysselsättning är en frivillig insats enligt SoL. Habiliteringsersättningen ligger idag
på 10 kronor/timme och deltagarna kan få ersättning för maximalt 30 timmar/vecka.
Kostnadsberäkning
Kostnaden för bibehållen höjning av timersättning för personer på daglig verksamhet
enligt LSS beräknas till 886 000 kronor årligen. Kostnaden för bibehållen utökad arbetstid och ersättning för obekväm arbetstid beräknas till 70 000 kronor årligen.
Kostnaden för höjning av timersättning för personer på daglig sysselsättning enligt SoL
beräknas till 130 000 kronor årligen. Kostnaden för utökad arbetstid och ersättning för
obekväm arbetstid beräknas till 20 000 kronor årligen.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller Marie Myrbeck.

_______________

Beslutet skickas till: Verksamhetschef, enhetschef Resurscenter, administratörer funktionsstöd,
akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:7 002

Revidering av delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla
från den 1 januari 2020.
Godkänd delegationsordning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2019.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning, som senast reviderades vid nämndsammanträdet i februari 2019 (2019-02-26 § 39), har varit föremål för översyn.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till reviderad delegationsordning innehåller ett
antal ändringar. Ändringarna utgår i första hand från den nya organisation som träder i
kraft inom förvaltningen den 1 januari 2020.
Bland övriga förändringar kan nämnas att ett antal ärenden som avser utbildning för
personal har utgått. Karaktären på dessa ärenden gör att de bedöms vara frågor som
hanteras inom ramen för verkställigheten, i kombination med det delegerade ekonomiska driftsansvaret.
I övrigt föreslår vård- och omsorgsförvaltningen vissa justeringar utifrån förändringar i
lagstiftningen, liksom en del redaktionella ändringar.

Ärendets handlingar
•

Förslag till reviderad delegationsordning 2019-11-06

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetsstrateg Anders Jansson.

_______________

Beslutet skickas till: Akten, intranätet
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VON/2019:64 711

Yttrande över motion om möjlighet att jämföra olika
hemtjänstutförare i Katrineholm
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
2. Nämnden föreslår att motionen bifalls med uppdrag till förvaltningen att utreda
frågan vidare.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en
motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på
katrineholm.se”. Motionen utmynnar i följande yrkande: Att Katrineholms kommuns
webbplats uppdateras med jämförbar information om hemtjänstutförarna enligt
motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen ska vara saklig, relevant,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen för yttrande till vård- och
omsorgsnämnden senast den 5 december 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja utförare av hemtjänst bland de företag
som godkänts av vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun har både interna
och externa utförare. De brukare som inte väljer utförare tilldelas kommunen som
utförare av hemtjänst. Kommunen utför också alla natt- och larminsatser. Vård- och
omsorgsförvaltningen informerar idag på kommunens webbplats under sidan för hemtjänst ”Fritt val av utförare av hemtjänst” att den som beviljats hemtjänst kan välja vem
som ska utföra sin hemtjänst. På samma sida under rubriken ”Information om utförare
av hemtjänst” finns de olika hemtjänstutförarna uppräknade med en länk till ett dokument med presentation av de olika utförarna.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser inga förhinder i att utreda möjligheterna att visa
jämförbar information om hemtjänstutförarna på Katrineholms kommuns webbplats.
Förvaltningen arbetar ständigt med att informationen på webbplatsen ska vara relevant,
aktuell och lättillgänglig för medborgarna. I motionen hänvisas till en annan kommuns
upplägg av att presentera information om olika hemtjänstutförare. Förvaltningen skulle
behöva undersöka vilka tekniska möjligheter det finns att visa information på nuvarande
webbplats och hur det visuellt kan presenteras. Det bör uppmärksammas att information om olika resultat från exempelvis brukarundersökningar för olika hemtjänstutförare
inte kommer att kunna visas för varje enskild utförare, som det ser ut i dagsläget. Flera
hemtjänstutförare saknar idag resultat på grund av för lågt antal svarande. Dock kan
annan information om utföraren visas. Förvaltningen behöver även titta närmare på
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vilken information och vilka kvalitetsmått som kan vara relevanta att visa vid val av
utförare i Katrineholm.

Ärendets handlingar
•

•

Motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på
katrineholm.se” från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD),
2019-04-26
Anvisning till remiss av motion om jämförelse av hemtjänstutövare

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Joha
Frondelius (KD) samt verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman.
Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten.
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VON/2019:81 451

Svar på remiss - Handlingsplan mot nedskräpning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till handlingsplan mot nedskräpning.
2. Nämnden trycker på att det behöver tydliggöras att handlingsplanen även gäller för
kransorterna samt att fler exempel på nedskräpning är hundbajspåsar och snusrester.

Sammanfattning av ärendet
Ett av målen i såväl kommunplanen som i den kommunala avfallsplanen 2018-2022 är
att nedskräpningen ska minska. Ett förbättrat arbete mot nedskräpning kommer att leda
till minskad miljöbelastning men förmodligen också till minskade kostnader för kommunen och andra fastighetsägare samt till ökad trivsel och attraktivitet. Som en första
åtgärd i arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan mot nedskräpning som nu går ut på remiss till samtliga nämnder, de kommunala bolagen, KFV
Marknadsföring, Citysamverkan i Katrineholm och de fyra största privata hyresvärdarna.
Svar önskas senast den 15 februari 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom förslaget men vill dock understryka
vikten av att återvinningsstationer görs tillgängliga för personer med olika former av
funktionsnedsättningar.

Ärendets handlingar
-

Remiss av handlingsplan mot nedskräpning
Handlingsplan mot nedskräpning

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart
Olsson (S), Lennart Halvardsson (L) och Ann-Charlotte Olsson (C) samt verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman.
Förslag och yrkanden
Lennart Olsson (S) föreslår ett tillägg om att fler exempel på nedskräpning är
hundbajspåsar och snusrester.
Ann-Charlotte Olsson (C) föreslår ett tillägg om att nämnden trycker på att det behöver
tydliggöras att handlingsplanen även gäller för kransorterna.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lennart Olssons och Ann-Charlotte Olssons
tilläggyrkanden. Hon finner att nämnden bifaller dessa.

_______________
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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VON/2019:80 009

Svar på remiss - Handlingsplan för jämställdhet enligt
CEMR 2020-2023
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till handlingsplan för
jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2020-2023 till
samtliga nämnder.
CEMR är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda
sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan sina invånare.
I och med Katrineholms kommuns undertecknande år 2017, togs en kommunövergripande handlingsplan fram utifrån uppsatta mål och åtgärder för 2018-2019.
I handlingsplanen för 2020-2023 lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån
kommunens jämställdhetsarbete under kommande period.
Samtliga nämnder ansvarar för artikel 6 – bekämpa stereotyper, artikel 9 – jämställdhetsanalyser samt artikel 22 – könsrelaterat våld.
Handlingsplanen innehåller även de prioriterade artiklar som vård- och omsorgsförvaltningen har föreslagit i underlag för övergripande plan med budget, artikel 15 – social
omsorg och sociala tjänster samt artikel 17 – vård av anhöriga.

Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till kommunens arbete enligt CEMR och de
prioriterade artiklarna som anges i handlingsplanen för 2020-2023. Utifrån de prioriterade artiklarna vill vård- och omsorgsförvaltningen undersöka om det finns könsskillnader i hur vård och omsorg planeras och genomförs.
Förvaltningen är även positiv till processledargruppens fortsatta arbete och stöd. Varje
förvaltning har en processledare vars uppdrag är att stötta förvaltningen i arbetet med
jämställdhetsintegrering. Processledarna ingår tillsammans med kommunstrategen i ett
nätverk som syftar till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Ärendets handlingar
•
•

Missiv – remiss Revidering av handlingsplan CEMR
Remissförslag - Handlingsplan för jämställdhet utifrån CEMR 2020-2023

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:79 152

Svar på remiss - Risk- och sårbarhetsanalys
Katrineholms kommun 2019
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som nämndens egen till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt rapporten Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun till samtliga nämnder.
Yttrandet ska vara inlämnat senast den 10 januari 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att det har tagits fram en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun. Förvaltningen har även
medverkat i processen vid framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen. Vissa delar
som berör vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet, exempelvis läkemedelsförsörjning vid kriser, behövs det en mer detaljerad plan för. Förvaltningen ser även att personlig assistans borde stå med som en samhällsviktig verksamhet under avsnittet 4.6 Hälsooch sjukvård samt omsorg.
De åtgärder som redovisas i rapporten beskrivs kunna stärka kommunens förmåga att
hantera kriser. Det framhålls att ett åtgärdsprogram behöver tas fram som beskriver
vilken åtgärd som avses, beräknad kostnad, beslut om åtgärd, vem som är ansvarig för
åtgärden och när detta ska vara klart. Då vissa åtgärder kan vara kostsamma uppges i
rapporten att det därför inte går att besluta om dessa i samband med fastställandet av
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningen ser att det krävs ett samlat grepp
kring dessa frågor på kommunövergripande nivå.

Ärendets handlingar
•

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Lennart Olsson (S) verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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§ 123

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Har den 29 november 2019 översänt underrättelse om möjlighet att inkomma med
synpunkter samt begäran om kompletterande uppgifter gällande pågående tillsyn på
äldreboendet Strandgården. Eventuellt yttrande ska ha inkommit senast den 7 januari
2019. Hnr 2019:1295

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 18 november 2019:
• § 170 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet –
KFS 4.13. Hnr 2019:1260
• § 171 Revidering av färdtjänsttaxa – KFS 4.14 Hnr 2019:1265

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 30 oktober 2019, § 178: Beslut om bidrag på 200 000 kronor i till
Musikfestival för mogna 2020. Hnr 2019:1224

Region Sörmland
•
•

Protokoll från sammanträde den 22 november 2019 med Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård. Hnr 2019:1273
Protokollsutdrag de3n 22 november 2019, § 31 Långsiktig hållbar finansiering av
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds verksamheter. Hnr 2019:1297

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport från offentlig livsmedelskontroll på:
• Strandgården den 6 november 2019, avdelning Barksäter och Ramsnäs. Inga
avvikelser konstaterades vid kontrollen. Hnr 2019:1231
• Furuliden den 21 november 2019, avdelning Björken. Inga avvikelser konstaterades
vid kontrollen. Hnr 2019:1255
Beslut om föreläggande för livsmedelsanläggning på Strandgårdens Café. Brister gäller
avfallshantering, skadedjur samt renhållning. Föreläggandet ska vara åtgärdat senast
den 27 november 2019. Hnr 2019:1232
Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 25 november 2019. Hnr 2019:1274
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd på:
• Igelkotten Solgläntan vån 3 2019-09-25
• Igelkotten Solgläntan vån 4 2019-09-27
• Igelkotten Tallåsgården 2019-09-23
• Lövåsgården 2019-11-25
• Norrgläntan 2019-10-19
• Strandgården 2019-11-07

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).

Julhälsning
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Förste vice ordförande Christoffer Öqvist (M) önskar på nämndens vägnar ordföranden
detsamma.

_______________
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