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Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, kl. 09:00 – 11:50
Öppet för allmänheten §§ 106-109

Beslutande

Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD)
2:e vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S),
Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V)

Beslutande ersättare

Marita Sundqvist (S), Sten Holmgren (C), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare

Tommy Ljungberg (S), Ewa Fager (S), Mikael Hedlund (S), Ismail Mahamed Mahamuud (S), Whera
Nyvell (MP)

Övriga
deltagande

Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef myndighets- och
specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef äldreomsorgen Camilla Söderman,
controller/ekonom Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn,
verksamhetsstrateg Anders Jansson, utredare Emma Odén

Utses att justera

Ove Melin (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-11-26

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§99 - §109

………………………………………………………
Emma Fälth

Ordförande

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

………………………………………………………

………………………………………………………

Ove Melin (S)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdes
datum

2019-11-19

Datum för anslags
uppsättande

2019-11-26

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§99 - §109

Datum för anslags
nedtagande

2019-12-18
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§ 99

Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 100

Information - Anhörigstöd
Anhörigkonsulent Linda Bentholm informerar om hur anhörigstödet ser ut inom vårdoch omsorgsförvaltningen och inom kommunen.
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer
en närstående som har funktionshinder. Inom vård- och omsorgsförvaltningen är
målgruppen vuxna anhöriga och finns på Drottninggatan 21.
Även socialförvaltningen arbetar med anhörigstöd i form av bland annat
familjeenheten/barngrupp, ungdomsenheten, Mercur/anhörigterapeut och
relationsvåldsteamet.
Cirka 70 procent av den totala vården och stödet i samhället sköts av anhöriga och allt
bygger på frivillighet. Cirka var femte svensk i arbetsför ålder vårdar en anhörig och
risken är stor för egen ohälsa och försämrad livskvalitet om den anhöriga inte får stöd.
Anhörigstödet är ett komplement till det primära stödet i verksamheten och är
kostnadsfritt och utformas utifrån den anhöriges behov. Ingen behandling eller
dokumentation sker och tystnadsplikt råder. Insatserna syftar till att fysiskt, psykiskt
och/eller socialt underlätta den anhöriges situation, genom att till exempel ge
vägledning, förmedla kontakter och skapa plattformar för erfarenhetsutbyte.
Under år 2018 nådde anhörigstödet i Katrineholm 241 anhöriga och till och med juni
2019 nåddes 176 anhöriga.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Lennart Olsson (S), Ulrica Truedsson (S), Göran
Svenningsson (V), Whera Nyvell (MP), Sten Holmgren (C) samt förvaltningschef AnnaLena Ramstedt.
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 101

Information - Undersökning vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?
Utredare Emma Odén redogör för resultaten för socialstyrelsens undersökning Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019.
Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013.
Undersökningen riktar sig till alla personer som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt
boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.
I 2019 års undersökning fick totalt 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att
medverka. Av dessa svarade 57 procent (124 997 personer) på enkäten.
Svarsfrekvens för Katrineholm gällande särskilt boende var 53,2 procent och gällande
hemtjänst 60,1 procent.
Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst och dels att ta fram
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att
utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i
linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Sten Holmgren (C), AnnCharlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V) samt förvaltningschef Anna-Lena
Ramstedt.
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 102

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Medborgardialog den 25 november och den 27 november kl 18 i Igelkottens matsal
 Invigning av Skogsbrynet den 27 november kl 14:00
 Några omflyttningar av enhetschefer pågår inom förvaltningen
 Redovisning av inkommen synpunkt som är ställd till nämnden
Verksamhetschef för äldreomsorgen Camilla Söderman
 Camilla är ny som verksamhetschef inom vård- och omsorgsförvaltningen och
presenterar sig
Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman
 Rapportering gällande Apotekstjänst
 Avvikelserapportering – fyra stölder av smycken har inträffat hos en av de privata
utförarna. Alla stölderna är polisanmälda.
 Region Sörmland ser över avgifterna i vården.
 Samverkan med socialförvaltningen under 2019 har fungerat väl
 Rekryteringsprocess av två enhetschefer inom hälso- och sjukvården
 Utredningsmetoden Individens Behov I Centrum är på pilot inom Pantern
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 Rapportering av allvarliga avvikelser och Lex Maria. Bland annat informerar hon om
att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) beslutat att avsluta ärendet rörande en
vårdskada i form av att en brukare fått felaktiga läkemedel
 Riktlinjen Trygg hemgång och effektiv samverkan är under revidering och förvaltningen
är aktiva i arbetet.
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationerna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:31 013

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2019
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
2. 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 tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg - SoL


Särskilt boende

3 (2 kvinnor, 1 man)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (1 kvinna, 1 man)
verkställda. Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS


Bostad med särskild service för vuxna

5 (1 kvinna, 4 män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 sökande har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020.
1 sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid
dagens datum.



Biträde av kontaktperson

4 (1 kvinna, 3 män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 man har blivit erbjuden ny kontaktperson men avbokade mötet.
1 man har träffat ny kontaktperson och verkställigheten har försökt
komma i kontakt med den enskilde för att komma igång med
insatsen. Gällande 1 beslut (kvinna) har verkställigheten skjutits
fram med anledning av enskilds mående.

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 104

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

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

Tjänstemannabeslut
Datum, §
2019-09-01--10-31
2019-09-01--10-31
2019-09-01--10-31
2019-09-01--10-31
2019-11-04, § 37

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Avslag av Ismaail Mahamed som ny
verksamhetsansvarig för Adlectio AB
(utförare av hemtjänst enligt lagen
om valfrihetssystem).

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktionen

Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2019-10-01, § 35

Yttrande till IVO över klagomål
gällande låg bemanning och brister i
teknisk utrustning (anslaget på webb
2019-10-08—30)

Ulrica Truedsson,
ordförande

Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2019-10-03, §§ 28-30

Individärenden

Enskilda utskottet

Utskottsbeslut

_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:74 009

Besvarande av ledamotsinitiativ om skuggbudget
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ulrica Truedsson (S) för det
ledamotsinitiativ som väcktes på nämndens sammanträde den 24 september 2019, § 98
av Göran Svenningsson (V).
Därefter besvarar hon ledamotsinitiativet och förklarar ärendet för avslutat.

Överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Göran
Svenningsson (V) och Joha Frondelius (KD).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 106

Information - ekonomi
Controller Marie Myrbeck redovisar för det ekonomiska läget. Vård- och
omsorgsförvaltningen redovisar för perioden januari-oktober 2019 en negativ avvikelse
mot budget med -3,2 mkr. Helårsprognosen för 2019 är – 3,5 mkr.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och
Mikael Hedlund (S).
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 107

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt och controller Marie Myrbeck redogör för
åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och
Göran Svenningsson (V).
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VON/2019:70 119

Förslag till sammanträdesdagar år 2020 för vård- och
omsorgsnämnden och enskilt utskott
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner det upprättade förslaget till
sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnd och enskilt utskott år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med ordföranden upprättat förslag till
sammanträdesdagar för år 2020 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda
utskottet (EU) samt beredningen.
Planeringen baserar sig fullmäktiges beslut den 16 september2019, § 134, att
nämnderna anpassar sina sammanträden så att beslutsunderlag gällande
årsredovisning, redovisning av genomförd internkontroll, underlag för övergripande plan
med budget och delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.
Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden är
förlagda till torsdagar med ett undantag. 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
9/1

Nämnd
klockan 13.15
30/1

Enskilt utskott
klockan 13.15-15.00
6/2

13/2

27/2

12/3

2/4

23/4

16/4

28/5

11/6

14/5

13/8

27/8

16/6 (tis)

10/9

24/9

3/9

29/10

19/11

8/10

26/11

17/12

5/11
10/12

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Nämndsekreterare
Berörda
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 109

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 24 september 2019 om tillsyn av ej verkställt beslut. IVO har avslutat ärendet
och bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna att det inte finns skäl
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Hnr 2019:1086
Meddelande den 31 oktober 2019 att IVO avser genomföra tillsyn gällande
informationsöverföring mellan kommunen och Region Sörmland. Hnr 2019:1191
Beslut den 4 november 2019 gällande bifall av Nytida ABs ansökan om tillstånd att
bedriva bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 16 september 2019:
 § 132 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden, Hnr 2019:1096
 § 134 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och fullmäktige 2020. Hnr 2019:1095

Region Sörmland





Protokoll den 12 september 2019 från sammanträde med Gemensamma
patientnämnden. Hnr 2019:1106
Protokoll den 13 september 2019 från sammanträde med Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård. Sammanträdestider för 2020 bifogas. Hnr 2019:1065
Protokoll den 18 oktober 2019 från sammanträde med Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård. Hnr 2019:1152

Samhällsbyggnadsförvaltningen





Inspektionsrapport den 24 september 2019 från offentlig livsmedelskontroll av
Malmgårdens vårdboende, avdelningskök våning 1. Inga avvikelser konstaterades vid
kontrollen. Hnr 2019:1069
Inspektionsrapport den 28 oktober 2019 från offentlig livsmedelskontroll av Hagenoch returpappersgruppen. Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen. Hnr 2019:1173
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 23 september 2019. Hnr 2019:1110

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd:
 Furuliden 2019-10-09
 Socialpsykiatrin 2019-10-16
 Funktionsstöd Barn och ungdom 2019-10-02
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vallgården 2019-10-30
Malmgården 2019-10-29
Pantern 2019-10-31

Ordförandens sign

Justerandes sign

