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§ 81

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 82

Information om LSS
Enhetschef Pia Aalto informerar om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Ove Melin (S).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 83

Aktuell information från verksamhetschefer
Förvaltningschef Päivi Kabran
•
•

Patrik Sikt har anställts som ny verksamhetschef för området stöd i ordinärt
boende. Han börjar den 16 oktober 2017.
Utifrån det ekonomiska läget har förvaltningsledningen beslutat skjuta upp all
personals deltagande i HBTQ-utbildning till år 2018.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson
•
•
•

Planering pågår utifrån den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.
Försöket med trygg hemgångs-team ska behandlas på nästa nämndsammanträde.
Utvecklingsarbete pågår inom hälso- och sjukvården gällande bl.a. diabetesutbildning och läkemedel.

Tf. verksamhetschef stöd ordinärt boende Birgitta Lundström
•
•

Samtliga tjänster som enhetschefer inom stöd i ordinärt boende är nu tillsatta
förutom en enhetschef för personlig assistans där rekrytering pågår.
Genomlysning pågår av hemtjänst, nattpatrull och personlig assistans.

Verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby
•

•

•

En brukarundersökning kommer att genomföras den 25 september - 20 oktober
2017. Undersökningen innefattar både boenden, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning och kopplas till den nationella brukarundersökningen för
LSS och Socialpsykiatri.
Den nya gruppbostaden och servicebostaden i kvarteret Hästen beräknas starta
den 1 februari 2018. Pernilla Krantz kommer att vara enhetschef för gruppbostaden och Ann Lagerqvist för servicebostaden. Servicebostaden startar med
fyra boendelägenheter och baslägenhet i första etappen. Resterande boendelägenheter kopplas på när de är färdigställda.
Inom kort kommer aktuella intresserade brukare att kontaktas för att erbjudas
plats. Tjänsterna kommer att utannonseras under första halvan av oktober.
Vårdtyngdsmätning för brukare på gruppbostäder och servicebostäder LSS
kommer att påbörjas inom kort. Information har gått ut till alla boendeenheter.
Frågor om enskilda brukares behov av stöd inom de olika livsområdena
sammanställs och nivåbedöms från 1 (inget stöd) till 7 (totalt stöd). En tjänsteman på förvaltningen genomför mätningen tillsammans med boendepersonal
med mycket god kännedom om brukarens behov av stöd.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Verksamhetschef myndighets- och specialistavdelning Susanna
Kullman
•
•
•
•
•

Införande av nyckelfri hemtjänst har påbörjats. Start sker på Igelkotten. Totalt
kommer ca 950 lås att monteras.
Ett utökat samarbete pågår med KFAB för att se över samtliga boenden gällande
bl.a. brand- och byggtekniska lösningar.
Förvaltningen har arbetat med att utveckla e-tjänsterna. För närvarande finns
totalt sju e-tjänster.
Utredarna arbetar för närvarande bl.a. med brukarundersökning inom område
funktionsnedsättning samt med Arbetsmiljöverkets tillsyn.
Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på fyra boenden. En återkoppling har skett
och nytt besök ska göra i december 2017.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•

•
•
•

Ett övergripande kvalitetsarbete pågår under september och oktober. Enligt
gällande avtal besöker en extern legitimerad receptarie samtliga apoteksförråd
inom förvaltningen. Resultatet rapporteras per enhet.
Arbete pågår både internt och externt utifrån den nya lagstiftningen som ersätter
betalningsansvarslagen från den 1 januari 2018. All kommunikation mellan
vårdgivarna ska i framtiden ske via IT-systemet Prator, som behöver revideras för
att möte de nya kraven utifrån utskrivningsprocesserna som beskrivs i riktlinjen
trygg och effektiv.
Som ett led i kvalitetsarbetet pågår en inventering av patienter inskrivna i
hemsjukvården. Syftet att säkerställa patientsäkerheten och att patienterna erhåller
fast vårdkontakt samt samordnad individuell plan (SIP).
Ett klagomål från närstående har inkommit till nämnden via IVO avseende
fördröjd vård och behandling. Utredning pågår och händelsen är allvarlig varför
anmälan enligt lex Maria kommer att göras.
I framtiden kommer närstående ej kunna framföra sina klagomål rörande hälsooch sjukvård till IVO då deras uppdrag förändras. Istället ska varje vårdgivare
hantera klagomål och synpunkter intern alternativt kan klagomål framföras som
tidigare till patientnämnden. Rutiner för hur vård- och omsorgsnämnden ska
hantera detta behöver ses över.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L), Leif
Högberg (S) och Ove Melin (S).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 84

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens
vägnar.
Tjänstemannabeslut
Datum, §
2017-08-01--31
2017-08-01--31
2017-08-01--31
2017-08-01--31
2017-09-18, § 15

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Att medge enhetschefer Birgitta HammarStahl, Sandra Hielte, Margareta Kanesund,
Gudrun Andersen, Susanne Claesson,
Lena Bergstrand, Ruza Erngren, Hannele
Hassinen, Johanna Sjörup, Åsa Enberg,
Monica Persson, Pernilla Andersson, utredare Lars Carlberg, verksamhetschefer
Per Axelsson och Josefin Sandqvist, rätt
att med bibehållen lön delta i konferens
”Äldreomsorgsdagarna 2017” den 26-27
oktober 2017 till en kostnad av 3 990
kronor/person exklusive kostnad för resa
och logi.

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare

Typ av beslut
Bevilja Handkappföreningarna
Katrineholm 5 000 kronor i bidrag för
funktionshindersdag den 11 oktober 2017.

Beslutande
Ulrica Truedsson,
ordförande

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande
Enskilda utskottet

Biståndshandläggare
Päivi Kabran, förvaltningschef

Ordförandebeslut
Datum, §
2017-09-21, § 16

Utskottsbeslut
Datum, §
2017-09-07, §§
26-33
___________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 85

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet har kommit till dagens frågestund.
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 86

Delårsrapport perioden januari-augusti 2017 (VON/2017:12)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten med föreslagna
ändringar för perioden januari-augusti 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Den godkända delårsrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2017.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som bygger på känt
resultat till och med augusti 2017. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av
särskilda uppdrag och indikatorer.
Beräkning av avvikelse inom respektive verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Myndighet- och specialistfunktion
Stöd ordinärt boende
Särskilt boende äldre
Funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvård
Summa

5 478
-2 451
-20 055
-4 815
-2 067
-750
-24 661

Ärendets handlingar
•

Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Kjell Larsson (C), Ove Melin (S), Inger Hult (L), Carl-Magnus Fransson (M) samt
förvaltningschef Päivi Kabran, verksamhetschef Susanna Kullman och ekonom/
controller Marie Myrbeck.
Päivi Kabran informerar om behov av vissa ändringar i delårsrapporten. Ändringarna
har skickats/delats ut till nämnden i samband med sammanträdet.
Förslag och yrkanden
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten
med ovan föreslagna ändringar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag
med ovan föreslagna ändringar. Hon finner att nämnden bifaller detta.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 87

Översyn av nämndens riktlinjer för föreningsstöd
(VON/2017:54)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden förklarar uppdraget att se över nämndens riktlinjer för
föreningsstöd för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden uppdrog den 8 december 2016 till förvaltningen att
se över nämndens riktlinje för föreningsstöd.
Förvaltningen har gått igenom riktlinjen och även sett över den utifrån fullmäktiges
senaste version av Anvisningsdokument för föreningsstöd.
Några behov av ändringar har inte konstaterats.
Föreningskonsulenten har också gått igenom riktlinjen och ser inte heller några behov
av ändringar.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Akten, ekonom/controller
Kopia för kännedom: Föreningskonsulenten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 88

Återkoppling av hur 2016 års kvalitetspris har använts
(VON/2016:39)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger återrapporten till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
2016 års kvalitetspris delas ut den 29 september 2016 till:
Anhörigstödet, 20 000 kronor
Rehabenheten, 10 000 kronor
Arkivgruppen, 10 000 kronor
Marika Godhe Andersson, 5 000 kronor
Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får
i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser (undantag
måste tydligt motiveras).
Ansvarig chef beslutar ytterst om vad pengarna ska användas till. Det kan vara studiebesök, utveckling i arbetet eller något som gör att man kan stanna upp i vardagen och
reflektera.
Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund
gälla.
En återkoppling om vad pengarna använts till ska lämnas till nämnden i september
2017.
Anhörigstödet
Planen var att göra något roligt som grupp tillsammans samt någon för oss specifik
utbildning. Tanken från början var att gå samtalsutbildning som direkt riktade sig till
kommunernas anhörigstöd, men tyvärr var vårens kurs redan fullbokad. Istället valde
vi att åka på den Stora inspirationsdagen i Stockholm samt bjuda in en föreläsare för
en workshop i motiverande samtal (MI).
Den stora inspirationsdagen var i Stockholm den 25 november 2016. En heldag med
inspirerande och roliga föreläsare på olika teman. Alla föreläsare hade lyckats med
något mot alla odds och berättade hur de gjorde, hade tänkt och vad de ansåg vara
nyckeln till framgången. Otroligt spännande och upplyftande.
Workshop motiverande samtal (MI) ägde rum den 16 maj 2017. Vi bjöd in Lena
Rahle Hasselbalch som har mångårig erfarenhet av MI och svåra samtal. Motiverenade samtal är ingen behandlingsmetod utan ett förhållningssätt. Att försöka förstå
genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande för att stärka individens tro på sin
förmåga och möjligheten till förändring. Flera deltagare från Medborgarfunktionen
bjöds in att delta.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Rehabenheten
I syfte att främja arbetsgruppens sammanhållning och fördjupa pågående arbete med
systematiskt arbetsglädjearbete, anordnades en kvällsaktivitet den 30 mars för medarbetare på Rehabenheten.
Gruppövningar med temat ”Olika är bra” genomfördes med utgångspunkt från DISC
personlighetstyper i färgerna rött, grönt, blått och gult (se figur).
Kvalitetsprispengarna användes till att bjuda personalgruppen på middag vid denna
temakväll (ca 2 000 kronor)
Resterande pengar kommer användas till att finansieras medarbetares deltagande på
Konferens ” Äldreomsorgsdagarna 2017” (ca 8 000 kronor).

Arkivgruppen
Priset användes till en utbildning om arkivering som hölls på vård- och omsorgsförvaltningen den 4 maj 2017. Arkivredogörare från kommunens samtliga förvaltningar
bjöds även in att delta i denna utbildning.
Olle Ebbinghaus från företaget Dokumentinfo höll i utbildningen som bl.a. innehöll
arkivteori och arkivbegrepp, lagar och regler, pappersarkiv och digitala arkiv, gallring, dokumenthanteringsplan, arkivredovisning, arkivlokaler och arkivbeständighet,
styrande dokument för arkivverksamheten.
Alla förvaltningar var representerade och utbildningsdagen uppskattades av deltagarna.
Marika Godhe Andersson
Pengarna kommer användas på en kompetensutvecklingsdag i Stockholm ”Undersköterska 2017” den 6-7 december 2017. Innehållet i konferensen är bl.a.
•
Att nå fram bättre i kommunikationen med personer som lider av psykisk
instabilitet
• Konflikthantering på jobbet
• Verktyg för ett längre och mer hållbart arbetsliv
• Strategier för ett hållbart arbetsliv med mindre stress
• Hur du ger och tar emot feedback
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 89

Val av nya kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende, Strandgården och barn & ungdom (VON/2015:2)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer för tiden till och med den 31 december 2018:
•
•
•

Lars-Olof Mellqvist (SD) som ny kontaktpolitiker efter Jussi Rinne (SD) för
Lövåsgårdens korttidsboende.
Jan Åke Asp (SD) som ny kontaktpolitiker efter Jussi Rinne (SD) för
Strandgården.
Mirjana Cvrkalj (M) som ny kontaktpolitiker efter Sofie Gårdholt (M) för barn
och ungdom (område funktionsnedsättning).

Sammanfattning av ärendet
Jussi Rinne (SD) har slutat sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Utöver detta uppdrag var Jussi även kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende
och Strandgården.
Sofie Gårdholt (M) har slutat sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Utöver detta uppdrag var Sofie även kontaktpolitiker inom barn och ungdom (område
funktionsnedsättning).
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Jan Åke Asp (SD) och
föreslår Lars-Olof Mellqvist (SD) som kontaktpolitiker för Lövåsgården.
Lars-Olof Mellqvist (SD) föreslår Jan Åke Asp (SD) som kontaktpolitiker för
Strandgården.
Christoffer Öqvist (M) föreslår Mirjana Cvrkalj (M) som kontaktpolitiker för barn
och ungdom.
_______________
Beslutet skickas till: Berörda verksamhetschefer, de valda, nämndsekreteraren, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 90

Val av ny ersättare i enskilda utskottet (VON/2015:2)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Carl-Magnus Fransson (M) som ersättare i enskilda utskottet efter Sofie Gårdholt (M) för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Sofie Gårdholt (M) har slutat sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Utöver detta uppdrag var Sofie även ersättare i nämndens enskilda utskott.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Christoffer Öqvist (M)
och föreslår att Carl-Magnus Fransson (M) väljs som ersättare i enskilda utskottet.
_______________
Beslutet skickas till: Carl-Magnus Fransson, sekreterare EU, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 91

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 8 september 2017 utifrån tillsyn på ett korttidsboende med anledning av
inkomna klagomål. IVO har avslutat ärendet då de brister som påtalats inte kunnat
bekräftas vid tillsynen. Hnr VON/2017:960
Underrättelse den 19 september 2017 med möjlighet att lämna synpunkter samt
kallelse till dialogmöte utifrån genomförd inspektion i verksamheten den 30-31
augusti. Hnr VON/2017:971
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 21 augusti 2017, § 127, med beslut att entlediga Jussi Rinne
(SD) från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och att välja Jan Åke
Asp som ny ledamot för tiden t.o.m. den 31 december 2018. Hnr VON/2017:875
Landstinget Sörmland
Protokoll från sammanträde den 8 september 2017 med nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård. Hnr VON/2017:965
Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-0908, § 23. Beslut att godkänna länsgemensam strategi i samverkan för stöd till
anhöriga. Länsstyrgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdraget i
den beslutade länsgemensamma strategin. Hnr 2017:987
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport från kontroll av livsmedelsanläggning på:
• Furuliden den 28 augusti 2017. Inga brister konstaterades. Hnr VON/2017:922
•
Korttidshemmet Lövåsvägen 4 den 14 september 2017. Inga brister konstaterades. Hnr VON/2017:975
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 4 september 2018. Hnr VON/2017:945
Sveriges Kommuner och Landsting
Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 (cirkulär 17:46).
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kvartalsuppföljning av Fixar Malte-verksamheten perioden 1 april – 30 juni 2017.
Hnr VON/2017:964

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Anteckningar från möte med brukarorganisationerna utifrån nämndens samrådsorganisation 2017-09-13. Hnr VON/2017:988
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

