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Sammanträdesdatum
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2019-01-24

Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.35

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Joha
Frondelius (KD) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson
(S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Emilia
Tennmyr (C) §§ 1-23, Lennart Halvardsson (L), Göran Svenningsson (V), Camilla
Hermansson (SD)

Beslutande
ersättare

Ann-Charlotte Olsson (C) § 24

Ersättare

Marita Sundqvist (S), Tommy Ljungberg (S) §§ 1-16 , Ewa Fager (S), Ajrula Ismailji (S),
Lilian Lunde (S), Mikael Hedlund (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson
(C), Johanna Hellberg (KD), Emma Bäck (L) 11 1-23, Whera Nyvell (MP), Britt
Gustafsson (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef stöd ordinärt
boende Patrik Sikt, verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist, verksamhetschef funktionsstöd Caroline Vadeby, verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson,
controller Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn, utredare Lars
Carlberg, utvecklingsstrateg Anders Jansson, enhetchef medborgarfunktion Pia Aalto §§ 120, färdtjänsthandläggare Karin Lindström §§ 17-20, utredare Emma Odén §§ 21-24,

Utses att justera

Joha Frondelius (KD)
2019-01-29

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………

Paragrafer

§ 1 - § 24

Mona Kjellström
Ordförande

…………………………………
Ulrica Truedsson (S)

Justerande

…………………………………
Joha Frondelius (KD)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdes
datum

2019-01-24

Datum för
anslags
uppsättande

2019-01-30

Förvaringsplats
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Paragrafer

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 1 - § 24

2019-02-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-24

2

§1

Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med ändringen att punkt nr 8 och 10
byter plats med varandra.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

Vård- och omsorgsnämndens sammansättning 2019-2022
och presentation av ledamöter/ersättare (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen om vård- och omsorgsnämndens sammansättning till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 december 2018 valt följande personer att ingå i vårdoch omsorgsnämnden under mandatperioden 2019-2022:
Ledamöter
Ulrica Truedsson (S), ordförande
Lennart Olsson (S)
Karin Frisk (S)
Dan Jonsson (S)
Ing-Britt Pettersson (S)
Ove Melin (S)
Christoffer Öqvist (M), första vice ordförande
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Emilia Tennmyr (C)
Joha Frondelius (KD), andre vice ordförande
Lennart Halvardsson (L)
Göran Svenningson (V)
Camilla Hermansson (SD)
Ersättare
Marita Sundqvist (S)
Tommy Ljungberg (S)
Ewa Fager (S)
Ajrula Ismailji (S)
Lilian Lunde (S)
Mikael Hedlund (S)
Christina Granberg (M)
Annie-Marie Carlsson (M)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Johanna Hellberg (KD)
Emma Bäck (L)
Whera Nyvell (MP)
Britt Gustafsson (SD)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning presenterar sig samtliga närvarande
ledamöter och ersättare.
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Information om ordning för ersättares tjänstgöring
(VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen om ordning för ersättares tjänstgöring till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om att följande regler skall
gälla i fråga om ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och
nämnderna:
För ledamot tillhörande följande parti

Inträder ersättare i nedan angiven partiordning

S
M
C
KD
L
MP
V
SD

S, M
M, S
C, L, KD, MP, V
KD, L, C, MP, V
L, C, KD, MP, V
MP, V, C, L, KD
V, MP, L, C, KD
SD, C, KD, L, V, MP

Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder.
I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från
den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag.
Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring
i lag eller författning.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Vård- och omsorgsnämndens arbetssätt
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) informerar om nämndens arbetssätt.
___________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Presentation av vård- och omsorgsförvaltningens chefer
och ansvarsområden
Vård- och omsorgsförvaltningens chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska
presenterar sig och sina ansvarsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion/
biträdande förvaltningschef
Patrik Sikt, verksamhetschef stöd ordinärt boende
Josefin Sandqvist, verksamhetschef särskilt boende äldre
Caroline Vadeby, verksamhetschef funktionsstöd
Per Axelsson, verksamhetschef hälso- och sjukvård.
Pia Aalto, enhetschef medborgarfunktionen
Eva Gyllhamn, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).
_____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Information om vård- och omsorgsnämndens reglemente
och delegationsordning (VON/2018:37)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Pia Aalto, enhetschef för medborgarfunktionen, informerar om vård- och omsorgsnämndens gällande nämndreglemente och delegationsordning.
Delegationsordningen kommer att revideras under våren.
Ärendets handlingar
•
•

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KFS 1:18
Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, 2018-07-01

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§7

Information om sekretessbestämmelser
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Pia Aalto, enhetschef för medborgarfunktionen, informerar om gällande sekretessbestämmelser.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en informationsskrift om gällande sekretess inom vård och omsorg. Informationsskriften och ett sekretessbevis lämnas till
samtliga nya ledamöter och ersättare för påskrift. Genom påskrift av sekretessbeviset
intygas att vederbörande tagit del av informationen och är medveten om sekretessbestämmelserna. Beviset ska lämnas till nämndsekreteraren efter påskrift.
Informeras även om rutiner kring sammanträdeshandlingar innehållande
sekretessuppgifter och rutin för återlämnandet av dessa.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S).
____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§8

Information om jävsbestämmelser
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Pia Aalto, enhetschef för medborgarfunktionen, informerar om Kommunallagens
jävsbestämmelser.
Ärendets handlingar
•

Utdrag om jäv ur boken Kommunal nämndadministration, Axel Danielsson, 2018

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§9

Fastställande av utskottsorganisation (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nedan redovisad utskottsorganisation för vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott
som nämnden bedömer lämpliga.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har upprättat förslag till utskottsorganisation
för vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022 enligt följande.
Organ

Antal led/ers
(majoritet + opposition)

Tidpunkt för val av
nämnden

Enskilt utskott

5 led, 5 ers
Led: 3 + 2
Ers: 3 + 2
2 led,
1+1
4 led, 2 ers
Led: 2 + 2
Ers: 1 + 1

Januari 2019

3 led, 2 ers
Led: 2 + 1
Ers: 1 + 1
En från majoriteten och
en från oppositionen i
varje område (15 stycken).

Februari 2019

VONs representant i pensionärsrådet
Fondgrupp

Byggkommitté

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

Januari 2019
Februari 2019

Justerandes sign

Februari 2019
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Akten, nämndsekreteraren

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 10

Val av enskilt utskott (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att välja följande ledamöter och
ersättare i vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott för tiden t.o.m. den
31 december 2022:
1. Ledamöter
•
•
•
•
•

Ulrica Truedsson (S)
Christoffer Öqvist (M)
Karin Frisk (S)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Joha Frondelius (KD)

Ersättare
•
•
•
•
•

Ing-Britt Pettersson (S)
Ove Melin (S)
Annie-Marie Carlsson (M)
Lennart Halvardsson (L)
Göran Svenningsson (V)

2. Till ordförande under samma period väljs Ulrica Truedsson (S).
3. Till vice ordförande under samma period väljs Christoffer Öqvist (M).
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott
som nämnden bedömer lämpliga.
Ordföranden föreslår att vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott skall bestå av
fem ledamöter och fem ersättare med tre representanter från majoriteten och två från
oppositionen. Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_______________
Beslutet skickas till: De valda, sekreterare EU, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 11

Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i
pensionärsrådet (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande ledamöter i pensionärsrådet för tiden till
och med den 31 december 2022:
• Christoffer Öqvist (M)
• Joha Frondelius (KD)
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för pensionärsrådet ska vård- och omsorgsnämnden utse två ledamöter i pensionärsrådet.
Enligt reglementet omfattas politiska ledamöter i rådet av kommunens arvodesbestämmelser för Övriga uppdrag.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD).
_______________
Beslutet skickas till: De valda, kommunledningsförvaltningen, nämndsekreteraren,
akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2019-01-24

15

§ 12

Fastställande av sammanträdesdagar för 2019
(VON/2018:52)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar och tider för vård- och
omsorgsnämnden, enskilda utskottet och beredningen år 2019 i enlighet med
nämndens tidigare beslut den 25 oktober 2018.
Sammanträdena öppnas för allmänheten klockan 15.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 oktober 2018, § 101, att godkänna
förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnden, enskilda utskottet och beredningen år 2019.
Planeringen baserar sig kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2018, att
uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning av
årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget
samt delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.
Planeringen innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden,
med ett undantag, är förlagda till torsdagar. Nämndsammanträdena föreslås starta kl.
13.15 och öppnas för allmänheten kl. 15. Intern information behandlas under den
första delen av sammanträdet.
Beredning (inför nämnden)
klockan 13.15-15.00
10/1
17/1, 7/2
21/3, 4/4
9/5, 23/5
13/6 kl. 08.00-09.30, 15/8
22/8, 12/9
19/9, 3/10
31/10, 14/11
19/12

Nämnd
klockan 13.15
24/1
26/2 (tis)
25/4
13/6
29/8
26/9
24/10
5/12

Enskilt utskott
klockan 15.15-17.00
7/2
7/3
4/4
9/5
13/6 kl. 10.00-11.30
5/9
3/10
7/11
12/12

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Berörda, kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen om kommande utbildningsinsatser
till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden planerar kommunledningsförvaltningen en
generell utbildning för förtroendevalda i början av år 2019.
Ordföranden planerar tillsammans med förvaltningschefen en verksamhetsspecifik
utbildning för vård- och omsorgsnämnden följande dagar:
• Tisdagen den 26 februari 2019 (klockan 8.30-12.00)
• Torsdagen den 25 april 2019 (8.30-12.00).
Utbildningarna sker i direkt anslutning till nämndsammanträdena. Förvaltningen
planerar och genomför utbildningen.
Innehåll för utbildningarna
Grundläggande (vid nämndens första sammanträde den 24 januari 2019)
•
•
•
•

Sekretess
Jäv
Reglemente
Delegationsordning

Fördjupad överblick (introduktionsutbildning 26 februari 2019)
•

•
•

Genomgång av gällande lagstiftning rörande Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), Socialförsäkringsbalken. Information om skillnader i lagstiftning
LSS/SoL/Socialförsäkringsbalken
Ansvar och roller utifrån anmälan om missförhållanden i omsorger för äldre eller
funktionshindrade (Lex Sarah) samt Lex Maria, avvikelser och synpunkter
Genomgång av organisation, verksamhet, volymer och arbetssätt för:
o Myndighets- och specialistfunktionen
o Hälso- och sjukvård
o Funktionsstöd
o Stöd ordinärt boende
o Särskilt boende äldre

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Styrning och kontroll av verksamheten, offentlighet m.m. (introduktionsutbildning 25 april 2019)
•
•
•
•
•

Genomgång av regelverket gällande utlämnande av allmänna handlingar
Styrsystem kopplat till budget och verksamhetsplan, internkontroll inklusive.
kvalitetssystem
Vård- och omsorgsnämndens arbetsmiljöansvar
Värdegrund, lärande organisation
Personalpolicy

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Förvaltningsledning, akten
Kopia för kännedom: Enhetschef medborgarfunktion, MAS, controller

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2018
(VON/2018:20)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som
inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna.
En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg SoL
• Särskilt boende

17 (10 kvinnor, 7 män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 10 beslut verkställda (6 kvinnor, 4 män).
1 väntar på servicehus 6 väntar på demensboende.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS
• Bostad med särskild service för vuxna
4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden och nu återagit ansökan. 2 män är
erbjudna bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt.
•

Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar

1 (1 man)

Upplysning: Verkställt från och med 2019-01-07.

•

Biträde av kontaktperson

4 (2 kvinnor, 2 män)

Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) är verkställda i december 2018. En kvinna har tackat nej
till ett erbjudande.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreteraren Mona Kjellström.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 15

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, §
2018-12-01--31
2018-12-01--31
2018-12-01--31
2018-12-01--31
2018-12-17, § 30-31

2018-12-20, § 32

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
LS 8:18 och 12:18 Anmälan om
missförhållande (ej utförd insats,
bristande bemötande). Verksamhetschef beslutar att tillräckliga
och adekvata åtgärder är vidtagna.
Det inträffade utgör inte ett allvarligt missförhållande enligt 14
kap. § 7 Socialtjänstlagen (lex
Sarah).
Beslut om att inkommen lex
Sarah-rapport inte utgör missförhållande. Verksamhetschef beslutar att den rapporterade händelsen inte är av så allvarlig karaktär
att det utgör ett missförhållande
enligt 24 f § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (lex Sarah).

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare

Typ av beslut
Yttrande över reglemente för
gemensamma patientnämnden i
Sörmland

Beslutande
Ulrica Trudesson, ordförande

Biståndshandläggare
Bruno Maras. Tf. verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion

Bruno Maras. Tf. verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion

Ordförandebeslut
Datum, §
2018-12-11, § 29

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Utskottsbeslut
Datum, §
2018-12-13, §§ 47-50

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande
Enskilda utskottet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Lars Carlberg.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 16

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•

En uppföljning har gjorts av nuvarande organisation.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman
Medborgarfunktionen
•

Samtliga tjänster är nu tillsatta. En utbildningstjänst är också tillsatt.

Lednings- och verksamhetsstöd
•
•

Planering pågår inför sommarkursen 2019. Målgruppen är elever som går i årskurs 8. Kursen arrangeras av vård- och omsorgsförvaltningen och vård- och
omsorgscollege.
Arbete pågår bl.a. med lex Sarah-utredningar, dataskyddsförordningen GDPR och
kvalitetsledningssystem.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson
•

•

Hälso- och sjukvården har haft samverkansmöte med Vår vårdcentral. Syftet var
att sprida samma arbetssätt för samarbete mellan hemsjukvården och vårdcentralerna som redan finns med Lindens och Nävertorps vårdcentral. Fokus
under kommande år kommer att ligga på samverkan med landstinget och även
internt.
Bemanningsläget är bra gällande rekrytering av tjänster.

Verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby
•
•
•

Verksamheten har ansökt om tillstånd för offentligt verksamhet hos IVO gällande
biträde av kontaktpersoner och avlösarservice.
KFAB har nu fått ett uppdrag att bygga en ny gruppbostad enligt LSS i ett flerfamiljshus i centrala Katrineholm. Bostaden ska ha sex lägenheter med en gemensamhetsdel och personalutrymmen.
Avtalet om arbetsresor för brukare på daglig verksamhet enligt LSS ska under
våren förlängas eller sägas upp och upphandlas på nytt.

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist
•

•
•

Verksamheten har börjat med 45 minuters rast. Det är en konsekvens av att fler
och fler väljer att arbeta heltid och arbetsgivaren vill ge bättre möjligheter till
återhämtning och vila. Arbetet med rast följs noga och kommer att utvärderas
löpande.
Viadidakt startar en vikariekurs vecka 7. Vikariekursen syftar till att ge personer
utbildning och praktik för att de ska kunna arbeta som vikarier i äldreomsorgen.
Planering av verksamhetsår 2019 pågår med utbildningar för personal och aktiviteter för brukare m.m.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Festival för mogna kommer att arrangeras på Igelkottens grönområde den 21-22
maj 2019.

Verksamhetschef stöd ordinär boende Patrik Sikt
•
•
•
•
•
•

Viadidakt startar en vikariekurs vecka 7. Vikariekursen syftar till att ge personer
utbildning och praktik för att de ska kunna arbeta som vikarier inom hemtjänsten.
Från årsskiftet tillämpas en ny mall för raster inom hemtjänsten. För arbetspass
om 8 timmar läggs rast om 45 minuter.
Alla chefstjänster är bemannade sedan december.
Semesterplanering är i fokus med planering och rekrytering.
Hissarna på Igelkotten är slitna och ska renoveras. Hissen i hus nummer tre renoverades i december 2019 och hissen i hus nummer två i januari 2019.
Från 2019 är hemtjänst och ledsagning tillståndspliktigt. Både privata och
kommunala utförare ska registrera sig hos Inspektionen för vård- och omsorg.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•
•

•

Kvalitetsuppföljningar sker av resultat inom hälso- och sjukvården inför patientsäkerhetsberättelsen som presenteras nästa nämnd
Inspektionen för vård och omsorg har begärt komplettering gällande lex Mariaanmälan från december utifrån risk för vårdskada. Förtydligande är skrivet i samverkan med berörda verksamheter och förvaltningschef.
Nationella kvalitetsmätningen Svenska HALT, genomfördes under senhösten på
särskilt boende för äldre. Syftet är att stödja ett systematiskt förbättringsarbete för
att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra antibiotikaanvändningen.
25 boendeavdelningar deltog och 181 patienter/boende har registrerats.
Bekräftade infektioner förvärvade på särskilt boende var två stycken under
mätperioden. Totalt behandlades fem patienter/boende med penicillin.
Vårdindikatorer och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner erhölls som bifynd
och bör användas på enhetsnivå i det systematiska kvalitetsarbetet.
Sveriges Kommuner och Landsting har skickat ut ett cirkulär om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker. Cirkuläret började gälla den 17 november 2018
och ersätter AFS 2005:1. Basala hygienrutiner och klädregler i vård och omsorg
(2015:10) är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården och
utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige. Arbetsmiljöföreskrifterna har
skärpta krav jämfört med tidigare gällande framför allt arbetskläder och hantering
av tvätt och risk för blodsmitta via stickskador.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD),
Emilia Tennmyr (C) och Mikael Hedlund (S).
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 17

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2018
(VON/2018:68)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsgranskningen av läkemedelshantering 2018 samt de förbättringsåtgärder som föreslås.
Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren ska utifrån gällande lagstiftning och som ett led i ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbetet säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten
regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning varje år.
Kommunerna i Sörmland har ett gemensamt avtal med ApoEx AB som utför kvalitetsgranskningen som utgår från ”Läkemedelshantering i Sörmland 2013, uppdaterat
2017” samt vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för läkemedelshantering och
enhetens lokala rutiner för läkemedelshantering.
Under september och oktober månad har extern läkemedelsgranskning skett inom de
verksamheter som vårdgivaren har hälso- och sjukvårdsansvar för.
Ärendets handlingar
•

Rapport – Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2018 med bilagor,
2019-01-07

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Lennart Olsson (S) och Ove Melin (S) samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva
Gyllhamn.
_______________
Beslutet skickas till: Verksamhetschefer för vidare information till enhetschefer,
MAS, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 18

Revidering av riktlinjer och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst (VON/2018:62)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar av riktlinjer och
regler för färdtjänst och riksfärdtjänst.
De godkända riktlinjerna och reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas som
bilagor till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr
1/2019 och 2/2019.
Sammanfattning av ärendet
Gällande riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst reviderades senast av vård- och
omsorgsnämnden i juli 2014. Förvaltningen har nu gjort en översyn för uppdatering
enligt gällande lagstiftning.
Riktlinjerna har bl.a. setts över textmässigt för att göras tydligare för läsaren. Exempelvis har utlåtande från läkare bytts ut mot medicinskt sakkunnig. Krav om hembesök har tagits bort då detta inte är nödvändigt för beslut.
Ärendets handlingar
•
•

Förslag till reviderade riktlinjer och regler för färdtjänst
Förslag till reviderade riktlinjer och regler för riksfärdtjänst

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
färdtjänsthandläggaren Karin Lindström.
_______________
Beslutet skickas till: EC medborgarfunktionen, färdtjänsthandläggare, webb, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 19

Yttrande över förslag till ny grafisk profil (VON/2018:67)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter och översänder dem till kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har översänt ny grafisk profil på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska vara inne senast den 9 februari 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter
Det är bra att en ny grafisk profil tas fram som är anpassad för moderna arbetssätt och
nutida kommunikationskrav.
Förvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
• Enligt förslaget ska profilen införas inom en treårsperiod. Vård- och
omsorgsförvaltningen är en av de största förvaltningarna i kommunen och det
kommer att krävas stora personella resurser och kostnader för att reviderade alla
skyltar, broschyrer, material och dokumentmallar med mera. Förvaltningen har
för närvarande ingen kommunikatör anställd.
Förslaget medför stora kostnader och det saknas information om budgetering för
införandet av ny grafisk profil.
• Den röda färgen är inte ett bra färgval på text utifrån tillgänglighetsperspektivet.
Enligt Synskadades Riksförbund är den vanligaste formen av färgblindhet någon
form av röd-grönblindhet. Detta innebär att den färgblinde endast med svårighet,
eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt.
• När det gäller typsnitt står det att google-typsnitt ger nya möjligheter och att Open
Sans föreslås som bastypsnitt och ska användas i brödtext och mellanrubriker.
Typsnittet Playfair Display Bold föreslås användas i huvudrubriker och till eventuell grafik.
Dessa två typsnitt som föreslås (Open Sans och Playfair Display Bold) finns idag
inte som ett val i ordbehandlingsprogrammet Word och ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX som för det mesta används för att ta fram dokument. Byte av typsnitt kräver ändringar i mallar i Word och LEX.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det typsnitt som föreslås, Open Sans
(sans-serif – utan”klack”), gör det svårt att läsa i en längre text. Detta typsnitt
passar bättre för rubriker. Typsnitt med seriffer (”klack”) har traditionellt ansetts
som mer lättlästa i långa texter jämfört med sans-seriffer. Sans-serif-teckensnitt
har traditionellt använts framför allt i kortare stycken, så som i rubriker, bildtexter
och i tabeller. På samma sätt som färgval ska typsnitt diskuteras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det ska vara lätt för läsaren att ta del av texten.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ärendets handlingar
•
•
•

Remiss
Möjlig förädling av visuell identitet
Visuell identitet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Joha Frondelius (KD) samt enhetschef Pia Aalto.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

Samverkansorganisation mellan kulturförvaltningen och
vård- och omsorgsförvaltningen för att nå gemensamma
målgrupper (VON/2018:65)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
förslag på hur samverkansorganisationen ska utformas och formaliseras med
funktioner och ansvar.
Nämnden önskar en återrapport senast i februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen (tidigare
kultur- och turismförvaltningen) har genom åren skett i olika hög utsträckning och berört olika verksamheter och målgrupper. Mycket bra verksamhet med bra kvalitet har
utförts, men samverkan har till viss del varit sporadisk och i vissa delar varit beroende
av enskilda eldsjälars engagemang och relationer.
I mars 2018 möttes representanter från båda förvaltningarna för att resonera om samverkan och möjliga samarbeten, vilket ledde till att en gemensam workshop
genomfördes i maj 2018. I workshopen var alla verksamhetsperspektiv från båda förvaltningarna representerade. Workshopen resulterade i att ett uppdrag formulerades
och att en arbetsgrupp utsågs.
Uppdraget var att utforma ett förslag på samverkansorganisation som långsiktigt,
stabilt och likvärdigt bidrar till att förvaltningarnas gemensamma målgrupper erbjuds
en bred och anpassad kulturell verksamhet. Förslaget skulle innehålla perspektiven
ekonomi, funktioner, ansvar, uppföljning och utveckling.
Arbetsgruppen presenterade för uppdragsgivarna, tillika förvaltningscheferna, den
15 oktober 2018. Förvaltningscheferna ställer sig bakom förslaget.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) Ove
Melin (S) samt verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman.
Förslag och yrkanden
Ove Melin (S) yrkar på ett tillägg om att nämnden får en återrapport om samverkansorganisationen om ett år.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Ove Melins tilläggsyrkande. Hon finner att nämnden bifaller detta.
_______________
Beslutet skickas till: Kulturförvaltningen, förvaltningsledningen för information till
enhetschefer, enhetschef medborgarfunktion, samordnare kulturfrågor, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Ansökan från Adlectio AB om att bli uiförare av hemtjänst
enligt Lagen om valfrihetssystem (VON/2017:25)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Adlectio (org.nr 559142-4592) som
extern utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 8 kap 1 § från och
med den 1 februari 2019.
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt verksamhetschef för myndighets- och
specialistfunktionen att skriva kontrakt med den godkända utföraren.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från Adlectio AB (org.nr 559142-4592) att bli extern utförare
inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem.
Ansökan avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela kommunen. Inget kapacitetstak önskas. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och till
den bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan samt referensernas
uttalande så bedöms Adlectio AB uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget
och föreslås därför bli godkänd som utförare.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Ove Melin (S) samt controller Marie Myrbeck.
_______________
Beslutet skickas till: Adlectio AB, controller, verksamhetschef MYS, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Information - öppna jämförelser område funktionsstöd
Verksamhetschef Caroline Vadeby och utredare Lars Carlberg informerar om
kommunens resultat gällande enkäten Öppna jämförelser, området funktionsstöd.
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Målet är verksamhetsförbättringar
som kommer brukaren till gagn. Enkäten administreras av Socialstyrelsen, som samlar in nationella data. Den aktuella enkäten avser bostäder med särskild service för
vuxna och dagliga verksamheter, enligt 9 § 9 och 10 LSS.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Emma Bäck (L).
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Information - uppföljning av nuvarande organisation
Utredare Lars Carlberg informerar om den uppföljning som gjorts av vård- och
omsorgsförvaltningens nuvarande organisation. Uppföljningen har bestått av enkäter,
fokusgrupper och intervjuer. Resultat ska nu analyseras för att ta fram fokusområden.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Lennart Olsson (S), Göran
Svenningsson (V) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Inspektionen för vård och omsorg
Beslut den 11 december 2018 i ärende om ej verkställt beslut. IVO bedömer att det
mot bakgrund av de redovisade omständigheterna inte finns skäl om utdömande av
särskilt avgift hos förvaltningsrätten och att dröjsmålet inte varit oskäligt. Hnr
VON/2018:1184

Beslut den 21 december 2018 utifrån uppföljning av lex Maria-anmälningar. IVO har
avslutat ärendet. Tillsynen har visat följande:
• Vårdgivaren behöver utveckla sitt arbete med att genomföra de åtgärder som
beslutas i samband med utredning av allvarlig vårdskada.
• Åtgärderna har följts upp till viss del men flera av åtgärdena har inte gett avsedd
effekt.
• Arbetet med att sprida kunskap om händelserna och åtgärder behöver utvecklas.
• IVO avser att följa upp vårdgivarens fortsatta arbete med lex Maria-anmälningar.
Hnr VON/2018:1229

Beslut den 21 december 2018 utifrån uppföljning av lex Sarah-anmälningar. IVO har
avslutat ärendet. Tillsynen har visat följande:
De åtgärder som redovisades i anmälningarna har genomförts till största delen.
Åtgärderna har följts upp och har till stor del gett avsedd effekt.
Arbetet med att sprida kunskap om händelserna och åtgärder behöver utvecklas.
IVO avser att följa upp vårdgivarens fortsatta arbete med lex Sarah-anmälningar. Hnr
VON/2018:1230

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 17 december 2018,
ls2§ 160 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 2019-2022
ls2§ 177 Ordning för ersättares tjänstgöringsordning 2019-2022
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 19 december 2018, § 222: Återrapportering – Masterplan Norra
stadsdelen. Hnr VON/2019:2
Landstinget Sörmland
Protokoll från sammanträde den 14 december 2018 med Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård. Hnr VON/2018:1225

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 11 november 2018. Hnr
VON/2018:1172

Inspektionsrapporter den 12 och 18 december 2018 från offentlig livsmedelskontroll
av Resurscenters verksamhet Paletten och Furulidens vårdboende, avdelning
Prästkragen. Inga avvikelser konstaterades. Hnr VON/2018:11190 och 1214
Kontrollrapport från extra offentlig kontroll enligt föreläggande på Café Lövet och
Panterns servicehus. Tidigare bedömda brister var nu åtgärdade. Hnr VON/2018:1204,
1206

Vård- och omsorgsförvaltningen
Fixar–Maltes verksamhet – kvartalsuppföljning 1 oktober – 31 december och helårsuppföljning 2018. Hnr VON/2019:77-78
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman.
_______________
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