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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2017-01-19

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2017-01-26 kl. 13:15

Plats

Vård- och omsorgsförvaltningen,
Upplandsgatan 2. Lokal: Yngaren 1 & 2
Kaffe/the & frukt serveras

Ärende

Beteckning

Föredragande

Sidnr

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Information om Kostnad per brukare
(Ensolution)

5.

Aktuell information från verksamhetschefer

6.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
fjärde kvartalet 2016

7.

Redovisning av delegationsbeslut

8.

Öppet för allmänheten från klockan 15 med allmänhetens frågestund

9.

Yttrande över förslag till kemikalieplan för
Katrineholm 2017-2020

VON/2016:72 Matilda Nilhage

8.

10.

Redovisning av inkomna domar 2016

VON/2017:1

44.

11.

Yttrande över inriktningsdokument för inköp

VON/2016:73 Björn Persson

50.

12.

Internkontrollplan för 2017

VON/2016:76 Björn Persson

58.

13.

Revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem inom hemtjänsten

VON/2016:77 Eva Hersler
Björn Persson

62.

14.

Meddelanden

VON/2016:27 Eva Hersler

3.
6.

Pia Aalto

98.

Ulrica Truedsson
Ordförande
Ev. förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se
Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

/EGET_FÖRVALTNING/
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
1
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2017-01-19

Kommande sammanträdesdagar år 2017
Enskilt utskott
klockan 13.15
9/2

/EGET_FÖRVALTNING/
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Beredning (inför nämnden)
klockan 10-12
15/12, 12/1

Nämnd klockan 13.15

9/3

19/1, 9/2

2/3

6/4

23/3, 6/4

28/4 fre 8.30-12

11/5

3/5 (ons), 18/5

8/6

15/6

15/6, 17/8

31/8

7/9

24/8, 7/9

28/9

5/10

21/9, 5/10

26/10

9/11

2/11, 16/11

7/12

14/12

14/12

Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
2
E-post:

26/1

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-01-09

VON/2016:27 - 013

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
2. Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och
omsorg och revisorerna.
3. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende

14 (11 kvinnor, 3 män)

(varav 6 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 3 kvinnor och 3 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS

4 (3 kvinnor, 1 man)

(varav 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 2 kvinnor)

Ärendebeskrivning
Rapporteringsskyldighet

Enligt Socialtjänstlagen (SoL), 16 kap, 6 §, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera
alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader
för dagen för beslut. Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och
revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte verkställts inom tre
månader för dagen för beslut.
Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet. Rapporteringsperioderna är:
15 mars – 15 april (för första kvartalet)
15 juni – 31 juli (för andra kvartalet)
15 september – 15 oktober (för tredje kvartalet)
15 december – 15 januari (för fjärde kvartalet).
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller
insats enligt LSS 9 §, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, kan
åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

4

TJÄNSTESKRIVELSE
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2017-01-09

VON/2016:27 - 013

tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Med hänsyn till sekretessen sker muntlig rapportering till nämnden. Skriftliga
rapporter skickas till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer.
Till kommunfullmäktige kommer protokollsutdrag med statistik att översändas.
Statistikrapport
Beslut - Äldreomsorg

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende äldreomsorg
fjärde kvartalet 2016
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
< 1 år

Totalt
Särskilt boende
Kvinnor
9
2
11
Män
3
3
Summa
14
Upplysning: 6 beslut var verkställda vid rapporeringstillfället (3 kvinnor och 3 män).
De två personer som väntat 6-12 månader har tackat nej till varsitt erbjudande.

Dagverksamhet/sysselsättning
Kvinnor
Män
Summa

0
0
0

Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende omsorg till
personer med funktionsnedsättning andra kvartalet 2016
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
< 1 år

Kvinnor
Män
Summa

Totalt

0
0
0

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer
med funktionsnedsättning andra kvartalet 2016
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
< 1 år

Kvinnor
1
1
1
Män
1
Summa
Upplysning: Samtliga beslut avser bostad med särskild service.
2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället (2 kvinnor).

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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Totalt

3
1
4

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

Päivi Kabran
Förvaltningschef

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2017-01-09

VON/2016:27 - 013

Eva Hersler
Chef myndighets- och specialistavdelningen

Beslutet skickas till: IVO, KF, revisorerna, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-01-16

/Ärendebeteckning/

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut VON 2017-01-26
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 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, §
2016-12-01--31
2016-12-01--31
2016-12-01--31
2016-12-01--31
2016-12-08, § 33

2016-12-15, § 34

2016-12-15, § 35

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Förordnande av enhetschef Monica
Persson att jämte egen tjänst upprätthålla tjänsten som medicinskt ansvarig
sjuksköterska under perioden den 27
december – 28 december 2016 samt
under perioden den 31 december 2016
– 3 januari 2017.
Förordnande av distriktssköterska
Gunilla Wedberg att jämte egen tjänst
upprätthålla tjänsten som medicinskt
ansvarig sjuksköterska under perioden
den 29 december – 30 december 2016.
Förordna sjuksköterskechef Monica
Persson att jämte egen tjänst upprätthålla tjänsten som medicinskt ansvarig
sjuksköterska den 4-5 januari 2017.
Förordnande av avdelningschef för
myndighets- och specialistavdelningen
Eva Hersler att jämte egen tjänst
upprätthålla tjänsten som förvaltningschef under dagarna 16 december,
20 december och 27 december 2016.

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
6

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Päivi Kabran,
förvaltningschef

Päivi Kabran,
förvaltningschef
Päivi Kabran,
förvaltningschef

Org.nummer 212000-0340
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

Datum, §
2016-12-19, § 36

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-01-16

/Ärendebeteckning/

Typ av beslut
Bedömning att avvikelse inte är av så
allvarlig karaktär att det är ett misshållande enligt 14 kap, 3 §, Socialtjänstlagen (lex Sarah).

Beslutande
Eva Hersler,
avdelningschef
myndighets- och
specialistavdelning

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2016-12-07

VON/2016:72 - 402

Ert datum

Vår handläggare
Matilda Nilhage, utredare

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över kemikalieplan
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
det som sitt eget till bygg- och miljönämnden.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kemikalieplan för Katrineholms
kommun. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är, i enighet med målen i
planen, att medvetenheten kring kemikalier som kan vara skadliga för hälsa och miljö
behöver öka och exponeringen för dessa minska. Dock behövs en välplanerad strategi
för implementering och informationsspridning för att möta vård- och
omsorgsförvaltningen verksamheter utifrån de resurser som tillhandahålls inom ram.
Ärendets handlingar
-

Remiss: Förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
Kemikalieplan 2017 - 2020. Remissutgåva 2016-11-02

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått bygg- och miljönämndens uppdrag att ta fram
en kemikalieplan för Katrineholms kommun. Planens övergripande mål är att den
totala mängden farliga ämnen ska minska, lika så exponeringen av dessa, i
kombination med att konsumenters kunskap om kemikalier ska öka. Särskilt
prioriterade områden för planen är förskoleverksamhet, vård- och omsorgsverksamhet,
byggmaterial samt service och teknikverksamhet.
I förslaget till kemikalieplan anges att stickprovsinventeringar genomförts inom vårdoch omsorgsverksamheter. Dessa har identifierat stora förbättringsområden kring
personalens medvetenshet och planen fastslår att det behövs riktade
informationsinsatser till personal för att de på egen hand ska fasa ut farliga kemikalier.
Vidare föreslås inköp av ett IT-verktyg med stöd i ett databaserat kemikalieregister för
att förenkla för förvaltningarna att själva förbättra sin kemikalieanvändning. För att
hjälpmedlet ska bli så effektivt som möjligt krävs att så många som möjligt använder
sig utav det. För att få en bättre uppfattning om kemikalieanvändningen i kommunen
är planen att alla verksamheter inom kommunen ska dokumenterar och redovisa sin
användning av märkningspliktiga kemiska produkter. Katrineholms kommuns
ambition i kemikalieplanen är att offensivt arbeta för en giftfri miljö. Planens ambition
är att detta arbete ska ske inom ram i respektive förvaltning.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2016-12-07

VON/2016:72 - 402

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till ett samordnat,
kommunövergripande arbete för att minska exponeringen för farliga ämnen och öka
medvetenheten kring dessa i de kommunala verksamheterna. Detta är ett viktigt arbeta
både utifrån ett brukarperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv för personalen.
Kunskapsinhämtande kring kemikalieexponering kan vara komplext för medborgare i
allmänhet och så även för verksamhetens personal. Någon tidigare samlad
informationssatsning kring dessa frågor har inte genomförts inom vård- och
omsorgsförvaltningen.
Dock bör nämnas att vård- och omsorgsförvaltningen identifierar kemiska riskkällor i
de riskbedömningar som verksamheten genomför inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet med stöd i Arbetsmiljöverkets författning: Kemiska
arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 .
Vad den föreslagna kemikalieplanen faktiskt kommer att innebära för vård- och
omsorgsförvaltningens del gällande personella såväl som ekonomiska resurser är svårt
att överblicka, men kommer troligen vara beroende av vilken ambitionsnivå som avses.
Att samtliga förvaltningens medarbetare skall vara delaktiga i
kemikalieregistreringsarbetet i det tilltänkta IT-verktyget bedöms resurskrävande och
troligen inte genomförbart. Initialt behövs därför en dialog i införandet, där det blir
tydligt vilka funktioner inom vård- och omsorgsförvaltningen som bör vara delaktiga,
samt i vilken omfattning. Troligen kan samordnande funktioner på förvaltningen, samt
funktioner med ansvar för beställning och upphandling, ha en mer framträdande roll i
dessa frågor.
Tilläggas bör även att det i planen, under Tabell 2, anges att verksamheten ska
”Inventera och byta ut termometrar och andra produkter innehållande kvicksilver i
skolor och äldreomsorg”. En återkoppling till detta är att vård- och
omsorgsförvaltningen inte längre använder sig av kvicksilvertermometer inom sina
verksamheter. Dock kan det möjligen finnas sådana termometrar i brukares ordinära
boenden, vilka i sådant fall inte nyttjas av förvaltningens personal.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning och ambition att medvetenheten
kring kemikalier som kan vara skadliga för hälsa och miljö behöver öka och
exponeringen för dessa minska. Dock behövs en välplanerad strategi för
implementering och informationsspridning för att möta verksamheten utifrån de
resurser som tillhandahålls inom ram.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Matilda Nilhage
Ergonom/utredare

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-01-03

VON/2017:1 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pia Aalto, enhetschef medborgarfunktionen/MK

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av inkomna domar 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2016 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)
 Folkbokföringslag (1991:481)
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 till vård- och omsorgsnämnden 2016

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Pia Aalto
Enhetschef medborgarfunktion

Beslutet skickas till: Akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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45
SAMMANSTÄLLNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Medborgarfunktion
Vår handläggare

1 (5)

Datum

Vår beteckning

2017-01-03

VON/2017:1-709

Ert datum

Er beteckning

Pia Aalto/Lili Eriksson
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanställning av inkomna domar till vård- och omsorgsnämnden år 2016
Den enskilde har enligt lag, rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen.
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)
 Folkbokföringslag (1991:481)
Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och enligt SoL
främst särskilt boende.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Mål nr
4393-15

Datum
2015-01-22

Instans
Ärende
Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

8701-14

2015-12-16

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

1659-15

2015-11-24

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

3645-15

2015-12-03

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

7893-15

2016-01-25

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

2442-15

2015-12-03

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

45

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.

46
SAMMANSTÄLLNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Medborgarfunktion

Vår beteckning

2017-01-03

VON/2017:1-709

Mål nr
6296-15

Datum
2015-01-22

Instans
Ärende
Förvaltningsrätten Personlig assistans
och korttidsvistelse
enligt LSS

4130-15

2016-02-19

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

366-16

2016-02-19

Kammarrätten

7637-15

2016-03-17

Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS

2640-15

2016-03-16

Kammarrätten

673-16

2016-04-18

7192-15

2016-04-14

8638-15

2016-06-01

3499-15

2016-05-13

3273-16

2016-05-18

3273-16

2016-09-19

8520-15

2016-06-29

Personlig assistans
LSS: prövningstillstånd

Retroaktiv ersättning
för personlig
assistans enligt LSS:
prövningstillstånd
Kammarrätten
Personlig assistans
enligt LSS: avskrivning
Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS
Förvaltningsrätten Förhandsbesked för
bostad med särskild
service enligt LSS
Kammarrätten
Personlig assistans
enligt LSS
Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS: interimistiskt beslut
Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt lagen LSS
Förvaltningsrätten Kontaktperson enligt
LSS
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2 (5)

Datum

Domslut
Förvaltningsrätten bifaller
yrkandet gällande personlig
assistans till förmån för
sökande och avslår överklagandet i fråga om korttidsvistelse till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
Kammarrätten avskriver målet
från vidare handläggning
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Kammarrätten bifaller överklagan, till förmån för
sökande.
Förvaltningsrätten avslår
yrkandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
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Mål nr
522-16

Datum
2016-05-23

8766-15

2016-05-23

403-16

2016-10-18

Vår beteckning

2017-01-03

VON/2017:1-709

Instans
Ärende
Förvaltningsrätten Retroaktiv ersättning
för personlig
assistans enligt LSS
Förvaltningsrätten Personlig assistans
enligt LSS
Kammarrätten

3 (5)

Datum

Personlig assistans
enligt LSS:
prövningstillstånd

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Kammarrätten meddelar
prövningstillstånd.

Bostadsanpassning
Mål nr
4359-15

Datum
2016-01-27

Instans
Ärende
Förvaltningsrätten BAB

2537-16

2016-04-26

Förvaltningsrätten BAB

3797-16

2016-08-19

Förvaltningsrätten BAB

4360-16

2016-08-02

Förvaltningsrätten BAB

8523-15

2016-05-16

Förvaltningsrätten BAB

100-16

2016-10-26

Förvaltningsrätten BAB

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.

Färdtjänst/riksfärdtjänst
Mål nr
-

Datum

Instans

Ärende

Domslut

Ärende
Bistånd i form av
särskilt boende
enligt SoL
Bistånd i form av
särskilt boende
enligt SoL

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.

Socialtjänstlagen
Mål nr
5243-15

Datum
2015-12-15

Instans
Förvaltningsrätten

8473-15

2015-12-15

Förvaltningsrätten
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Datum

Vår beteckning

2017-01-03

VON/2017:1-709

Mål nr
8121-15

Datum
2015-12-04

Instans
Förvaltningsrätten

Ärende
Bistånd till särskilt
boende enligt SoL

15-16

2016-02-22

Förvaltningsrätten

7793-15

2016-02-23

Förvaltningsrätten

Bistånd i form av
särskilt boende
enligt SoL
Bistånd i form av
hemtjänst enligt SoL

8701-15

2016-02-17

Förvaltningsrätten

2889-15

2016-02-11

Kammarrätten

8622-15

2016-04-01

Förvaltningsrätten

Bistånd i form av
individuellt anpassat
anhörigstöd enligt
SoL
Bistånd i form av
särskilt boende
enligt SoL; fråga om
prövningstillstånd
Bistånd i form av
särskilt boende
enligt SoL

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för vårdoch omsorgsnämnden.
Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
Förvaltningsrätten upphäver
vård- och omsorgsnämndens
beslut, till förmån för sökande

Folkbokföringslag
Mål nr
6176-15

Datum
2015-12-01

Instans
Förvaltningsrätten

Ärende
Folkbokföring enligt
folkbokföringslagen
(1991:481)

Domslut
Förvaltningsrätten avslår överklagandet till förmån för sökande

Antal domar 2016 (LSS och SoL)
Antal domar i Förvaltningsrätten
Antal domar i Kammarrätten
Antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen ( tidigare Regeringsrätten)
Antal personer

29
6
0
29

Antal personer och domar 2012-2016 (LSS och SoL)
I tabellen nedan redovisas antal personer och domar i de olika förvaltningsrättsliga domstolarna
(åren 2008-2016). En person kan omfattas av flera beslut i olika instanser. En dom kan avse beslut
som fattats tidigare år. Sammanställningen nedan bygger på enskilda utskottets protokoll 2016 med
inkomna domar.
Antal personer
Beslut Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten)
Beslut Kammarrätt
Beslut Högsta förvaltningsdomstolen

2012
18
18
1
0

( tidigare Regeringsrätten)
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2013
14
17
2
0

2014
22
22
4
0

2015
27
26
5
0

2016
29
29
6
0
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Datum

Vår beteckning

2017-01-03

VON/2017:1-709

Domar i förhållande till antal beslut
Nedan redovisas antal inkomna domar i förhållande till antal fattade beslut avseendepersonlig
assistans LSS och särskilt boende SoL.
Personlig assistans LSS
2012
2013
2014
2015
2016
Särskilt boende SoL
2012
2013
2014
2015
2016

Antal beslut

Därav antal avslag/delavslag

Antal beslut som
överklagats

Antal ändrade
beslut

83
86
64
56
23

18
19
9
23/11
12/1

14
16
13
13
11

2
2
2
2
1

Antal beslut

Därav antal avslag/delavslag

Antal beslut som
överklagats

Antal ändrade
beslut

200
206
208
255
177

18
14
28
54
13

3
2
1
8
7

0
0
0
0
1

Överklagan gällande beslut som fattats under slutet av ett år kan förskjutas till kommande år.
Förvaltningsrättens prövningstid kan ta upp till ett år efter mottagen överklagan.

Pia Aalto
Chef medborgarfunktion
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2016-11-24

/VON/2016:73 /Ärendeklasskod/

Myndighets- och specialistavdelningen
Ert datum

Vår handläggare
Björn Persson

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över remiss av inriktningsdokument
för inköp i Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för
inköp i Katrineholms kommun – övergripande inriktningsdokument. Dokumentet
remitteras till samtliga nämnder. Svar önskas senast 31 januari 2017.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av inriktningsdokumentet för inköp i
Katrineholms kommun.
Förvaltningen har inte några kompletteringar/ändringar i dokumentet.
Ärendets handlingar
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun – övergripande inriktningsdokument.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Björn Persson
Controller

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Bjorn.Persson@katrineholm.se
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1 (1)
Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

2016-11-21

KS/2016:63 - 050

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ann-Kristin Löfstig-Panzar
DNR/2016:73-050
HNR/2016:1101
Inkom: 2016-11-21
Kopia: FVL, VON ordf, nämndsekreterare, OC
LoV

Samtliga nämnder

Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms
kommun
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för
inköp i Katrineholms kommun. Dokumentet remitteras till samtliga nämnder. Svar
önskas senast 31 januari 2017.
Anvisningar för remissyttranden
•
•

Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och
ekonomiska aspekter.
Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte
kommer att svara.
Ann-Kristin Löfstig Panzar, tfn. 0150-48 80 20

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se
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HNR/2016:1103
Inkom:2016-11-21
Kopia: FVL, VON ordf, nämndsekr, OC LoV

Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun
Övergripande inriktningsdokument

Giltighetstid 2017-xx-xx-20xx-xx-xx

www.katrineholm.se
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INRIKTNING FÖR INKÖP I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Styrdokument –
Övergripande anvisningsdokument
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår handläggare

Beslutshistorik
Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Uppföljning
Hur:

Enligt inköpsrapporten

När:

Kontinuerligt i den kvartalsvisa inköpsrapporten

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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INRIKTNING FÖR INKÖP I KATRINEHOLMS
KOMMUN
Styrdokument –
Övergripande anvisningsdokument
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Katrineholms kommun utgör en upphandlande myndighet.
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Det
innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och anvisningar
kring inköp och upphandlingar.
Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom
sina val kan påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och
hållbar utveckling.
Följande inriktning gäller inom Katrineholms kommun:






Varje affär ska präglas av att säkerställa att kommunens resurser används på
bästa sätt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och genom samverkan
med olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner
för att uppnå högre effektivitet
Varje nämnd har ansvar för att medverka i utvecklingen av samordnade
inköp och att följa ingångna avtal
Kommunen ska underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i
upphandlingar
Kommunens inköp och upphandlingar ska användas som medel för att
eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som beskrivs i
Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer (se bilaga)

Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår
från detta dokument.
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KATRINEHOLMS KOMMUNS
UPPFÖRANDEKOD
FÖR LEVERANTÖRER
Bilaga till inriktning för inköp i
Katrineholms kommun

55

Nedanstående principer bygger på FN:s
principer om mänskliga rättigheter Global Compact, inom områdena
Mänskliga rättigheter, Arbetsvillkor,
Miljö samt Öppenhet och Korruption.

I Katrineholm är lust den drivande
kraften för skapande och utveckling – för
liv, lärande och företagsamhet. Lust är
passion, vilja, ambition. Det är också det
lustfyllda – det vi lever för och det vi
lever av – mat, kärlek, arbete,
gemenskap, upplevelse (Vision 2025 för
Katrineholms kommun).

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Principerna om mänskliga rättigheter i
FN:s Global Compact har sitt ursprung i
den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna från 1948.
Princip 1: Företag ska stödja och
respektera skyddet av mänskliga
rättigheter
Regeringar har alltid det primära ansvaret
för att upprätthålla de mänskliga
rättigheterna men Katrineholms kommun
och dess leverantörer har ett ansvar att
respektera dessa rättigheter inom den sfär
man kan påverka. Leverantörer med
verksamhet utanför sitt eget land ska som
ett minimum respektera gällande lagar i
de länder där man bedriver övrig
verksamhet.

Vi som kommun vill också att våra
leverantörer värnar om att bidra till att
alla har samma möjligheter för skapande
och utveckling, inte bara våra invånare i
Katrineholms kommun.
I uppförandekoden för leverantörer
specificeras de minimistandarder som
Katrineholms kommun förväntar sig av
sina leverantörer. Katrineholms kommun
räknar också med att leverantörerna,
inom ramen för sitt inflytande, tillämpar
dessa minimistandarder på sina
underentreprenörer och
underleverantörer.

Princip 2: Företag ska försäkra att de
inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer försäkrar att de inte på något
sätt är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter. Medhjälp till
kränkningar mot mänskliga rättigheter
inträffar när ett företag ger praktisk hjälp,
uppmuntran eller moraliskt stöd som har
en väsentlig inverkan på att övergrepp
kan begås.

Alla Katrineholms kommuns medarbetare
som upphandlar varor och tjänster ska se
till att leverantörerna känner till och
förstår uppförandekoden för leverantörer.
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hindra deras utbildning. Katrineholms
kommun förväntar sig också att
leverantörer följer reguljära
arbetsplatsprogram för lärlingsutbildning.

ARBETSVILLKOR
De fyra principerna om arbetsrätt i FN:s
Global Compact kommer från ILO:s
deklaration om grundläggande principer
och rättigheter i arbetslivet från 1998.

Princip 6: Företag ska arbeta för
avskaffande av diskriminering vid
anställning och yrkesutövning
Leverantörer får inte utöva någon form av
diskriminering i sin rekryterings- och
anställningspraxis på grund av etnicitet,
religion, kön, sexuell läggning, ålder,
fysisk förmåga, hälsotillstånd, politisk
uppfattning, nationalitet,
socialt eller etniskt ursprung,
medlemskap i fackförening eller
civilstånd. Alla ska behandlas med
respekt och ha en arbetsplats som är fri
från trakasserier. Katrineholms kommun
vänder sig också mot diskriminering när
det gäller tillgång till utbildning,
befordran och belöningar enligt ILO:s
konventioner om diskriminering och om
lika lön.

Princip 3: Företag ska upprätthålla
föreningsfrihet och erkänna rätten till
kollektiva förhandlingar
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer erkänner och respekterar de
anställdas föreningsfrihet, rätten att
organisera sig och förhandla kollektivt,
enligt lagstiftningen i de länder där de är
anställda.
Princip 4: Företag ska avskaffa alla
former av tvångsarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer förbjuder all användning av
tvångsarbete, slavarbete eller andra
former av ofrivilligt arbete.
Leverantörerna ska minst uppfylla alla
lagar och förordningar rörande löner och
arbetstider, inklusive dem som gäller
minimilöner, övertidslöner och andra
inslag av ersättning. Leverantörerna ska
också tillhandahålla rättsligt påbjudna
förmåner enligt ILO:s konventioner
angående tvångs- eller obligatoriskt
arbete och avskaffande av tvångsarbete.

MILJÖ
Leverantörer ska följa nationella lagar
och Global Compacts principer avseende
miljö som härrör från Agenda 21. Agenda
21 i sin tur baseras på deklarationen från
världsmötet i Rio de Janeiro 1992.

Princip 5: Företag ska arbeta för
faktiskt avskaffande av barnarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer bekämpar alla former av
barnarbete enligt FN:s barnkonvention,
ILO:s konvention om minimiålder för
tillträde till arbete eller ILO:s konvention
om förbud mot och omedelbara åtgärder
för att avskaffa de värsta formerna av
barnarbete. Katrineholms kommun
förväntar sig dessutom att leverantörer
skyddar alla unga arbetstagare mot att
utföra arbete som kan vara skadligt eller

Princip 7: Företag ska stödja
försiktighetsprincipen vad gäller
miljörisker
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer bedriver sin verksamhet på
ett ansvarsfullt sätt avseende miljörisker
och miljöpåverkan genom att tillämpa
förebyggande åtgärder som säkerställer
att miljöskador undviks och att
miljöskador inte sker. Detta uppnås
genom att leverantörer ska aktivt arbeta
med att minska utsläpp till luft, mark och
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vatten samt effektiviserar sin
resursanvändning.
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korruption. Leverantörerna förväntas
undvika intressekonflikter som kan
äventyra deras trovärdighet inom
Katrineholms kommun eller andra
externa parters förtroende för
Katrineholms kommun.

Princip 8: Företag ska ta initiativ för
att främja större miljömässigt
ansvarstagande
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörernas miljöarbete är
strukturerat och systematiskt. Att de
sätter upp krav och mål som följer
företagets vision om miljö samt gör
uppföljningar, följer lagar, föreskrifter
och tillstånd.

Leverantörerna får inte ge eller ta emot
förmåner som kan anses som otillbörliga
belöningar för att erhålla, bevara eller
styra affärer med Katrineholms kommun.
Sådana belöningar (mutor m.m.) kan
exempelvis utgöras av kontanter, varor,
nöjesresor eller tjänster av andra slag.

Princip 9: Företag ska uppmuntra
utveckling och spridning av
miljövänlig teknik
Katrineholms kommun förväntar sig att
leverantörer väljer modern, effektiv och
miljövänlig teknik och om tillämpligt
investerar i forskning och utveckling som
stödjer hållbar utveckling av samhället.
Katrineholms kommun förväntar sig
också att leverantörer strävar efter att öka
användningen av teknik som minskar
utsläppen av växthusgaser och andra
miljöskadliga utsläpp vid produktion av
varor och tjänster.

KONTAKT
upphandling@katrineholm.se
KÄLLOR
Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/
1948 års allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna (UDHR)
http://www.unhchr.ch/udhr/
Internationella arbetarorganisationen
http://www.ilo.org/

ÖPPENHET OCH KORRUPTION
Principen om mutor och korruption i
FN:s Global Compact bygger på Förenta
Nationernas konvention mot korruption
från juni 2004.

Riodeklarationen, Agenda 21
http://www.unep.org/
Förenta Nationernas konvention mot
Corruption
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC
/index.html

Princip 10: Företag ska motarbeta alla
former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning
Leverantörerna ska upprätthålla en hög
etisk standard och god affärssed.
Gällande lagar, andra rättsliga
bestämmelser och avtal ska följas.
Leverantörerna ska utveckla strategier
och konkreta program för att hantera

Katrineholms kommun
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Myndighets- och specialistavdelningen

2016-12-13

VON/2016:76 - 049

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Björn Persson

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till internkontrollplan för vård- och
omsorgsförvaltningen 2017
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för vård- och
omsorgsförvaltningen för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
En gång per år ska nämnden fastställa internkontrollplan för verksamheten inom vårdoch omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för 2017.
Planen innefattar både verksamhetsmässiga, ekonomiska samt säkerhetskontroller.
Ärendets handlingar


Förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2017.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Björn Persson
Controller

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, ekonomer, chef lednings- och verksamhetsstöd,
säkerhetssamordnare, MAS, ekonomiassistenter.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Bjorn.Persson@katrineholm.se
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FÖRSLAG
INTERNKONTROLLPLAN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

1 (3)

Datum

Dnr

2016-12-12

VON/2016:76-049

Vår handläggare

Björn Persson

Förslag till internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2017
Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Omfattning

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Rapportering via
Stratsys till

Klart
senast

Riskbedömning

Hemtjänsten

Granskning av
utförda, beviljade
samt fakturerade
timmar

Ekonomiassistent

Samtliga interna
samt externa
utförare

Kontroll mot inlagda
beviljade timmar

1 gång per
månad i
samband
med
utbetalning

Förvaltningsledning

7:e
månaden
efter

Möjlig förekomst att
rutiner ej är kända.
Innebär i så fall
måttliga
konsekvenser.

Hemtjänsten

Kontroll av antalet
genomförandeplaner

ITsamordnare/
administrat
ör
myndighet

Externa samt
interna utförare

Utdrag ur Treserva per
enhet

1 gång per
år

Förvaltningsledning

31
december

Sannolikt att det
förekommer brister i
nuvarande hantering.
Leder till kännbar
konsekvens.

Särskilda boenden
äldre och
funktionsnedsatta

Nattinspektion av
särskilda boenden

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Stickprov

Oanmälda besök där de
särskilda boendenas
tillämpning av gällande
rutiner nattetid stäms av.

1 gång per
år

Förvaltningsledning

Slutet på
november

Möjlig förekomst att
rutiner och riktlinjer
ej följs. Leder till
allvarlig konsekvens.

Avgiftshantering

Debitering

Avgiftshandläggare

Ta ut rapport ur
Treserva

Kontroll av
debiteringslistor samt
tillfälligt uppehåll

1 gång per
månad

Förvaltningsledning

Början av
nästkomm
ande
månad

Möjlig förekomst att
rutiner och riktlinjer
ej följs. Leder till
allvarlig konsekvens.
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FÖRSLAG
INTERNKONTROLLPLAN
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2 (3)

Datum

Dnr

2016-12-12

VON/2016:76-049

Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Omfattning

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Rapportering via
Stratsys till

Klart
senast

Riskbedömning

Investeringar

Kontroll mot
beviljade
investeringar

Ekonom

Samtliga inköp
bokförda på
investeringskonto

Utdrag ur ekonomisystemet

1 gång per
månad

Förvaltningsledning

Början av
nästkomm
ande
månad

Möjlig förekomst att
rutiner och riktlinjer
ej följs. Leder till
allvarlig konsekvens.

Privata medel
särskilt boende
och gruppbostäder

Kontroll att uppsatt
riktlinje kring
hanteringen av
privata medel följs

Ekonomiassistent

Alla kassor

1 gång per
år

Förvaltningsledning

oktober

Möjlig förekomst att
rutiner och riktlinjer
ej följs. Leder till
allvarlig konsekvens.

Representation

Kontroll att
representation sker
enligt god
redovisningssed

Ekonomiassistent

Stickprov

1 gång per
år

Förvaltningsledning

november

Sannolikt att det
förekommer brister i
nuvarande hantering.
Leder till kännbar
konsekvens.

Upphandling

Kontroll av att
upphandlingar/avtal
följs

Ekonom

Stickprov

Enhetschef på särskilt
boende samt
gruppbostäder
kontrollerar samtliga
brukares kassor samt att
tillämpningen av rutinen
kring privata medel
följs. Oanmälda
inspektioner under året
av ekonomiassistenter
som gör stickprov.
Kontroll av
representation, att
momsregler följs, att
syfte framgår
tillsammans med
deltagarförteckning och
att deltagare ej attesterat
fakturan.
Kontroll att inköp sker
enligt givna avtal och
korrekt upphandling

2 gånger
per år

Förvaltningsledning

november

Sannolikt att det
förekommer brister i
nuvarande hantering.
Leder till kännbar
konsekvens.

Krisledningsorganisation

Att rutiner är kända
i verksamheten
samt larmlistor
liknande är
uppdaterade.

Brand- och
säkerhetssamordnare

Total
genomgång

Genomgång av hela
krisledningsorganisation
en hur den ser ut och
vad det innebär för
verksamheterna.
Säkerhetssamordnare tar
upp detta
60 i respektive

1 gång per
år

Förvaltningsledning

november

Möjlig förekomst att
rutiner ej är kända.
Innebär i så fall
allvarlig
konsekvens.
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Omfattning

3 (3)

Datum

Dnr

2016-12-12

VON/2016:76-049

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Rapportering via
Stratsys till

Klart
senast

Riskbedömning

ledningsgrupp.
Systematiskt
brandskyddsarbete

Kontrollera så att
SBA-handbok är
uppdaterad och
känd i
verksamheten samt
att aktiviteter är
genomförda

Brand- och
säkerhetssamordnare

Total
genomgång

Genomgång av hela
SBA-handboken, chefer
ansvarar för att
respektive
verksamhetsområde är
uppdaterad och att
aktiviteter är
genomförda.
Säkerhetssamordnare
följer upp i respektive
ledningsgrupp.

1 gång per
år

Förvaltningsledning

November

Möjlig förekomst att
SBA-handbok inte
är uppdaterad och att
aktiviteter inte är
genomförda. Innebär
i så fall allvarlig
konsekvens.

Privata utförare i
Katrineholms
kommun

Kontroll enligt
förfrågningsunderlag

Chef
myndighets och
specialistfunktion

Enligt
förfrågningsunderlag

Enligt
förfrågningsunderlag

Enligt
förfrågning
sunderlag

Förvaltningsledning

Oktober

Möjlig förekomst att
rutiner och riktlinjer
ej följs. Leder till
allvarlig konsekvens.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Myndighets- och specialistavdelningen

2017-01-09

VON2016:77/ -

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Björn Persson

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om revidering av förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag (2008:962) om
valfrihetssystem
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa reviderat förfrågningsunderlag att
gälla från den 1 februari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlaget skall regelbundet ses över. En sådan översyn har nu skett. I
förfrågningsunderlaget föreslås redaktionella ändringar, uppdatering av föreskrifter
från Socialstyrelsen (2015:10 Basal hygien i vård och omsorg) förtydliganden och
vissa tillägg och borttaganden av text.
Ärendets handlingar





Förfrågningsunderlag LOV 2017-02-01
Bilaga 1 Ansökningsformulär
Bilaga 2 Aktuella ersättningar
Bilaga 3 Karta ersättningsnivåer

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Eva Hersler
Chef myndighets- och specialistavdelningen

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, ekonomer, chef lednings- och verksamhetsstöd,
MAS, OC intern hemtjänst, OC SSK, webben, ekonom/controller för info till
utförarna, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Bjorn.Persson@katrineholm.se
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FÖRSLAG
Förfrågningsunderlag
Valfrihetssystem för brukare
enligt lagen om valfrihet
Hemtjänst
Gäller från 20165-07-012017-02-01
Dnr VON/2016:77-711

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23, § 108
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01),
2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01),
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01)
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1.

Allmän orientering

I detta avsnitt ges en allmän orientering om bakgrund, verksamhet som avses och kontaktuppgifter.

1.1. Bakgrund
Katrineholms kommun införde 2011-01-01 ett valfrihetssystem för brukare i biståndsbedömd
hemtjänst som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Intressenter (fortsättningsvis kallade utförare) som
vill utföra hemtjänstinsatser enligt detta förfrågningsunderlag kan fortlöpande ansöka om
godkännande från kommunen (fortsättningsvis kallad beställaren).
Detta förfrågningsunderlag beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt krav för att bli
godkänd som utförare och krav på de tjänster som utförs. Utförare måste bli godkänd för att få
utföra insatser inom hemtjänsten. När en utförare blivit godkänd skrivs avtal mellan utföraren och
beställaren. Samtliga krav skall uppfyllas under hela kontraktstiden.

1.2 Verksamhet som upphandlingen avser
Valfrihetssystemet omfattar biståndsbedömda hemtjänstinsatser för brukare, dag och kvällstid.
Antalet beviljade hemtjänsttimmar varierar i spannet 1520 000 – 2025 000 per månad. Till detta
tillkommer timmar för delegerad hemsjukvård.
Utförare kan välja att kvalificera sig för att utföra insatser enligt två kategorier:
 Omvårdnadsinsatser och serviceinsatser samt avlösarservice.
Denna kategori omfattar samtliga insatser som beviljas som bistånd i hemtjänsten.
Delegerad hemsjukvård ingår i denna kategori.
 Serviceinsatser.
För närmare beskrivning av tjänsterna se avsnitt 4.1-4.3.
På kommunens hemsida under äldreomsorg finns ytterligare beskrivning av hemtjänsten.

1.3 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

1.4 Uppgifter om Katrineholms kommun
Information om Katrineholms kommun finns på beställarens webbplats: www.katrineholm.se
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2.

Administrativa föreskrifter

2.1 Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen enligt LOV har
ingen given sluttid och pågår så länge som den annonseras på Kammarkollegiets webbplats.
Ansökan kan lämnas löpande.
Alla utförare som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med beställaren
efter beslut i vård- och omsorgsnämnden.
Den kommunala egenregiverksamheten behöver inte ansöka om att bli godkänd men kraven för
utförandet är likvärdiga.


2.2 Kontaktperson


Se Katrineholm.se http://www.katrineholm.se/Halsa-stod-och-omsorg-/aldre/Hjalp-ochstod/Hemtjanst/Förfrågningar som gäller denna upphandling kan ställas till:
 Johanna Gustafsson, vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 0150-48 81 18.

2.3 Ansökan
Ansökan skall lämnas på bifogat ansökningsformulär (bilaga 1). Samtliga efterfrågade
uppgifter skall lämnas på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar
uppfylls. Ansökan skall innehålla samtliga uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av
ansökan.
Ansökan skall vara skriftlig och avfattad på svenska språket. Ansökan skall lämnas
såväl i pappersform (original) som i digital form på CD-skiva eller USB-minne i läsbart
format.
Originalexemplaret av ansökan skall vara undertecknat av behörig person, firmatecknare.
Registeringsbevis skall bifogas ansökan.Om denne inte framgår av registreringsbevis skall annat
bevis lämnas.
Ansökan märkt ”Ansökan LOV hemtjänst” skall skickas till följande adress:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Ansökan skall vara giltig 3 månader räknat från den dag den lämnades in.

2.4 Offentlighet och sekretess
För inkomna handlingar gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del
av dem. Vill den som ansöker att uppgifter i ansökan skall omfattas av sekretess så måste det anges
i ansökan. En prövning sker då av ansökan om sekretess.
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2.5 Handläggning av ansökan
I detta avsnitt redovisas hur handläggningen av ansökan sker.
2.5.1 Utredningstid
Ansökningar handläggs löpande med en handläggningstid på högst 3 månader.
2.5.2 Utredning och bedömning av ansökan
Efter inkommen ansökan sker en utredning om och en bedömning av hur utföraren svarar mot
uppställda krav i förfrågningsunderlaget. I samband med denna prövning kan beställaren vid behov
kalla den sökande utföraren till samtal och genomgång av ansökan.
2.5.3 Tilldelningsbeslut och kontrakt
Alla sökande som uppfyller beställarens krav i förfrågningsunderlaget får ett tilldelningsbeslut.
Beställaren tecknar ett avtalkontrakt med de godkända utförarna. KontrakteAvtalett är giltigt när det
har undertecknats av båda parter.
Sökande som inte blivit godkänd kan lämna in förnyad ansökan till beställaren. Sökande som fått
avslag på sin ansökan kan söka rättelse hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att
underrättelsen om beslutet skickades.

2.6 Avtalstid Kontraktstid
Avtalet gäller från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper under två år, med
möjlighet till förlängning ett år i taget, och med en uppsägningstid på tre månader för utföraren
samt sex månader för kommunen. Kontraktet gäller under tiden 2011-01-01 – 2013-12-31.
Beställaren har rätt att förlänga detta kontrakt med ett (1) plus ett (1) år., Önskemål om förlängning
av kontraktet skall meddelas skriftligen till utföraren senast tre (3) månader före kontraktstidens
utgång. I det fall förlängning av kontraktet inte påkallas upphör det automatiskt att gälla, utan att
ytterligare skriftlig handling krävs. Kontraktet upphör automatiskt om utförare inte har några
brukare efter ett års kontraktstid.
Kontrakt tecknat senare än 2011-01-01 gäller till och med 2013-12-31 med möjlighet till
ovanstående förlängningar om beställaren så önskar.
Kontrakt tecknat efter 2014-01-01 gäller från tecknandedatum till och med 2016-12-31 med
möjlighet till ovanstående förlängningar om beställaren så önskar.

2.7 Avstämning av förfrågningsunderlaget
En avstämning av förfrågningsunderlaget kommer att ske en gång per år.
Utifrån avstämningen kan beställaren komma att påkalla omförhandling av bestämmelserna i
kontraktet om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligt motverkar gemensamma
förutsättningar.
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3.

Krav på utföraren

3.1 Inledning
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) skall den som ansöker om att få bli godkänd som utförare
styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls samt i förekommande fall
lämna begärda uppgifter i separat bilaga. Om detta inte görs kommer ansökan att avslås. Kraven
skall vara uppfyllda under hela avtalstiden.

3.2 Intyg och bevis
Nedan angivna intyg och bevis skall bifogas ansökan.
3.2.1 Registreringsbevis från Bolagsverket
Utföraren skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldighet. Registreringsbevis
från Bolagsverket eller liknande skall biläggas ansökan. Intyget/n får inte vara äldre än två månader
vid tiden för inlämnande av ansökan. Utförare som inte bedriver verksamhet i Sverige skall uppvisa
lagenligt registreringsbevis från det land där utföraren bedriver verksamhet.
3.2.2 F-skattesedel
Utföraren skall uppvisa F-skattsedel eller motsvarande.
3.2.3 Sanningsförsäkran
Utföraren och personer som är utsedda att vara ansvariga enligt registeringsbevis, för utförande av
de uppdrag som detta förfrågningsunderlag omfattar, får inte vara försatta i konkurs eller
likvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord eller tills vidare ha inställt
sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud eller vara föremål för ansökan om sådana
åtgärder.
Person i den ovan nämnda personkretsen får inte vara dömd för brott avseende yrkesutövningen
enligt lagakraftvunnen dom eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de
senaste tre åren. Utföraren skall i ansökningsformuläret underteckna en sanningsförsäkran enligt 7
kap 1-2 §§ LOV, som styrker att kraven i nämnda lagrum är uppfyllda.
3.2.4 Skatter och avgifter
Katrineholms kommun har ingått avtal om prevention med Sskatteverket. Detta innebär att
anbudsgivaren kontrolleras en gång per år, beträffande fullgörande av lagstadgade skyldigheter
avseende redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.
3.2.5 Försäkringar
Utföraren ska ha ansvarsförsäkring som täcker person - och sakskada som han, eller annan för
vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren förbinder sig att teckna och
under kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring, garantiförsäkring och andra erforderliga
försäkringar för sitt åtagande, som håller beställaren skadeslös vid skada vållad av anbudsgivaren
och anställda hos honom.
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Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.2. uppfylls.

3.3 Företagsupplysning
Utföraren skall visa att det finns dels en ägarstruktur och organisation, dels en affärsidé och
verksamhetsprofil som är ändamålsenlig för uppdragets genomförande. Utföraren skall kunna visa
att utföraren har tillräcklig kunskap, erfarenhet och förmåga att genomföra uppdraget.
Till ansökan skall följande uppgifter om företaget/utföraren lämnas/bifogas:
 Företagets/utförarens huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll
 Företagets/utförarens ägarstruktur och organisation
 Företagets/utförarens affärsidé och verksamhetsprofil
 Antal år i branschen
 Antal anställda
 Företagets/utförarens kontaktperson
Utföraren skall i ansökan lämna två referenser, som kan styrka att utföraren har erforderlig
kompetens, skicklighet och förmåga för det sökta uppdraget. Referenserna skall inte vara äldre än
12 år och avse uppdrag som utföraren har haft. Nybildat företag kan lämna personliga referenser.
Beställaren kan komma att ta egna referenser.
3.3.1 Ekonomisk kapacitet
Utföraren skall ha en stabil ekonomisk kapacitet. Utföraren skall ha en sådan ekonomisk bas att
utföraren kan upprätthålla ett långsiktigt åtagande. För bedömning av utförarens ekonomiska
ställning skall företagets senaste årsredovisning bifogas ansökan.
Utförare som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut skall visa att man har en stabil
ekonomisk kapacitet genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran
lämna referens till bank eller annan finansiär.
Utförare som har ett nystartat företag eller företag under bildande skall visa att företaget
har en stabil ekonomisk kapacitet genom att redovisa till exempel aktiekapital, eller på begäran
uppvisa en finansiell säkerhet (till exempel lämna bankgaranti eller koncerngaranti).
Beställaren kommer regelbundet att bedöma utförarens förmåga att fullfölja sitt uppdrag under
avtalstiden kontraktsperioden.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.3. uppfylls.

3.4 Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten
Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten
samt följa inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd (se punkt 3.6).
Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag
och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.
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Utföraren och dess personal skall vara väl förtrogen med följande lokala styrdokument samt tillse
att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem.
 Kommunplanen
 Vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget
 Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund
 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård (gäller ej servicetjänster)
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering
 Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan
 Personalpolitiska programmet
 Kommunens miljöpolicy
 Kommunens kommunikationspolicy
 Kommunens säkerhetspolicy för information
 Kvalitetsarbete med våld i nära relationer
 Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsplan
 Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan
 Vård- och omsorgsnämndens inriktningsplan
 SBA-handboken (Systematiskt brandskyddsarbete)
Ovanstående styrdokument återfinns på kommunens hemsida www.katrineholm.se
Kommunen ansvarar för att uppdatera dokumenten på webbplatsen som utföraren ska känna till.
Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida de dokument som utförarens personal ska känna till.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.4 uppfylls.

3.5 Yrkesmässig kapacitet
Utföraren skall senast vid tidpunkten för kontraktsskrivning ha en organisation med erforderlig
yrkesmässig kapacitet för de insatser/tjänster som utföraren väljer att utföra enligt detta
förfrågningsunderlag. I annat fall kommer inte ansökan att godkännas. Nedan beskrivs vilka krav
som ställs på verksamhetsansvarig, verksamhetschefen och personalen.
För utförande av hemtjänstens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. Nedan beskrivs kompetenskraven närmare.
3.5.1 Verksamhetsansvarigs kompetens och erfarenhet
Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av omvårdnad
Verksamhetsansvarig skall ha dokumenterad relevant högskoleutbildning, eller likvärdig enligt
äldre studieordning, som ger förmåga att självständigt inhämta nya kunskaper och att analysera och
förstå olika typer av processer. Verksamhetsansvarig skall även ha kunskaper på högskolenivå om
målgruppens livsvillkor ur ett samhälleligt och juridiskt perspektiv men även ur ett socialt,
psykologiskt och vårdande perspektiv.
Bevis för verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet samt personlig referens skall anges i
ansökan om godkännande. Ny- eller byte av verksamhetsansvarig skall godkännas av beställaren
enligt ovanställda krav. Vid byte gäller att redan godkänd verksamhetsansvarig avgår först när ny
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verksamhetsansvarig blivit godkänd av beställaren.
Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av service
Verksamhetsansvarig skall ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, det vill säga gymnasial
utbildning eller motsvarande och erfarenhet av att utföra uppdraget. Bevis för verksamhetsansvarigs
utbildning och erfarenhet samt personlig referens skall anges i ansökan om godkännande. Ny
verksamhetsansvarig skall godkännas av beställaren enligt ovanställda krav.
3.5.2 Verksamhetsansvarigs tillgänglighet
Verksamhetsansvarig för omvårdnad skall vara tillgänglig mellan kl. 07.00 och 21.0022.00 alla
dagar i veckan. Verksamhetsansvarig för service skall vara tillgänglig mellan kl. 08.00 och 17.00
helgfri måndag-fredag. Vid frånvaro, som semester eller liknande, skall utföraren informera
beställaren om ersättare. Vid längre frånvaro än en månad skall ersättaren godkännas i förväg av
beställaren för att säkerställa att krav enligt 3.5.1 uppfylls. Vid extraordinära situationer skall
verksamhetsansvarig eller företrädare för regional företagsledning kunna nås dygnet runt alla
veckans dagar.
3.5.3 Personalens kompetens och erfarenhet
Nedan anges de krav som ställs på utförarens personal.
Utföraren ansvarar för att ha erforderlig personal för uppgiften. Personalbemanningen skall vid
varje tillfälle vara anpassad så att samtliga brukare får den service och omvårdnad som anges i
uppdrag och genomförandeplaner.
Utföraren skall kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild
person får inte försämra utförarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser.
Kravet avser all personal för uppdragets utförande. Detta gäller även under semester och annan
ledighet
Omvårdnadspersonal
Personalen som utför omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser börbör ha gymnasial
utbildning som vård- och omsorgsprogrammet 2 500 poäng, tidigare omvårdnadsprogrammet,
vårdlinje eller vuxenutbildning med minst 1 350 poäng eller annan likvärdig utbildning. Om inte
kompetenskraven kan nås skall en tidsatt handlingsplan upprättas för hur och när kompetenskravet
kan uppnås. Denna handlingsplan kommer kontinuerligt att följas upp. Personalen skall ha
genomgått ergonomiutbildning. Personalen ska ha genomgått ergonomiutbildning.
Vid all delegering ska hänsyn tas till formell (godkänd utbildning) och reell (praktisk erfarenhet)
kompetens.
Se vård- och omsorgsförvaltningens Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvården, (senast antagna).
Personal som delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter vid diabetesvård ska ha
undersköterskekompetens. Se vård- och omsorgsförvaltningens Generella rutiner gällande diabetes
och delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun, (senast antagna).
Servicepersonal
Servicepersonalen skall vara serviceinriktad samt ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, det
vill säga ha relevant utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget.
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Gemensamt för alla





Datavana för att hantera informationsöverföring till informationssystem.
Kunskap i basala hygien och klädregler.
Genomgått brandskyddsutbildning.
Behärska det svenska språket i tal och skrift.

Övrigt
Utföraren skall planera verksamheten så att personalen under avtalsperioden fortlöpande får den
kompetensutveckling som krävs för att utföra uppdraget. Om ytterligare krav på formell kompetens
uppstår inom avtalsperioden, eller behov av annan utbildning som ej var känd, skall beställaren och
utföraren gemensamt beakta dess förslag och ingå överenskommelse om utbildningskrav därefter
samt hur kostnaden för detta skall täckas.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.5. uppfylls.

3.6 Kvalitetssystem
Utföraren skall ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning,
kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker.
Följande gäller både service- och omvårdnadsinsatser.
Kvalitetssystemet skall uppfylla kraven i nedanstående SOSFS:
 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
 2014:5 ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS”
 2011:5 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah
 2005:27 ”Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i
slutenvård”
 2010:4 ” Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex
Maria.
 Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.
 2014:4 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer”
Följande gäller enbart omvårdnadsinsatser:
 2009:6 ”Socialstyrelsen föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan
utföras som egenvård”.
 2008:355 ”Patientdatalagen”
 2008:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicinsktekniska produkter i hälsooch sjukvården”.
 2015:102007:19 ”Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården”.
 2005:26”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från
hälso- och sjukvården”.
 2000:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshanteringen i hälso- och
sjukvården”
1997:10 ”Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas
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hälso- och sjukvård.”
1997:8 ”Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården”.
I särskild bilaga, som återfinns på kommunens hemsida, www.katrineholm.se redovisas en
sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg
av äldre.
Kommunen ansvarar för att uppdatera dokumenten på webbplatsen som utföraren ska känna till.
Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida de dokument som utförarens personal ska känna till.
Till ansökan skall bifogas en beskrivning av hur utföraren arbetar med sina kvalitetssystem.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.6. uppfylls.

3.7 Miljöfrågor
Det är viktigt att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet. Utföraren ska ha ett eget
miljöprogram samt ha kunskap om Katrineholms kommuns miljöpolicy. Vid inköp skall
miljömärkta produkter såsom Bra Miljöval, Svanen eller liknande prioriteras.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.7 uppfylls.
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4.

Kravspecifikation beträffande tjänsten

4.1 Inledning
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) skall den som ansöker om att få bli godkänd som utförare
styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls. Om detta inte görs kommer
ansökan att avslås. Kraven skall vara uppfyllda under hela avtalstiden.

4.2 Alternativa val av tjänster
Den som ansöker om att bli godkänd som utförare kan göra följande två alternativa val:
 Serviceinsatser i hemmet
 Service-, omvårdnads- och HSL-insatser samt avlösarservice i hemmet.

4.3 Beskrivning av tjänsterna
Nedan beskrivs de tjänster som förfrågningsunderlaget omfattar.
4.3.1 Beskrivning






Serviceinsatser – avser telefontjänst, inköp, bank- och postärenden, städning, tvätt, utevistelse
och ledsagning.
Personlig omvårdnad – avser hjälp med personlig hygien, toalettbesök, hjälp med av- och
påklädning, hjälp i matsituationer, matlagning, hjälp vid sänggående och avlösning.
Avlösarservice enligt av nämnden fastställd organisation. (VON 2013-12-05, § 115)
HSL-insatser – avser delegerad hälso- och sjukvård, exempelvis provtagning, sårbehandling,
läkemedelshantering, kateterbehandling och kompressionsbehandling.
HSL-insatser som bedömts av legitimerad personal som egenvård.

Insatser i hemmet beviljas den som på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,
eller av sociala skäl, behöver stöd i den dagliga livsföringen och för att kunna bo kvar i hemmet.
Vid behovsbedömningen använder sig handläggarna av vägledande tidschabloner.
Insatser i hemmet skall ge brukaren möjlighet att leva ett självständigt liv och utnyttja sina resurser
så långt som möjligt. Brukaren skall få den omsorg som behövs. Utföraren skall hjälpa brukaren
med de olika service- och omsorgsuppgifter som blivit beviljade. I uppdraget ingår också att vara
behjälplig med externa kontakter (till exempel ringa färdtjänst och läkare) om brukaren behöver det.
Personalen skall efter instruktion hjälpa den enskilde med s.k. egenvård utifrån aktuellt biståndsbeslut.
4.3.2 Tid för tjänsternas utförande
Serviceinsatser utförs i brukarens hem mellan kl. 08.00 – 19.00 vardagar. Huvudregeln är att
serviceinsatser skall utföras på vardagar men på grund av praktiska omständigheter kan utförande i
undantagsfall bli aktuellt på veckoslut och helger. Omvårdnads- och HSL-insatser utförs mellan kl.
07.00 – 21.0022.00 alla dagar i veckan i brukarens hem. Vid vistelse i annan kommun utför
vistelsekommunen de beviljade insatserna. Brukaren ska själv kontakta vistelsekommunen.
Undantag om tid för utförandet kan förekomma efter överenskommelse mellan beställare och
utförare. Till exempel vid extra vak som syftar till att öka tryggheten hos brukaren och anhöriga.
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Insatsen beslutas av ansvarig sjuksköterska och följer särskild rutin, ”Rutin vid bemanning av
extravak i hemtjänsten nattetid”.
4.3.3 Tjänster som inte ingår
Nattpatrullverksamhet, matdistribution och handhavande av externa trygghetslarm ingår inte i
uppdraget.
4.3.4 Ickevalsalternativ
Ickevalsalternativet är kommunens egen hemtjänst. Detta gäller för de brukare som avstår från att
välja utförare.
4.3.5 Tilläggstjänster
De externa utförarna har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Dessa tjänster utförs då på uppdrag av och
på bekostnad av brukaren. Dessa tjänster ligger utanför valfrihetssystemet. Beställaren har inget
ansvar för dessa tjänster.
Marknadsföringen av tilläggstjänster skall ske på ett respektfullt sätt och får inte uppfattas som
påträngande av brukarna. Tilläggstjänsterna kommer inte presenteras i den information om
utförarna som beställaren kommer att publicera.
4.3.6 Kapacitetsbegränsningar
Sökande kan ange i ansökan om kapacitetstak önskas. Kapacitetstaket anges i det antal timmar per
månad som utföraren som mest kan utföra. Ett angivet kapacitetstak kan höjas eller sänkas under
pågående kontraktstid efter att utföraren har anmält detta till beställaren. En sådan anmälan skall
ske senast 14 dagar innan ändrat förhållande inträffar.
Vidare skall sökande ange om man vill etablera sin verksamhet i hela kommunen eller i visst
geografiskt område. Följande geografiska områden finns att välja på.
Distrikt 1
Julita
Valla inkl Sköldinge
Norr i Katrineholms tätort
Öster i Katrineholms tätort
Sibeliusgatan i Katrineholms tätort
Distrikt 2
Centrum i Katrineholms tätort
Söder i Katrineholms tätort samt Forssjö och Strångsjö
Nävertorp
Björkvik
Igelkotten Hus 1-3
Pantern
Volymen på serviceinsatserna är cirka 20 procent av det totala antalet timmar.
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4.3.7 Kvalitetskrav på tjänsten
I detta avsnitt redovisas den värdegrund och den vision samt verksamhetsidé som finns för
äldreomsorgen i vår kommun samt de kvalitetskrav som finns på tjänsten. Kvalitetskraven utgår
från de mål och åtaganden som finns i vård- och omsorgsnämndens aktuella övergripande plan med
budget. Kvalitetsmålen gäller alla utförare.
Värdegrund i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet
Viktiga utgångspunkter för förvaltningens värdegrund är att mötena med våra brukare ska kännetecknas av respekt för individen och professionalism. I mötet med människor utgår vi från en
humanistisk människosyn. Vi menar att alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin
situation och samma rätt till hjälp och stöd. Vår uppgift är att vara lyhörda för vars och ens behov,
att se hela människan och den situation hon befinner sig i. Vi ska möta människor med empati och
omtanke. De ska kunna lita på vår strävan att se, lyssna och förstå.
Värdegrunden är ett styrdokument som utförarna och dess medarbetare skall känna till och tillämpa
i sin verksamhet.
Verksamhetens vision
Följande vision finns för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet:
Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som
aktiva och självständiga samhällsmedborgare.
Trygghet
Aktivitet

Självständighet

Denna vision ska vara känd för utförarna och dess medarbetare samt tillämpas i verksamheten.
Utförarna ska arbeta för att uppfylla de mål som finns angivna i aktuell Kommunplan och
kommunens aktuella budgetdokument.
Kontinuitet
Utförarna ska eftersträva en bra personalkontinuitet hos brukarna med så få personal som möjligt
för att nå bästa möjliga insatser. Insatserna skall ges vid tidpunkter som passar både brukarna och
verksamheter.
Genomförande av insatser
Den enskilde brukaren skall ha stort inflytande över när och hur insatserna skall genomföras samt
vad de skall användas till.
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4.3.8 Framtida förändringar
Framtida förändringar kan komma att påverka innehållet i och utformningen av valfrihetssystemet.
Skulle en försäljning av en extern utförares verksamhet bli aktuell måste tidpunkten för en
överlåtelse synkroniseras med att brukarna får fortsatt stöd av annan vald utförare.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.3. uppfylls.

4.4 Beslut om bistånd
4.4.1 Myndighetsbeslut
Den enskilde eller hans företrädare ansöker om stöd hos äldreomsorgens biståndshandläggare. När
insats beviljas enligt Socialtjänstlagen får personen välja bland de utförare som har godkänts.
4.4.2 Presentation av utförare
Informationen om fritt val i hemtjänsten ska vara saklig, relevant och jämförbar. För att kunna
tillhandahålla ett sådant material till brukarna ska utförarna presentera sig på en särskild blankett.
Katrineholms kommun publicerar information om godkända utförare i ett särskilt
informationsmaterial. Informationsmaterialet publiceras både som trycksak och på webben,
www.katrineholm.se. På beställarens webbplats publiceras även länkar till utförare som har egna
webbplatser. Brukarna ska ha möjlighet att kontakta utförarna för att få ytterligare information.
Beställaren ansvarar för att brukarna får information om valmöjligheterna inom hemtjänsten.
Beställarens biståndshandläggare informerar brukarna om vilka utförare som är godkända och delar
ut det tryckta informationsmaterialet. Materialet innehåller allmän information om hemtjänst samt
information om de godkända utförarna. Biståndshandläggarna delar enbart ut det underlag som
vård- och omsorgsförvaltningen tillhandahåller. Utförarna har möjlighet att revidera
informationsmaterialet vid omtryck. Beställaren meddelar utförarna när det är dags för omtryck.
Utföraren ska informera brukaren och dennes närstående om praktiska frågor kring biståndsbeslut
och om verksamheten samt hur de får kontakt med en biståndshandläggare. Utföraren ska tydligt
informera brukaren om att tilläggstjänsterna inte är obligatoriska och att tilläggstjänsterna inte ingår
i biståndsbeslutet.
Utföraren ansvarar för att informationen om verksamheten som lämnas till beställaren är saklig,
korrekt och aktuell. Språket ska vara enkelt och vårdat. Utföraren ska senast i samband med
kontraktsskrivningen lämna information om verksamheten i enlighet med de rutiner som beställaren
bestämt.
Av informationen skall det framgå hur brukarna kan få kontakt med utförarna för att få ytterligare
information.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.4. uppfylls.
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4.5 Regler vid beställning av uppdrag
Vid beställning av uppdrag gäller nedanstående krav.
4.5.1 Beställning av uppdrag
Efter beslut om bistånd sänder handläggaren en beställning till den utförare, som brukaren har valt.
Av beställningen framgår vilken insats som skall utföras samt, målet med insatsen. och hur många
timmar som har beviljats.
Beställningen kommer via det verksamhetssystem som omvårdnadsutföraren är uppkopplad mot
och där räknas insatserna schablonmässigt om till det antal timmar som beräknas behövas för att
utföra beställda insatser.
4.5.2 Påbörjande av insats
Utföraren skall snarast eller senast inom ett dygn bekräfta att beställningen mottagits.
Utföraren skall kunna påbörja insatsen inom ett dygn. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot
och påbörja en insats redan samma dag som beställningen görs.
Om utföraren ej klarar detta och kommunen får betalningsansvar kommer denna kostnad att påföras
utföraren.
4.5.3 Skyldighet att ta uppdrag
Utföraren är skyldig ta emot alla brukare som väljer utföraren. Utföraren får inte tacka nej till nya
brukare. Detsamma gäller redan befintliga brukare som får utökat behov. Utföraren är skyldig att
utföra insatserna på de tider som anges under punkt 4.3.2. Detta gäller dock ej utförare som enbart
utför service och vars brukare får ett behov av omvårdnadsinsatser.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.5. uppfylls.

4.6 Regler vid avvikelser från beviljade insatser
Utföraren måste beakta och följa nedanstående regler och rutiner vid olika typer av avvikelser.
4.6.1 Akuta situationer
Om brukaren får ett akut utökat behov av insatser skall utföraren genomföra den insats som behövs.
Senast nästkommande vardag skall utföraren meddela detta till brukarens handläggare så att denne
kan ta ställning till behovet av ett nytt biståndsbeslut.
4.6.2 Varaktig förändring av hjälpbehovet
Inträffar varaktiga förändringar i brukarens hjälpbehov skall utföraren underrätta handläggaren om
detta så att en omprövning kan ske av hjälpbehovet.
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4.6.3 Tillfällig avbeställning av hjälpinsats
En tillfällig avbokning av insats skall göras till utföraren minst två dagar i förväg.
Om brukaren gör sin avbeställning i tid har utföraren inte rätt till ersättning för de dagar brukaren är
borta. Är brukaren borta på grund av korttidsvistelse har utföraren inte rätt till ersättning. Detta
gäller från och med första dagen. I de fall brukaren har missat att avbeställa tiden (bomtid) eller
akut är på läkarbesök/sjukvård så utgår ersättning för bokad tid.
4.6.4 Byte av utförare
Brukaren har när som helst rätt att byta utförare. Anmälan om byte sker till brukarens handläggare.
Brukaren garanteras att få byta utförare inom 14 dagar. Om det är möjligt skall handläggaren vara
brukaren behjälplig att snarast få till stånd ett byte.
Vid byte av utförare skall utföraren samverka med beställaren och ny utförare. Utföraren skall
underlätta brukarens byte och säkerställa att god kvalitet och säkerhet bibehålls i samband med
bytet. Utföraren skall ansvara för att byte till ny utförare sker med minsta möjliga negativa påverkan
hos brukaren och andra berörda.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.6. uppfylls.

4.7 Uppföljning
Beställaren har det yttersta ansvaret för att brukarna får de insatser de har rätt till och att insatserna
är av god kvalitet. För att garantera god kvalitet för brukarna och för att garantera medborgarnas
insyn i av beställaren finansierad verksamhet förbehåller beställaren sig rätten att göra uppföljningar
av utförarens verksamhet genom bland annat anmälda och oanmälda verksamhetsbesök, enkäter och
intervjuer hos såväl brukare som personal och ansvariga hos beställaren.
4.7.1 Uppföljning av avtaletkontraktet
Under avtalkontraktstiden genomför beställaren kontinuerliga uppföljningar kontroll av
registreringsbevis, skatter samt valfria stickprov av verksamhetenför att kontrollera att utföraren
uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren. Minst en gång per år kontrollerar beställaren att
kontraktet är uppfyllt. Eventuella merkostnader för utföraren i samband med
kontrolleruppföljningar står utföraren själv för.
Följande punkter kommer att följas upp förutom tidigare angivna kvalitetskrav (punkt 4.3.7):
 Trygghet och säkerhet för brukaren
 Samverkan och samarbete
 Rutiner för fel och brister
 Dokumentation
 Systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren och beställaren skall vidare informera varandra om förändringar som är av vikt för
fullgörande av uppdraget.
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4.7.2 Uppföljning av verksamheten
Beställaren kommer på nedanstående sätt att följa upp kvalitén i utförarens verksamhet:
 Tillsyn – ta del av (samtliga/stickprov) genomförandeplaner och därmed tillhörande
journalanteckningar samt ta del av övrigt material som är relevant för uppföljning av
verksamheten. Loggar kommer även att kontrolleras.
 Brukarundersökningar – en gång per år; utföraren skyldig att medverka
 Statistik – uUtföraren skall lämna följande underlag till respektive myndighet nedan, med kopia
till beställaren: Statistikuppgifter etc. till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB)
 Övrigt – utföraren är skyldig att på begäran att lämna uppgifter till beställaren som rör
upphandlad hemtjänst.
Båda parter har en ömsesidig skyldighet att underrätta varandra vad som framkommit i respektive
kvalitetsarbete.
Godkänd utförare förbinder sig att underlätta för beställarens uppföljning genom att lämna tillträde
till verksamheten. Utföraren skall också tillhandahålla relevanta dokument som rör verksamheten
som finansieras av beställaren.
4.7.3 Uppföljning och jämförelser
Information om olika leverantörsresultat avser beställaren att på sikt publicera. Dessa jämförelser
kan till exempel vara Socialstyrelsens årliga öppna jämförelser och även andra uppföljningar och
jämförelser som görs på initiativ av beställaren och av utföraren själv.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.7 uppfylls.

4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar
Utföraren skall ansluta sig till nämndens verksamhetssystem för omvårdnadsdokumentation, social
dokumentation och avvikelserapportering. Dokumentation skall utföras enligt förvaltningens
riktlinjer för dokumentation.
Utförarens verksamhetsansvarig ansvarar för att rätt personal har behörighet och kunskaper i
omvårdnads- och socialdokumentation och avvikelserapportering samt i informationsfrågor.
Vård- och omsorgsförvaltningen står för utbildning i verksamhetssystem och informationsfrågor till
utförarnas verksamhetsansvariga som i sin tur får utbilda sin personal.
Avvikelserapportering enligt HSL/SoL och LSS skall göras i vård- och omsorgsförvaltningens
avvikelsesystem enligt förvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering.
Vård- och omsorgsförvaltningen gör riskbedömningar och registrerar fall, undernäring och trycksår
i nationella registret Senior Alert. Utföraren skall ansvara för att berörd personal har behörighet och
kunskap för registrering och riskbedömning i Senior Alert.
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Utföraren får inte kopiera uppgifter i verksamhetssystemet till något annat register eller
verksamhetssystem. Om utförarens verksamhet upphör återkallas utförarens behörighet till
beställarens verksamhetssystem.
Dokumentation i pappersform som är journalhandling skall gallras och bevaras utifrån gällande
lagstiftning och förvaltningens riktlinjer. Verksamhetsansvarig tillser att låsbara (utrustade med
kod) och brandsäkra dokumentskåp används och upprättar rutiner för arkivering till vård- och
omsorgsförvaltningens mellanarkiv enligt förvaltningen rutiner för arkivering.
4.8.1 Genomförandeplan
Utföraren skall för brukare med omvårdnads- och serviceinsatser upprätta en genomförandeplan
tillsammans med brukaren och/eller närstående. Genomförandeplanen ska beskriva brukarens behov
och beviljade insatser samt hur de skall genomföras på ett brukar/patientsäkert sätt. Varje brukare
skall ha en kontaktperson utsedd. Genomförandeplan skall upprättas och kontinuerligt följas upp
vid förändrat hälsotillstånd eller förändrade beslut om insatser. Brukaren ska kunna byta
kontaktperson. Utföraren upprättar rutiner för hur kontaktmannaskapet ska fungera.
4.8.2 Överföringlämnande av dokumentation vid byte av utföraree
När brukaren byter utförare skall dokumentationen överföras till den nya utföraren under
förutsättning att brukaren skriftligt har samtyckt till detta.
4.8.3 Personuppgiftslagen
Utföraren ska beakta och följa reglerna i Personuppgiftslagen, PUL.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.8. uppfylls.

4.9 IT-system och IT-säkerhet
Tillsammans med utföraren åtar sig vård- och omsorgsförvaltningen att säkerställa åtkomst till
verksamhetssystem via säkert anslutnings och behörighetssystem. För säker åtkomst hänvisas till
Informationssäkerhetspolicy. Systemförvaltaren ombesörjer att utförarens verksamhetsansvariga har
behörighet och användar-id. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att följa upp och granska att
utförarna följer säkerhetsöverenskommelser.
Katrineholm kommuns informationssystem är utrustade med behörighetskontrollsystem för att
säkerställa att endast behöriga användare kommer åt information. De behörigheter som utföraren
blir tilldelad beror på den anställdes arbetsuppgifter.
Det system för insatsregistrering som finns skall också användas av utföraren.
Utföraren skall anlita förvaltningens systemförvaltare för stöd beträffande användning.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.9 uppfylls.
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4.10 Allmänhetens rätt till insyn
Enligt 3 kap. § 19 a kommunallagen har allmänheten rätt till insyn i den kommunala verksamheten
och därmed också i utförarens verksamhet. Frågor till beställaren från allmänheten angående
utförares verksamhet måste besvaras.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.10 uppfylls.

4.11 Tolk
Om behov finns av tolk får utföraren själv anlita och bekosta sådan.
Utföraren kan kontakta den tolktjänst som beställaren anlitar och skrivit avtal med.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.11 uppfylls.

4.12 Samverkan kring brukaren
Utföraren skall vid behovska delta i samverkan mellan huvudmännen kring brukaren. Samverkan
kan gälla till exempel vårdplanering.Utförarna ska regelbundet delta vid teamträffar med hälso- och
sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare för planering och uppföljning av omsorgen för
brukarna. Om så är nödvändigt ska samarbete ske med närstående och legal företrädare utifrån
brukarens behov och godkännande. Någon extra ekonomisk ersättning utgår ej för olika
samverkanssituationer utan ingår i den ersättning som utföraren erhåller.
Någon extra ekonomisk ersättning utgår ej för dessa samverkanssitutioner utan ingår i den
ersättning som utföraren erhåller.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.12 uppfylls.

4.13 Samverkan med beställarens larm- och nattpatruller
Utföraren ska samverka med beställarens larm och nattpatruller för att ge en bra och trygg
omvårdnad. Detta skall ske genom information och överlämnande av genomförandeplan.
I genomförandeplanen ska brukaren samtycka till att information lämnas mellan utförare om det
behövs. Genomförandeplanen måste undertecknas och samtycket gäller så länge brukaren inte
återtar samtycket.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.13 uppfylls.

4.14 Nyckelhantering
Utföraren skall ha rutiner för hantering av brukarens nycklar. Det skall finnas rutiner för signering
vid utlämning och återlämning av nycklar. Förlust av nycklar skall omedelbart redovisas för
brukaren. Kostnader på grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal bärs av
utföraren. Tillverkning av nycklar för att utförare skall kunna utföra beviljade insatser bekostas av
brukaren.
Utföraren skall informera brukarna skriftligt om regler och rutiner för nyckelhantering.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.14 uppfylls.
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4.15 Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård drivs av beställaren på primärvårdnivå omfattande hembesök och hemsjukvård
av vårdpersonal, distriktssköterskor, dietist, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utföraren skall för
hälso- och sjukvårdsuppgifter tillse att vårdpersonal har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att
delegering av dessa uppgifter är möjlig att göra. Utföraren skall ha god kännedom om avtalet om
kommunaliserad hemsjukvård och planera vården utifrån avtalet.
Hälso- och sjukvård kan bedömas av legitimerad personal som egenvård och brukaren har eget
ansvar för vården men får hjälp med handräckning. Hälso- och sjukvården övergår då till att bli en
beviljad insats enligt SoL. Utföraren skall ha god kännedom om gemensamma rutiner för egenvård i
Sörmlands kommuner och Landsting och planera utifrån överenskommelsen.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.15 uppfylls.

4.16 Hygienrutiner
Utföraren ska bedriva hälso- och sjukvård som är av god hygienisk standard (HSL 1982:763) och
upprätta hygienrutiner enligt SOSFS 2007:192015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien
inom hälso- och sjukvården m.m. Utföraren ska följa hygienriktlinjerna som upprättats av vård- och
omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun har tillsammans med Sörmlands övriga kommuner
via avtal en gemensam hygiensjuksköterska som är arbetsplacerad på Smittskyddet MSE,
Landstinget Sörmland. Utföraren kan sluta avtal med Smitttskyddet Landstinget Sörmland om råd
och stöd av hygiensköterska och hygienläkare för ett kvalitetssäkert hygienarbete.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.16 uppfylls.

4.17 Rehabilitering
Ansvaret för brukare i ordinärt boende delas av landsting och kommun. Huvudprincipen är att
öppenvårdsbesök ska utföras på mottagning. Hembesök ska endast erbjudas de personer som inte
själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagning på vårdcentralen.
Behovet av insats och rimligheten att ta sig till mottagningen avgör om insatsen ska utföras i
hemmet (av beställaren) eller på mottagningen (landstinget).
Utföraren ska samverka med beställarens rehabiliteringspersonal för att ge en bra rehabilitering till
brukaren. Detta skall ske genom informationsutbyte samt vid behov närvaro på gemensamma träffar
såsom handledningstid och teamträffar. Beställarens rehabiliteringspersonal ska kunna delegera
rehabiliterande uppgifter till utföraren. Det åligger utföraren att ha ett hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt i arbetet hos brukarna.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.17 uppfylls.
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4.18 Tekniska hjälpmedel
Rehabiliteringspersonal anställd av antingen landsting eller kommun ansvarar för att prova ut de
hjälpmedel som brukaren behöver (beroende på om brukaren kan ta sig till mottagning eller inte).
Utföraren har ett ansvar för att personal har tillräckliga kunskaper om arbetstekniska hjälpmedel
samt att personalen har utbildning i förflyttningsteknik.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.18 uppfylls.

4.19 Krav på utföraren beträffande personal
I detta avsnitt beskrivs de krav som ställs på utförarens personal. Krav på personalens kompetens
och erfarenhet beskrivs under avsnitt 3.4.3
4.19.1 Arbetsgivaransvar
Utföraren har arbetsgivar- och driftsansvar och är ansvarig för att:
 Gällande svensk rätt och tillämplig EG-rätt skall följas
 Utföraren skall följa för branschen gällande kollektivavtalsvillkor, exempelvis avseende
pensioner och försäkringar.
 Omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha
begått brott riktade mot enskilda personer inom verksamheten
 Personalen är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål
 Personalen är informerad om innehållet i det kontrakt som utföraren ingått med
beställaren
 Att arbetsmiljön håller en nivå i enlighet med arbetsmiljölagen
 Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, brukare och närstående
 Tillhandahålla krishantering och liknande insatser för personal
4.19.2 Identifikation
Utförarens personal är skyldig att bära en synlig och giltig fotolegitimation vid uppdrag för
Katrineholms kommun.
4.19.3 Säkerhet
Utföraren ansvarar för att personal som utför uppdrag hos den enskilde brukaren inte är påverkade
av alkohol och/eller droger.
4.19.4 God man/Förvaltare
Verksamhetsansvarigschef och personal hos utföraren får inte åta sig att vara god man/förvaltare för
brukare som utföraren har uppdrag hos. Behov av god man/förvaltare för brukaren skall anmälas till
överförmyndarebiståndshandläggare.
4.19.5 Tystnadsplikt och sekretess
Utföraren är skyldig att tillse att all personal inom verksamheten känner till och följer reglerna
om tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen 15 kap 1 §.
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4.19.6 Meddelarfrihet
Den yttrande- och meddelarrätt som kommunanställda har samt det efterforskningsförbud som
åligger kommunala arbetsgivare börskall även gälla utföraren och dess personal.
4.19.7 Utbyte av personal
Utföraren är skyldig att byta ut personal som enligt beställaren inte fullgör uppdraget på ett för
beställaren godtagbart sätt eller agerat så att förtroendet rubbats.
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.19 uppfylls.

4.20 Övriga förutsättningar för uppdraget
Nedan redovisas övriga förutsättningar för uppdraget.
4.20.1 Lokaler och inventarier
Lokaler och inventarier tillhör utförarens ansvar. Utföraren skall även stå för annan utrustning som
är nödvändig för uppdragets genomförande. I den ekonomiska ersättningen finns inlagt sådana
kostnadsposter.
4.20.2 Synpunktshantering
Det finns en synpunktshantering inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Rutinerna
för denna synpunktshantering skall tillämpas av utförarna.
Brukaren skall informeras om rätten att framföra synpunkter/klagomål på verksamheten. Om
brukaren inte själv framför synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen så är utförarens personal
skyldig att till vård- och omsorgsförvaltningen vidarebefordra sådan information. När
vidarebefordran sker skall utföraren bifoga vidtagna åtgärder med anledning av inkomna klagomål.
4.20.3 Skyldigheter enligt Lex Sarah och Lex Maria
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skall den som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning vaka över se till att dessa får god omvårdnad och lever under trygga
förhållanden.
Utföraren skall se till att all personal är väl förtrogna med och känner till innebörden i Lex Sarah
och skyldigheterna att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja samt i vissa fall anmäla risk för
missförhållande samt missförhållande i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
Utföraren ska följa gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd. Utföraren ska ha egna rutiner för
hantering av Lex Sarah. Utföraren ska informera berörd nämnd vid två tillfällen, dels när en rapport
om missförhållande inkommit, dels när anmälan skickas till IVO. Kopia av rapport om
missförhållande samt anmälan skickas till vård- och omsorgsnämnden.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt
Lex Maria innebär att Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen och föreskrifterna säger att
vårdpersonal skall rapportera till vårdgivaren (Vård- och omsorgsnämnden) om en patient i
samband med hälso- och sjukvård drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller
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sjukdom. Utföraren skall se till att all personal är väl förtrogna med och känner till innebörden och
skyldigheten enligt Lex Maria. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i vård och omsorgsförvaltningen
har av vård- och omsorgsnämnden delegation för att anmäla händelser enligt Lex Maria till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
4.20.4 Kris och beredskap
Utföraren skall delta i beställarens krisplanering för åtgärder inför och vid extraordinära händelser
eller höjd beredskap. Utföraren ska därmed acceptera att planeringen kan omfatta lokaler, personal
och övriga för verksamheten väsentliga förhållanden. Utföraren är därmed skyldig att meddela
beställaren vid betydande förändringar i organisationen. Utföraren skall vidare vara beställaren
behjälplig i krissituationer, utifrån den situation som uppkommer och det behov som uppstår.
4.20.5 Marknadsföring
Utföraren ska marknadsföra sitt företag utifrån god marknadsföringssed. God marknadsföringssed
är normer som skyddar konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. God
marknadsföring innefattar både rättsliga och utomrättsliga regler. Marknadsföringen (SFS
2008:486) gentemot brukarna i Katrineholm skall vara utformad så att den enskilde inte uppfattar
den som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. Regler för hur marknadsföring får ske
regleras i marknadsföringslagen. Utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun skall följa gällande
lagstiftning.
Följande marknadsföringsmetoder är inte tillåtna mot brukarna:
 Utföraren får inte ägna sig åt direkt riktad marknadsföring till enskilda brukare genom till
exempel oanmälda besök eller telefonpåringning.
 Utförare får inte erbjuda så kallade lockvaror, extra erbjudande eller förmåner i samband med
nyval eller eventuella byten av utförare så länge utföraren har uppdrag hos Katrineholms
kommun. Förmåner inkluderar kontantbetalningar och rabatter.
 Marknadsföringen av tilläggstjänster skall ske på ett respektfullt sätt och får inte uppfattas som
påträngande av brukarna. Tilläggstjänsterna kommer inte att presenteras i den information om
utförarna som beställaren publicerar.
Utföraren som inte följer god marknadsföringssed kan komma att nekas fortsatt uppdrag hos
beställaren.
4.20.5.1 Utdrag ur register
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att tillhandahålla registerutdrag eftersom det strider
mot personuppgiftslagen
Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.20 uppfylls.
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5.

Ekonomi

5.1 Ersättningssystem
Nedan följer en beskrivning av hur ersättningssystemet är uppbyggt.
5.1.1 Pris
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och
med den dag verkställigheten påbörjades. Om den externa utföraren utför både service- och
omvårdnadsinsatser utgår som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar.
Ersättning utgår maximalt för tid upp till totalt beställd tid. Aktuella ersättningsbelopp per timme
framgår av bilaga 2.
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader för utförande av beviljade insatser. Ersättningen utgår
endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att uppdraget har påbörjats.
Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen
skall täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning,
planering, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning för
transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid
för hälso- sjukvård och handledningstid utgår enligt bilaga 2.i särskild ordning. Samma ersättning
utgår till beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och
momskompensation. Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och
IT-system, stöd av sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive
arbetstekniska hjälpmedel).
5.1.2 Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnadstjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.
I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I
dessa fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.
5.1.3 Prisjustering
Ersättningen per timme prövas årligen vid behov från beställaren med hänsyn tagen till förändringar
i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i
resursfördelningen på grund av politiska beslut.

5.2 Fakturering
Se skrivning i avtalkontrakt.

5.3 Brukarens avgift
Brukaren betalar till beställaren en avgift utifrån en fastställd taxa.

26
88

89

Bilagor
Bilaga 1: Ansökningsformulär
Bilaga 2: Aktuella ersättningsbelopp per timme
Bilaga 3: Karta med definition vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)
www.katrineholm.se
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Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för
brukare enligt lagen om valfrihet

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem
Sänds till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Fyll i samtliga uppgifter
OBS: Originalet skall vara på papper och underskrivet av behörig person/företrädare.
1. Ansökan
Företagets/utförarens namn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

E-postadress

Telefonnummer:

Bankgironummer

Plusgironummer

Webbplats

Kontaktperson för ansökan och kontraktsskrivning
Namn

Telefonnummer

2. Ansökan avser
Markera ett av nedanstående två alternativ genom att sätta ett kryss ”i respektive ruta” ta bort?
Vi ansöker om att utföra:
Serviceinsatser
Serviceinsatser, personlig omvårdnad, HSL-tjänster
Geografiskt distrikt
Ange om ansökan avser hela kommunen eller ett/flera distrikt (se punkt 4.3.6 i förfrågningsunderlag)
Hela kommunen
Distrikt 1
Distrikt 2
Kapacitetstak
Om ja, ange antal timmar:

Ja

Nej
tim/mån

190
(3)

91

Ev. kommentar:

3. Underlag för kvalificering – krav på utföraren
Vi accepterar och uppfyller angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt nedanstående punkter
och bifogar efterfrågade uppgifter.
Intyg och bevis – avsnitt 3.2
Ja
Nej
Följande nummer skall
anges på respektive
bilaga
Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande –
1
avsnitt 3.2.1
F-skattesedel eller motsvarande – avsnitt 3.2.2
2
Sanningsförsäkran – avsnitt 3.2.3:
Undertecknad som behörig företrädare intygar genom
min underskrift under punkt 6 att det företag/utförare som
anges på sidan 1 i detta dokument och/eller dess
företrädare
 Inte är i konkurs eller likvidation eller annat liknande
förfarande eller tills vidare inställt sina betalningar
eller är underkastad näringsförbud
 Inte är föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
liknande förfarande
 Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen
enligt lagakraftvunnen dom
 Inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen
 Har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller
annan stat inom EES-området
Kopia på försäkringsbrev – avsnitt 3.2.5
Företagsupplysning – avsnitt 3.3

-----

3
Ja

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens huvudsakliga
arbetsområde/verksamhetens innehåll
I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens ägarstruktur
och organisation
I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens affärsidé och
verksamhetsprofil
I bilaga finns angivet antal år i branschen, antal anställda
samt företagets/utförarens kontaktperson
I bilaga finns angivit två referenser som kan styrka att
företaget/utföraren besitter kompetens, skicklighet och
förmåga för det sökta uppdraget
Ekonomisk kapacitet – avsnitt 3.3.1
Krav på att ekonomisk stabilitet uppfylls
Senaste årsredovisningen bifogas
I bilaga finns för nystartat företag eller företag under
bildande redovisning av ekonomisk stabil kapacitet i
enlighet med förfrågningsunderlaget
291
(3)

Nej

Följande nummer skall
anges på respektive
bilaga
4
5
6
7
8

Ja

Nej

Följande nummer skall
anges på respektive
bilaga
9
10

92

Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten
– avsnitt 3.4

Ja

Nej

Ja

Nej

Krav på kännedom om lagstiftning och mål för
verksamheten
Yrkesmässig kapacitet – avsnitt 3.5
Krav på att yrkesmässig kapacitet uppfylls – avsnitt 3.5
I bilaga skall beskrivas verksamhetsansvarigs och
personalens kompetens och erfarenheter enligt avsnitt
3.5.1 och 3.5.3
I bilaga bifogas vidimerad meritförteckning för
verksamhetsansvarig – avsnitt 3.5.1
Kraven på att verksamhetschefens tillgänglighet uppfylls
– avsnitt 3.5.2
Övriga krav – avsnitt 3.6 och 3.7

Följande nummer skall
anges på respektive
bilaga
--11
12
---

Ja

Nej

Följande nummer skall
anges på respektive
bilaga

Krav på att kvalitetssystem i enlighet med
förfrågningsunderlaget uppfylls – avsnitt 3.6
I bilaga beskrivs hur utföraren arbetar med
kvalitetssystem – avsnitt 3.6
Krav på att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet –
avsnitt 3.7
I bilaga beskrivs utförarens miljöprogram – avsnitt 3.7

--13
-14

4. Kravspecifikation

Ja

Nej

Ja

Nej

Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt 4.3
– 4.20 och ansvarar för att de uppfylls.

5. Ekonomi
Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt
nedanstående avsnitt.
Pris – avsnitt 5.1.1
Moms – avsnitt 5.1.2
Prisjustering – avsnitt 5.1.3
Fakturering – avsnitt 5.2
Brukarens avgift – avsnitt 5.3
Kontrakt – avsnitt 5.4

6. Underskrift med nedanstående underskrift intygas att uppgifterna i ovanstående dokument är
aktuella, sanningsenliga och korrekta
För företag

Ort och datum

Underskrift av behörig företrädare

Namnförtydligande

Befattning

392
(3)
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Bilaga 2 till förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för
brukare enligt lagen om valfrihet

FÖRSLAG
Aktuella ersättningsbelopp
per timme
Bilaga 2 till ”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare
enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst”

Gäller från 2017-02-015-07-01
Dnr VON/201677-711

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23, § 108
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01),
2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01),
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01)

1 (4)
93

94

Ekonomi
Timersättning
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och
med den dag verkställigheten påbörjades. Om den externa utföraren utför både service- och
omvårdnadsinsatser utgår som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar.
Ersättning utgår maximalt för tid upp till totalt beställd tid.
I ersättningen ingår personalkostnad per timme, ersättning för sjuk- och semestervikarier, ersättning
för övriga kostnader, administrativa kostnader och kringtid (tid för förflyttning, dokumentation,
arbetsplatsträffar och utbildning).
Ersättningen utgår med följande belopp till externa och interna utförare från och med den 1 juli
2015:
Extern utförare

Varav PO-tillägg

Serviceinsatser

Servicehus

305 kronor/timme

58 kronor

Serviceinsatser

Tätort

322 kronor/timme

58 kronor

Serviceinsatser

Landsbygd

348 kronor/timme

58 kronor

Personlig omvårdnad

Servicehus

341 kronor/timme

65 kronor

Personlig omvårdnad

Tätort

360 kronor/timme

65 kronor

Personlig omvårdnad

Landsbygd

398 kronor/timme

65 kronor

Intern utförare

Varav PO-tillägg*

Serviceinsatser

Servicehus

307 kronor/timme

85 kronor

Serviceinsatser

Tätort

325 kronor/timme

85 kronor

Serviceinsatser

Landsbygd

353 kronor/timme

85 kronor

Personlig omvårdnad

Servicehus

318 kronor/timme

85 kronor

Personlig omvårdnad

Tätort

337 kronor/timme

85 kronor

Personlig omvårdnad

Landsbygd

368 kronor/timme

85 kronor

94
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Övriga ersättningar
Rapporteringstid för hälso- och sjukvårdsinsatser 15 min ersätts med 63 kronor per mottagande
person och tillfälle.
Bomtid, ersätts enligt den insats som är beställd.
Handledning avser 30 minuter ersätts med 125 kronor per person och tillfälle.
Dubbelbemanning, ersätts enligt insats.
*För kommunens anställda används ett högre PO-tillägg (50 % istället för 38,46 %) för att
finansiera kommande pensionsavsättningar.
Med servicehus avses:
 Igelkottens serviceboende i Katrineholm (husen 1-3)
 Panterns serviceboende i Katrineholm
Katrineholms tätort:
 Öster
 Centrum
 Norr
 Nävertorp
 Söder
Landsbygd:
 Valla
 Forssjö
 Strångsjö
 Björkvik
 Julita
Se karta för definition av vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd (bilaga 3).
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader för utförande av beviljade insatser. Ersättningen utgår
endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att uppdraget har påbörjats.
Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen
skall täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning,
planering, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning för
transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid
för hälso- sjukvård och och handledningstid utgår enligt övriga ersättningar sid. 2.i särskild ordning.
Samma ersättning utgår till beställarens egenregi med undantag för administrativa
overheadkostnader och momskompensation. Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som
anslutning till verksamhets- och IT-system, stöd av sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt
tekniska hjälpmedel (inklusive arbetstekniska hjälpmedel).
Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnadstjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.
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I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I
dessa fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.
Prisjustering
Ersättning per timme prövas årligen med hänsyn tagen till förändringar i kostnadsläget avseende
personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i resursfördelningen på grund
av politiska beslut.

Fakturering
Se skrivning i avtalkontrakt.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)
www.katrineholm.se
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Bilaga 3 till Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för brukare enligt Lagen om valfrihet Hemtjänst
Karta över ersättningssnivåer
för utförare av hemtjänst

97

Mot Eskilstuna

Mot Flen

Vika deponi

³

56

Näsnaren

21

26

17

14

13

Rem
nav

20

Rem
nav

10

Ringv

41

3

45

Jaktst

40
64

61

67

2

24

21

n
Malin
Malin
boda
boda
plan
v

Malin
boda
pla

11
24

n
2

10 linte
K

13
20

n

rr
Ba

1

2

Hö 1
k
2 åse

7
2

Duvslag
et

20

sv 2
to
rp

Rö
ks
11

1

21

3

en
og
sk

35

g

88

38

12

n

den

20

21

Torpv

13

5

Le
na
g

Åspo
rte

Djulö alle

Rökstorpsv

8

7

Stensjög

30

Ku
llber
gsg

Flor
Alm ag
5
g
Pilg 2

4

5

2

Talltullv

ngsv

Talltullv

10

Idung

Norrköpi

20

³

³
6

1

ärs
v
1

Star
rv
5

g

Fortu
na

51

Hermesg

9

Florag

2

g

38

29

50

11

8

Hö
jd

13

Jungfrug 18

23

28

28

13

14
Pa
15 rk-

5

Stoc
khol
msv

Star
rv

Be 4
rg
sg

8

3

Jun
g

fru
g

Östermal
msg

1

4

5

8

13

Kapellg

2

Ma
lm 2
g

6

Jäg
9
areg 2

9

Malmg

Fre
jg

g
5

To
rs

Florag

23

16

20

18

Nyängsg

1

1

Brogr

6

3

2

8

Va
sa
v

Vasav
27

4

30

4

18

Tallås

27

v

STALLS BACKE

Å g

Skogskyrkogården

Skogskapellet

c

52

¡

35

sv

Bet
leh
4 emsv

väg

7

ac
ke

1

d
an
Str
ge
sti

2

ROSENHOLM

Gasmack

n

Mot Nyköping

13

cksv
Djulö

sv
an
xm
La

allé

Duveholmssjön

s

3

sv

n

olm

Kyr
kä
ng

14

1

GATSTUBERG

³

Å
9

24
31

Rose
nh

2

13

17

26

Bryggareg

3

4

1

Tunnel
24

21

Torsg

Mimers
v
13

12

Sto
ckh
olm
sv

Vinbä
rsv

Åke
rbär
sv
Valla
v

1

9
19

10
11

10

g

Tingshus

1

1

39

2

11

Värm
lands
g
33

55

35

44

50

hage

6

Backa

14

19

1
horns
Gyllen
Vasav

30

11

29

Kung
sg

43

24

Sandg

13

16

Gersnäsg

g

Hantver
kare

18

Drottnin
gg

4

26

4
73

27

80

Dalag30

12

5

Kungsg

10

Kungsg
19

22

Prinsg

v
ke
rs
gå

V
17 in

28

Prinsg

Blekin
geg

3

24

14

13

16

Norrland
sg
12
Sörmla
ndsg

g
Västgöta

2

9

Tulpanv

3

4
5

Skåneg
13

11

Tallb

Lappland
sg

12

17

sg
rp

Banvallen

Nä
ve
rto

odag

27

Kerstinb

35

14

v

Ring

Granliden

99

Åsg

Ekb

39

Läroverksg

2

6

3

Greveg

Form
g
5

1

Löväng
en

3

4

Alsjög
34

g
od
a
tin
b
Ke
rs

Kung
sg

18

Östgötag

Tallb

4

13

18

1

Korng

Avloppsreningsverk

³ ³

55

56

8

Vandrarhem

Y

g
din
Hil

Nor
rköp
ings

v

©

Dju 1 Vå
lökv
rv
arn
1 sv

2

14

Herrgårdsv

13

11

10

25

v

12

Å

Djulöbadet

t

1

sv

Djulösjön

Stora Djulö

Rosa markering: Nivå servicehus

v

(1. Igelkottens servicehus, 2. Panterns servicehus)

ng
s

±

U
17 dd
ä

¡

ksv

Åv

lle
Tro

Tege

v
acks
Lövb

11

3

v
sk
trä

äsv
Trollen

Mot Norrköping

TROLLDAL

17

Innanför röd markering: Nivå tätort
DJULÖNÄS

!

Utanför röd markering: Nivå landsbygd
G

Mot Norrköping
0 100 200 300 400 500 m

97

rg
be
lm

/

5

DJULÖ

12

Snacketorpsv

Hje

6

Camping

nd
Ru

DJULÖ KVARN

tv
Kano

7

DUVEHOLM

lbru

Veteg

Biev

2

1
11

12

Skolg
3

2

Energ 3
ig

ig
Mejer

13

12

4

1

3

Blockste
nsv

Stenbr
ottsv

Nyhemsg

12

15

18

4

Salog

Stenbrottsv

2

Od
de
4 rg

26

28

Da
lv

3
Stav
stug
uv

45

2

Env

12

Öland8
sg

Od
la

5

Järnbanev

0

2

64

³
Hällmarksv

Grä
vlin
gsst 4

6

nsv
Gennekvar

3
Johann
isbergsg

!

rv

13

1

s
Gertrud
Sköna

Svartbä

2

38

43

Å
DJULÖ GÄRDE
sv
Duwa 28

1

BACKA

29

gsg

2

gsv

Gropängsv15

19

Stoha
87

v
mo
rn
Bjö

sv
rp
irto
Sk

1
2

34

66

rdsv

1

36

ber

gv
Rin

v
ge

1

vårdboende

tu

Stenb

15

Eri
ks

lls
Hä

sv

Ås
g

Å

g
La

4

7

42

4

40

Furulidens

R

12

14

TALLTULLEN

11 gv
in

1

12

Malin
boda
v

50

15

sg 3 0

39

Baldersg

21

22

17

27

ult
rh
ga

ng
pä
Gro

4

Julsätersv

2

2

3

g

35

sv

Bren
äsv

19

gata
n

sjö
lm

2
20

Malin
boda
v

4

19

Hjä

55

Teaterg

21

tg
Gö

6

19

1

53

1

34

19

24
21

30

16

19

16

4

39

5

43

27
26

3

22

Herku11
lesg

14

Backa
v

10

ö

15

6

Svea
v

57

LAGGARHULT

g

45

12

Bågskytteplan

23

g

35

Sågmo
g

1

Brenä

2

väg

dv
an
Str

srp gata 17
rto
n
Sö Tra
10
nm
og

35

30

7

orps

4

2
7

e
an

g

1

n

Pålst

27

25

18
17

2

q
K ö

tag

Å

10

83

Vattentorn
1

b
Lin

11

Västgö

BACKA HAGE

Furug

18
17

Johan

g

HALLEN

32

2

9

50

skolan

g

4

dsv
ogår
Kyrk

rs
tte
sä

42

33

52

d
In

SandbäcksForssjö

3

Idro
ttsg

19

]
DUVEHOLMS-

STRANDVÄGSOMRÅDET

12

57

11

11

sg

15

Sportcentrum
Tennishall

Rostorpsg

v

sv

Gärde

Stallgå

4

Ox 2
to 9
rg
sg
Åsg

Ås
lid
e

§

4

5

35

2

1

SJUKHUSET
Vårdcentral

Linnev

66

rig
ust

16

¨

DUVEHOLMSGYMNASIET

sg
nä 8

Carl
Uggla

Å

reg
ga

Ö

Å

Sveaparken

40

7

Ramsjög

7 l
rgsp
be 8

1

m
Ra

48

g

dsg

rdsv

Geets

44

sg

g
tra 8
Sä

rtils

Ishall

g

65

all
to
rp

7

Hallan

Björkb 9

Stallgå

4

Porse

1

sg

Trädgård

KULLBERGSKA

J. Sten

Å

40
43

sg

sv 1
1

19

Prins
Be

Cirkusplatsen

10

Jämt
lands
g

da
v

5

10

12

Ölan
dsg

39

30

M
BACKAVALLEN

Å

NÄVERTORPSSKOLAN

Friggag

7

lg
Fåge

29

Vinkelg

Stora Malmsv

15

Op
pu
n
1

4

Ellwynska
gymnasiet

9

13

4

Tegnérv

Jä

KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM
13

42

52

Sk
og

6

49

67

30

4

Od
in

mog

Fixg

54

Kä
llg

s

7

g

SÖDRA
INDUSTRI-

s

orgs
g

11

20

9

g
Järnvs 8
Sandbäcksparken
1
Solhemsg

Sta
llg
dg
ård
sg

39

4

Gotlan
dsg

SÖDER

terv

7

Fredsg

Västra skogsåsen

Skog
sb

SKOGSBORGS-

SKOLAN

9

Trä
5

31

SÖDRA SKOLAN
52

4

us
g

Djulög

16

Sand
mog

s

llb
lltu
Ta

sg

1

Vass

s

!

v
Vide

12

Mo
ss
v

4

66

ergsg

Bloms

Å

44

20

Linnév

1

51

28

Bohusg

Å

40

eli

Gröna kulle

31

Småland

10

Sk

rk
Ba

9

g

Götaparken

18

48

Vårdcentral

§

Närkes

3

Se
b

Vårdcentral

18

44

47

3

s

s

Stadsparken

Gustav
RobertsTALLÅSSKOLAN skogen

25

Villag

2

Servicehusboende

Oppu
ndav 19

12

OMR

1

5

1

45

4

sv

Å

?

10

Å

Vårdboende

rp

1

en
lid
gs
Än

Hal

est
o

Nävertorps kyrka

58

Å verg

dsv
Cla

Duveholmsbadet

20

Loviseb

lan

Sjö

NÄVERTORP

Östdals hage

13

Å

12

38

sg
em
Nyh

17

olmsg

15

nd

v

Duveh
27

Råg

9

16

4

12

17

47

22

26

v
Dal

23

10

Mogetor
psg

19

28

llb
Ta

27

grä

19

9

5

32

Safiren

Servicehusboende

20

Villag 3

2

arn
Kv

gs
sber

2

4
38

og 3

Värmbols industriomr

Mot Östra
Vingåker

Odderg

10
23

Bjurstor
psg

13

22

8

1

24

Backasjön

Kolstugev

17

s

1

39

Tegnérv

6

Å

Erik

34

Stor
aM
alm
sv

1

Tallst

Solv

22

llm
Kä

6

4

1

26

Ängeln

25

20

3

6

ns

kso
9 dri d
re n
Ström-F grä
plan

14

Å §
Å

15

Lövåsv

Brunnsg

Storg

8

53

7

Sjö

läntan

Torgg

Å 9Kulturhuset

17

Lillg

1

v
älls
dh
Rö

19

dv
Lin
la
6 nd
sv

38

29

2

7

Skogsg

14

19

Kilv
23

1

kov

ts
Häs

backen
3

3

18

4

15

1

22

NYHEMSSKOLAN
Aspv

sg

Djulög

Å
Å
Gamla kyrkogården

borg

5

Östra
skolan

sg

ertälje
Mot Söd

Svensk bilprovning

na
Fortu

4

Sol-

Bokv

og

19

Marie

13

2

CENTRUM

4
45

8

10

1

llm
Kä

5

63

Rönng

siet

3

Fredsg

4

Norrmalm

Vide
v

lg
ge
Få 3

g

13

rg
ste
Vä 9

ö

2

ra
Åk

sg
lm 3
ho
Sjö

12

lsv
bo
rm
Vä

Y

19

14

M

2

v
tron
Hjo

44

r
eg

Vid

VÄRMBOL

eri
g

g

9

2

rg
de 5
Sö

Värmbols IP

Älg
st

5

g
vsjö
Lu
13

e
nn
Ge

Re
ns
t

g
ck

22

GENNE

52

rn

gsg
än

6

2

23

bolsv

13

Mårdst

rst
Ekor

v

1

21

11
12

årds
Genneg9

1

40

rst
Bäve

Värm

Bä

rv
18

8

10

13

ta

15

Rådjursst

st

Kva

1

7

nv 6

Hjo
17 rtst

6 Utter
1

16

bry

18

12

st
Myr

2

rä
Mo

5

14

12

Linden-

e
Å | Stortorget
Köpmang

gymna-

1

s

4

ss

2

5

Fabriksg

1

Å

g 4
an 2

Luvas v

39

bloc
ksv

20

Sten

rv
To

10

Ka
ro

NORR

¤

l

1

42

Bondeg

M
ov

5

n
de

Å

Stationsp

pm

23

23

15

11

1

Å

20

17

Kö

24

29

21

erle
Öst

KERSTINBODA
8

Luvsjön

41

28

?

14

4

s

1

3

ev

2

Lövåsens
vårdboende

Lasstorpsg

31

Katrineholms kyrka
Kyrkparken

Å

11

Storg

Västr
8
a Fr
edsg

9

16

Högm
oss

11

12

¡

9

14

2

3

gev
Blåvin

Bondeg

9

8

Lju
ng
v

rsv

Stensätte
rsg

Kyrkog

4

10

Äppe
lv

7

1

2

Västra
skolan
Gamla
vattentornet 1

LÖVÅSEN

11

2

Päro
nv

8
Plom
mon
v
Kri
8
ko
nv

Koloniområde

Demensboende

Astrak
anv

Vallav

ke

sv

Vin
gå

2

2

Catrin
eholm
sv

sbär

4

Kru

Kolonig 8
1

1

2

sg

7

18

21

Biev

16

Lju
ng
v

75

Sund
9

5

35

tesg 6
Mö

¡
SJÖHOLMS
SKOLA

g

6

2

olig
Tiv

MOGETORP

lla

7

29

Koloniområde

19

rpsg sv
sto
rr
Nä
rrkä
Sta

yg
Säb

8

7

12

17

allé
Ste

An
ne
be
rg
sg

11

28

52

14

näs
areg
Näsn

12 nku
1

18

55

2

9

9

GERSNÄS

14

13

Gers

Mot Vingåker

rsv

14

Skog
sli

LASSTORP

10

14

27
16

13

v
rå
ga 6
Big
Kråk
bä

1

Hallonv

8

21

10

Mot Halls
berg

57

nv
llo
Ha

sv
gubb
Jord

16

Mu
llb

Catrineholms gård

1:12 500

10

98

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2016-12-21
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Ert datum

Er beteckning

Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden vård- och omsorgsnämnden 2017-01-26
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Arbetsmiljöverket
Avslutsbrev den 13 december 2016 att de krav på Norrgläntans äldreboende som
ställdes i inspektionsmeddelande den 2 juni 2016 nu bedöms vara uppfyllda. Ärendet
har därför avslutats. Hnr 2016:1210
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 9 januari 2017 från tillsyn av uppsökande verksamhet och planering av
daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
IVO bedömer, utifrån de uppgifter som lämnats, att kommunen uppfyller de krav som
lagstiftningen ställer inom de granskade områdena. Ärendet har därmed avslutats.
Hnr 2017:21

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag från sammanträde den 19 december 2016:
§ 189 Antagande av Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del landsbygd.
Hnr 2016:1264

§ 192 En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar
2017 Hnr 2017:7
§ 193 Svar på motion om avskaffande av delade turer. Hnr 2016:1274
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag från sammanträde den 14 december 2016:
§ 225 Tvisteförhandling mellan Kommunal Öst och Katrineholms kommun.
Hnr 2016:1260

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvltningen har skickat in en ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga
ombud samt redovisning av verksamheten 2016 till Länsstyrelsen den 12 januari 2017.
Hnr 2017:18-19

Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten perioden oktober-december 2016
samt helårsuppföljning för 2016. Hnr 2017:11, 12
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Lednings- och verksamhetsstöd

Minnesanteckningar från brukarråd:
 Igelkottens särskilda boende 2016-10-04 Hnr 2016:1244
 Vallgården 2016-10-17 Hnr 2016:1272
 Yngaregården 2016-10-17 Hnr 2016:1271
 Malmgården 2016-10-28 Hnr 2016:1273

Mona Kjellström
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