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§ 1       
 

Fastställande av dagordning  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg: 
 
• Lennart Halvardsson Petkus fråga överlämnas till vård- och omsorgsförvaltningen för 

besvarande vid sammanträdet den 27 februari 2020. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Lennart Halvardsson Petku 
(L) och överlämnar följande fråga: 
 
1. Vad gör kommunen och vård- och omsorgsnämnden mot ofrivillig ensamhet som 

kan leda till psykisk ohälsa? 
2. Finns det någon arbetsplan mot det? Eller ingår det i den åldersbetingade, äldres 

sjukdomstillstånd? 
 
________________ 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschef förvaltningskontoret, akten 
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§ 2       
 

Information - Kulturgruppens arbete  
Arbetshandledarna Leevi Holvisalo och Gunilla Andersson på Resurscenter informerar 
om kulturgruppens arbete. Deltagare från Kulturgruppen är också med vid 
informationen. 
 
Drömfångarteatern startade 2011 och har sedan dess satt upp nio föreställningar. 
 
Kulturgruppen startade 2013 på Hasselbacken och flyttade till Perrongen 2014.  
Kulturgruppen framför cirka 20-25 olika framträdanden varje år, bland annat på förvalt-
ningens äldreboenden och biblioteket.  
 
Den 14 maj 2020 ska Mello för funktionshindrade anordnas på Perrongen. Det är ett 
samarbete med Flens kommun, kulturskolan och Ungkultur. Det blir liveband, jury samt 
uppträdande i pausen. 
 
Resurscenter har även en pensionärsgrupp som träffas en gång i veckan och ordnar 
även andra kulturella aktiviteter som högläsning, film, målarverkstad, pyssel m.m. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 3       
 

Information - Ekonomi  
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget.  
 
Årets ekonomiska resultat, med en avvikelse mot budget på -43 tkr, visar att förvalt-
ningens åtgärder ger effekt.  
Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med stora negativa avvikelser och utifrån 
den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Göran 
Svenningsson (V), Karin Frisk (S) och Annie-Marie Carlsson (M) samt förvaltningschef 
Anna-Lena Ramstedt,  
_______________ 
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§ 4       
 

Aktuell verksamhetsinformation  
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt 
• IVO genomförde en oanmäld nattinspektion den 14-15 november 2019.  

Nämnden lämnade synpunkter på protokollet den 20 december 2019.  
Beslut från IVO har ännu inte kommit. Arbetsrättsliga åtgärdar är vidtagna. 

 
Verksamhetschef förvaltningskontoret Susanna Kullman 
• Två nya lex Sarah-utredningar har påbörjats. 
• Fem korta filmer har spelats in för utbildning av personal i social dokumentation och 

IBIC (Individens behov i centrum). Filmerna finns tillgängliga på intranätet Communis 
och visas även i utbildningen på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram. 

• Rekrytering pågår av handläggare inom medborgarfunktionen samt sjuksköterskor. 
• Förberedelser pågår inför årets sommarkurs där ungdomar som slutar årskurs 8 får 

prova på att arbeta inom vård och omsorg.  
• Annica Lidén har den 12 januari 2020 börjat som ny enhetschef för rehab samt sjuk-

sköterskor på korttids och natt. 
 
Verksamhetschef särskilt boende äldre och hemtjänst Camilla 
Söderman 
• Under nyårshelgen uppkom driftsstörningar gällande TES och Nyckelfritt. Detta inne-

bar att personalen inte kunde logga in via sina telefoner och se besöksplaner, utan 
fick hanteras manuellt via pappersutskrifter under helgerna. Driftsstörningen med-
förde en ökad belastning för larm-, natt- och hemtjänstpersonal. Analys inväntas. 

• Ett arbete har initierats med att omfördela resurser inom ram för att kunna om-
vandla sju vårdboendeplatser till demensplatser på ett boende. Riskanalyser görs 
och handlingsplaner tas fram för att kunna möjliggöra detta. 

• Från den 6 mars 2020 kommer maten i matlådor att tillagas och levereras från 
Katrineholms kommun i köket på Igelkotten. I samband med detta införs ett system 
där det finns tio olika rätter att välja mellan. Maten kommer att levereras en gång i 
veckan. 

 
Verksamhetschef funktionsstöd Petra Kruse 
• Började som ny verksamhetschef för funktionsstöd den 2 januari 2020 och presen-

terar sig för nämnden. 
• Medborgardialoger kommer att ordnas under våren 2020 för funktionsstöd och 

äldreomsorg. Förslag på datum kommer. 
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
• Uppföljningsmöte har ägt rum den 24 januari 2020 med uppsökande verksamhet 

utifrån avtal med tandvården. Munhälsobedömning och individuell rådgivning sker 
hos patienter. Nödvändig tandvård utförs av folktandvården och privata utförare. 
Utbildning ordnas för nyanställda och vikarier samt på enhetsnivå. 
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• Två avvikelser har inkommit från tandvården gällande utebliven ordinerad/ 
rekommenderad tandvårdsbehandling på två enheter. Utifrån flera avvikelser under 
hösten gällande samma problem föreslog Katrineholms kommun gemensamma 
åtgärder för att lösa samverkan och begreppsförklaring kring ordinationer och 
rekommenderade behandlingar från tandvårdens interna och externa utförare. Så 
har dock inte skett.  
Nu finns ett övergripande förslag på att ta fram en gemensam rutin för samverkan 
mellan legitimerad personal i samband med ordination och förskrivning. 

• Närvård Sörmland, kommuner och region i samverkan 
o Framtagning av länsövergripande rutin pågår för säker läkemedelshantering 

vid in- och utskrivning på sjukhus. Rutinen ska nu ut på remiss. 
o MAS nätverket i Sörmland arbetar med en gemensam rutin för kommunerna 

gällande vad som ska skickas med när patient skickas till sjukhus. Remiss-
hantering kommer ske. 

o Slutrapporten för projektet ”Egenvård och eller hälso- och sjukvårdsinsatser 
under vistelse i korttidsboende LSS – Barn och unga under 18 år” är ute på 
remiss.  

 
Byggkommitténs ordförande Lennart Olsson 
• Byggkommitténs har besökt bygget av nya äldreboendet Dufvegården. Bland annat 

gjordes en besiktning av badrum. Olika personalgrupper var representerade och 
kom med synpunkter. Hela nämnden kommer att bjudas in för ett studiebesök 
under våren. 

 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och Ove 
Melin (S). 
_______________ 
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§ 5    VON/2019:31  013 
 

Rapport av ej verkställda beslut fjärde 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 kommun-

fullmäktige och revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt social-
tjänstlagen (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 
Upplysning: Två beslut (män) kommer att verkställas den1 februari 
respektive 15 februari 2020. En kvinna har tackat nej erbjudande. 
 

3 (1 kvinna, 2 man) 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS  

• Bostad med särskild service för vuxna 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.  
1 (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny 
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020.  
1 (man) har skrivit kontakt 2019-03-15 men ännu inte flyttat in. 

 

4 (1 kvinna, 3 män) 

• Biträde av kontaktperson 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 3 beslut (2 män och 1 
kvinna) verkställda.  

5 (1 kvinna, 4 män) 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
nämndsekreteraren Mona Kjellström. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, revisorerna, akten 
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§ 6       
 

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 

2019-12-01--31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 
2019-12-01--31 Färdtjänst Handläggare 
2019-12-01--31 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  
Handläggare 

2019-12-01--31 Socialtjänstlagen Handläggare 
2019-12-20, § 40 Förordnande av medicinskt ansva-

rig sjuksköterska den 27 december 
2019 – 3 januari 2020 

Susanna Kullman , verk-
samhetschef myndighets- 
och specialistfunktion 

 
Ordförandebeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 

2019-12-20, § 39 Yttrande till IVO gällande oanmäld 
nattinspektion på boende 

Ulrica Truedsson (S), ord-
förande 

 
Utskottsbeslut 
Datum, § Typ av beslut Beslutande 

2019-12-12, §§ 34-
41 

Individärenden Enskilda utskottet 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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§ 7    VON/2019:57  042 
 

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med 
budget för 2020  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa vård- och omsorgsnämndens plan 
med budget 2020 med de ändringar som redovisats vid sammanträdet. 
 
Det fastställda dokumentet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen  
vård- och omsorgsnämndens handling nr 1/2020. 
 
Reservationer 

Joha Frondelius (KD), Sten Holmgren (C) och Göran Svenningsson (V) reserverar sig till 
förmån för deras egna budgetar. Joha Frondelius reserverar sig skriftlig. Reservationen 
redovisas i protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden antog den 29 augusti 2019, § 84, nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2020-2022. 
 
Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan 
med budget 2020-2022. Kommunfullmäktiges beslut innebär för vård- och omsorgs-
nämnden en ramförändring från 711 875 tkr för 2019 till 728 602 tkr för 2020. Vård- och 
omsorgsnämndens investeringsbudget för 2020 omfattar enligt kommunfullmäktiges 
beslut 11 125 tkr. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har med utgångspunkt från övergripande plan med 
budget, samt den sedan tidigare beslutade kommunplanen för 2019-2022, upprättat ett 
förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2020.  
 
Budgeten kommer att MBL-förhandlas i förvaltningens samverkansgrupp inför 
nämndens beslut. Förhandlingsprotokollet kommer att delas ut till nämnden. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2020 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Mårten Grothérus (L), Joha Frondelius (KD), Sten Holmgren (C), Karin Frisk (S) och 
Göran Svenningsson (V), samt controller Marie Myrbeck och förvaltningschef 
Anna-Lena Ramstedt. 
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Controller Marie Myrbeck redovisar förslag om vissa ändringar av fördelningen i drifts-
budgeten inom verksamhetsområdena. Förslaget visas i en powerpoint-presentation vid 
sammanträdet och har även mejlats ut till nämnden. 
 
Förslag och yrkanden 

Ulrica Truedsson (S) yrkar med instämmande av Karin Frisk (S) bifall till förvaltningens 
förslag med Marie Myrbecks ovan föreslagna ändringar. 
 
Joha Frondelius (KD), Sten Holmgren (C) och Göran Svenningsson (V) yrkar avslag till för-
mån för deras egna budgetar. 
 
Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med ovan föreslagna ändringar i fördelningen 
av driftsbudgeten mot Joha Frondelius m.fl. avslagsyrkande. 
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med ovan före-
slagna ändringar. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
 
Ledningsgrupp, ekonomer, övrig personal via intranät  
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§ 8    VON/2020:3  709 
 

Nattfasta - resultatmål hösten 2019  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger resultatet för nattfastan hösten 2019 till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden resul-
tatmålet att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska 
öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Med nattfasta menas tiden mellan 
en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en 
person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi.  Socialstyrelsen 
rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 
timmar. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möj-
ligheter att optimera energi- och näringsintaget. För personer med nedsatt aptit är täta 
små måltider spridda över dygnet av extra stort värde. 
 
Under hösten år 2019 var medelvärdet för nattfastan 11 timmar och 18 minuter. 
42 procent av brukarna uppnådde målet om högst 11 timmars fastetid. Resultatet inne-
bär en försämring sedan mätningen våren år 2019 då medelvärdet var 10 timmar och 44 
minuter och 53 procent av brukarna nådde målet.  
 
Ärendets handlingar 
• Rapport nattfasta hösten 2019, 2020-01-08 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Lennart 
Olsson (S) och Sten Holmgren (C) samt verksamhetschef äldreomsorg Camilla Söderman. 
_______________ 
 
 
Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen för kännedom, akten 
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§ 9    VON/2019:86  802 
 

Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms 
kommun 2020-2023  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslaget till kulturstrategi för barn och unga i 
Katrineholms kommun 2020-2023. 
 
Den antagna kulturstrategin redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen 
vård- och omsorgsnämndens handling nr 2/2020. 
 
Sammanfattning av ärendet och bedömning 
Under 2015 fick Kulturplansgruppen i uppdrag att revidera Kulturplan för barn och unga 
samt att styrdokumentet skulle bli mer av en strategisk handling. I samband med detta 
bytte arbetsgruppen namn till Kulturstrategigruppen för barn och unga och 
styrdokumentet till Kulturstrategi för barn och unga arbetades fram.  
 
Kulturstrategin 2016-2019 är nu reviderad. Förslaget till Kulturstrategi 2020-2023 är 
gemensamt framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
bildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.  
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därmed nämnden att anta förslaget. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag Kulturstrategi för barn- och unga i Katrineholms kommun 2020-2023. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Joha 
Frondelius (KD) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt. 
_______________ 
 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschef funktionsstöd, enhetschef barn & ungdom, akten 
 
Kopia för kännedom: Bildningsnämnden, kulturnämnden 
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§ 10       
 

Meddelanden  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 
 
Bildningsnämnden 
Protokollsutdrag den 17 december 2019, § 65, med beslut att anta förslag till kultur-
strategi för barn och unga i Katrineholms kommun. Hnr 2019:1354 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Beslut den 13 januari 2020 utifrån anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid ett 
servicehus. IVO har avslutat ärendet och kommer att fortsätta granskningar i ett tillsyns-
ärende. Hnr 2020:58 
 
Underrättelse den 15 januari 2020 om inspektion den 25 februari 2020 utifrån anmälan 
enligt lex Maria om allvarlig vårdskada. Hnr 2020:86 
 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag den 18 november 2019 
• § 174: Återremiss av övergripande plan med budget 2020-2022 samt fastställande av 

skattesats. Hnr 2019:1307 
 

Protokollsutdrag den 16 december 2019 
• § 187 Övergripande plan med budget 2020-2022 
• § 190 Revidering av inriktningsdokument – En god hälsa för alla barn och ungdomar i 

Katrineholms kommun Hnr 2019:1357 
 
Protokollsutdrag den 20 januari 2020 
• § 2 Entledigande av Camilla Henriksson (SD) från uppdraget som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden, val av Britt Gustafsson (SD) som ny ledamot samt val av Jonah 
Håkansson (SD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 
den 31 december 2022. Hnr 2020:132 

• § 3 Entledigande av Emma Bäck (L) som från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt val av Mårten Grothérus (L) som ny ersättare för tiden till 
och med den 31 december 2022. Hnr 2020:133 

 
Regionfullmäktige, Region Sörmland 
Protokollsutdrag den 29 oktober 2019, § 215, med beslut att godkänna nämnden för 
kultur, utbildning och friluftsverksamhet aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 
2019-2022. Hnr 2020:61 
 



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-30 15 (15) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontrollrapport den 5 och 13 december 2019, från uppföljande kontroll på Strand-
gårdens café enligt föreläggande den 6 och 29 november 2019. Samhällsbyggnadsför-
valtningens bedömning är att bristerna från tidigare förelägganden nu är åtgärdade. Hnr 
VON/2019:1305, 1337 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Anteckningar från samråd med föreningar inom funktionsstödsområdet den 2 december 
2019. Hnr 2019:1308 
 
Helårsuppföljning av Fixar Maltes verksamhet 2019. Hnr 2020:24 

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