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Sammanträdesdatum

2020-10-15

Vård- och omsorgsnämnden
Datum, plats och tid

Sida
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2020-10-15 Duveholmsgymnasiets aula, klockan 09:00 – 09.55

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Joha Frondelius (KD) andra vice ordförande, Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S),
Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C),
Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S)

Ersättare

Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Sten Holmgren (C), Björn Wahlund (L), Whyra Nyvell (MP),
Jonah Håkansson (SD)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Mona Kjellström, verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman,
verksamhetschef äldreomsorg Camilla Söderman, utredare Lars Carlberg

Underskrifter

Ordförande:
Sekreterare:
Utsedd justerare:

Justeringens plats
och tid

Digital signering

Paragrafer

§ 64- § 68
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Datum för anslags
uppsättande

2020-10-19

Datum för anslags
nedtagande

2020-11-10

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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§ 64

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 65

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens
vägnar.

Tjänstemannabeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-09-01--30
2020-09-01--30
2020-09-01--30

Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst
Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Socialtjänstlagen

Handläggare
Handläggare
Handläggare

Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-10-08

Individärenden

Enskilda utskottet

2020-09-01--30

Handläggare

Utskottsbeslut

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:57 042

Ombudgetering av investeringar år 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förlaget till ombudgetering av
investeringar för 2020.

Sammanfattning av ärendet
I årets investeringsbudget finns 200 tkr avsatta för brandsäkerhet. Förvaltningens
ekonomiska uppföljning visar att det finns ett överskott gällande brandsäkerhet då
planerade insatser är av sådan karaktär att de i huvudsak belastar driftsbudgeten.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att 200 tkr ombudgeteras till annat
prioriterat säkerhetsarbete i form av inköp av medicinskåp med möjlighet att logga
användare.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman.
_________________
Beslutet skickas till: Controller, ekonom, VC äldreomsorg, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2018:43 710

Återrapportering av särskilt utredningsuppdrag om
Malmgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Malmgården i framtiden ska användas som trygghetsboende utan biståndsbeslut.
Den nuvarande verksamheten särskilt boende för äldre stängs och kvarvarande brukare
på Malmgården erbjuds annat boende. Processen startar omgående och skall vara slutförd senast 2020-12-31.
Reservation
Joha Frondelius (KD) och Mårten Grothérus (L) reserverar sig mot nämndens beslut.
Reservationen redovisas skriftligt sist i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i planeringsdirektivet för 2021 (KS 2020-05-27, §85) gett vård- och
omsorgsnämnden och KFAB uppdraget att utreda möjligheten att omvandla äldreboendet Malmgården från vårdboende till trygghetsboende.
Boendeformen trygghetsboende är avsedd för äldre som är för friska för särskilt boende
för äldre i formen omvårdnadsboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro
än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar
initiativ att skapa trygghetsboenden. Vi ser att det både i ansökningar och utredningar
om bistånd och särskilt boende ofta uttrycks ett behov av tryggare och bättre anpassade
boendemiljöer, med möjlighet till mer socialt liv. Trygghetsboende är då ett lämpligt
mellansteg mellan olika boendeformer.
Vård- och omsorgsförvaltningens utredning föreslår att Malmgården i framtiden ska omvandlas till trygghetsboende utan biståndsbeslut i stället för nuvarande särskilt boende för äldre (SÄBO). Utredningen visar också att omvandlingen bör
starta förhållandevis skyndsamt. Detta då det inte är möjligt att utan stora investeringar
uppfylla nuvarande brandskydds- och hygienbestämmelser för särskilt boende för äldre
med biståndsbeslut. Nuvarande verksamhet med endast en avdelning av två i drift är
kostsam i förhållande till antalet brukare. Förhöjd bemanning nattetid krävs utifrån
brandskydd. Förvaltningen har även sett problem med att upprätthålla kvalitet i omvårdnadsarbetet.
Att omvandla Malmgården till trygghetsboende skulle betyda att kommunen behåller
samhällsservice i kransorter samt följer riktlinjer om att boenden för äldre ska vara
jämnt fördelade över hela kommunen.
Under utredningen har vård- och omsorgsförvaltningen kommunicerat med KFAB.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
Utredning rörande omvandling av Malmgården SÄBO till
Trygghetsboende, 2020-10-07

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha
Frondelius (KD), Ann-Charlotte Olsson (C), Karin Frisk (S), Göran Svenningsson (V) och
Mårten Grothérus (L) samt utredare Lars Carlberg, verksamhetschef äldreomsorg
Camilla Söderman och verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman.
Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Mårten Grothérus (L) att ärendet i
första hand ska återremitteras. I andra hand yrkar de avslag på förvaltningens förslag till
beslut.
Ulrica Truedsson (S) yrkar med instämmande av Karin Frisk (S) att ärendet ska avgöras
idag och bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran Svenningsson (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för beslutsgången vilken godkänns av
nämnden.
Först ställer hon proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Hon
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer hon förvaltningens förslag till beslut mot Joha Frondelius (KD) och
Mårten Grothérus (L) yrkande om avslag.
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till: KS, akten
Kopia för kännedom: Verksamhetschef äldreomsorg

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Katrineholm 2020-10-15 Ärende nr: VON/2018:43 – 710
Malmgårdens äldreboende i Sköldinge byggdes 1993. Almgården i Julita byggdes 1966.
Vallgården i Valla byggdes 1969. I Björkvik har vi Yngaregården (hittar inget byggår)
Vi efterfrågade underlag och handlingar under beredningen till detta ärende utifrån dom brister
som finns gällande brandskyddet och en ombyggnadskalkyl.
I inventeringen fastslogs ombyggnationer med nya utrymningsvägar och att brandceller skulle
krävas för att uppfylla kraven och renoveringsbehov.
I utredningen har en mindre jämförelse gjorts där Malmgårdens personalkostnader (48000:/mån/brukare) jämförs med Furuliden (32000:-/mån/brukare), som är ett av kommunens större
boenden, för att belysa skillnaden mellan större boendeenheter och mindre. Båda boendena har
enbart omvårdnadsplatser, alltså inga demensplatser eller andra särskilda platser, vilket gör
siffrorna jämförbara.
Katrineholms Kommuns Översiktsplan 2030 sätter upp riktlinjen att ”boende för äldre ska vara
jämnt fördelade över hela kommunen.” Samma översiktsplan säger däremot också att ”det är
viktigt att placeringen av nya boenden för äldre är god gällande tillgänglighet, kollektivtrafik och
service.”
I samband med att kommunen öppnar det nya äldreboendet Duvfegården 2021 finns det stor
risk för övertalighet (under ett antal år) på platser inom äldreboenden. Vi ser i samband med
detta en stor risk för fler neddragningar av äldreboenden på landsbygd. Samtidigt säger
prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025 att antalet äldre
(80+) ökar med 22 procent.
Om renoveringsbehov och högre personalkostnad av mindre enheter är skälet till beslut behövs
mer underlag inför framtidens demografiska utveckling.
Vi yrkar på återremiss mot beslutet att stänga Malmgårdens SÄBO äldreboende utifrån
följande. Om vi inte får bifall på återremiss yrkar vi på avslag.
- att underlag och handlingar till detta ärende utifrån dom brister som finns gällande
brandskyddet och en ombyggnadskalkyl ska finnas tillgängliga för samtliga ledamöter.
- att ta fram alternativa äldreboendeförslag på Malmgården som exempelvis profilboende
(språk, demens) innan stängning.
- att Malmgården erbjuds till försäljning (det saknas privata äldreboenden).
Joha Frondelius (KD)

Mårten Grothérus (L)

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 68

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

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 21 september:
§ 75 Val av ny Mårten Grothérus (L) som ledamot och Björn Wahlund
(L) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Hnr 2020:990.
§ 78 Sammanträdesdagar för fullmäktige och kommunstyrelsen 2021.
Hnr 2020:991

§ 79 Reglemente för intern kontroll. Hnr 2020:992

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapporter den 24 september 2020 från anmälda inspektioner
på Resurscenter Hasselbacken och Socialpsykiatrin Skogsbrynet. Inga
avvikelser konstaterades.
Hnr 2020:963, 964

Kontrollrapport den 1 oktober 2020 från två oanmälda inspektioner/eposter av Socialpsykiatrin Arbete & sysselsättning. Inga avvikelser
konstaterades vid kontrollen. Hnr 2020:995
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 24 september 2020.
Hnr 2020:965

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Namn

Christoffer Björn Öqvist

Datum & Tid

2020-10-15 13:38:56 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Namn

Mona Birgitta Kjellström

Datum & Tid

2020-10-15 13:41:29 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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