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KALLELSE
Vård- och omsorgsförvaltningen

2021-01-21

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2021-01-28 klockan 13:15

Plats

Pensionärernas Hus, Djulögatan 51

Nr

Ärende

Beteckning

Föredragande

Sidnr.

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Parentation

5.

Information - ekonomi

6.

Aktuell verksamhetsinformation

7.

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet
2020

8.

Redovisning av delegationsbeslut

9.

Yttrande till IVO över klagomål och synpunkter
mot hälso- och sjukvården

VON/2020:60

Eva Gyllhamn

9.

10.

Yttrande över remissen Revisorernas samlade
uppföljande granskning av tidigare granskningar personaltäthet

VON/2020:79

Lars Carlberg

13.

11.

Yttrande över remissen Användning av
amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen

VON/2020:80

Cecilia Nordqvist

38.

12.

Fördelning av föreningsbidrag 2021

VON/2020:69

Marie Myrbeck

50.

13.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2021

VON/2020:69

Marie Myrbeck

54.

14.

Habiliteringsersättning 2021

VON/2020:78

Marie Myrbeck

68.

15.

Revidering av bilaga 2 till förfrågningsunderlaget Aktuella ersättningsbelopp för utförare av
hemtjänst

VON/2020:40

Marie Myrbeck

70.

16.

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan
med budget 2021

VON/2020:47

Anna-Lena Ramstedt

75.

17.

Revidering av delegationsordningen

VON/2020:71

Mona Kjellström

91.

18.

Förändring i riktlinje för samrådsorganisation kontaktpolitiker Malmgården och Dufvegården

VON/2019:1

Mona Kjellström

115.

19.

Val av ny ledamot i byggkommittén

VON/2019:1

Mona Kjellström

117.

20.

Val av ny ledamot i enskilda utskottet

VON/2019:1

Mona Kjellström

118.

Marie Myrberg

VON/2020:27

Mona Kjellström

3.
7.

1

2
Datum

Vård- och omsorgsförvaltningen

2021-01-18

Nr

Ärende

Beteckning

Föredragande

Sidnr.

21.

Val av ny kontaktpolitiker för Igelkottens och
Panterns vård- och demensboende

VON/2019:1

Mona Kjellström

119.

22.

Val av ny representant i pensionärsrådet för vårdoch omsorgsnämnden

VON/2019:1

Mona Kjellström

120.

23.

Meddelanden

121.

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande
Förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

Kommande sammanträdesdagar år 2021
Beredning (inför
nämnden) klockan
13.15-15.00
14/1
11/2
8/4
27/5
12/8
16/9
4/11
2/12

Nämnd
klockan 13.15
28/1
25/2
22/4
10/6
26/8
30/9
18/11
16/12

2

Enskilt utskott
klockan 13.1515.00
4/2
11/3
15/4
20/5
15/6 (tis)
2/9
7/10
11/11
9/12
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2020:27 - 013

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2020
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till 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 fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL

Antal beslut



Särskilt boende
Upplysning: 2 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande.
2 män har nu återtagit ansökan. 1 man avliden. 2 beslut
kommer att verkställas under februari.

6 (3 kvinnor, 3 män)



Dagverksamhet

27 (17 kvinnor, 10 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)

3 (3 män)

Hemtjänst

2 (2 män)

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. pandemin. Personerna har
därefter blivit erbjudna att återgå men tackat nej pga. oro för smitta.
1 man har avslutat insatsen. 1 beslut (man) numera verkställt.



Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. hälsoskäl eller eget initiativ.
1 man har avslutat insatsen.



Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. oro för smitta av covid-19.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sida 2 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

VON/2020:27 - 013

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
•

4

Tjänsteskrivelse

Bostad med särskild service för vuxna

Antal beslut
7 (3 kvinnor, 4 män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 sökande (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på
ny gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021. 1 kvinna har
erbjudits plats under maj -20 men ej svarat trots flera påminnelser
varför platsen gick till en annan. Hon har nu erbjudits annan plats.
1 man har tackat nej till ett erbjudande.

•

Biträde av kontaktperson
Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1 KP har slutat
och den enskilde önskar inte ny KP för tillfället pga. oro för smitta.
1 KP har slutat då den enskilde ej går att nå. Samordnaren har inte
heller lyckats nå den enskilde.

•

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid
rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor) verkställda. Övriga har
valt att tacka nej bland annat på grund av hälsoskäl, oro för smitta
eller eget initiativ. 1 beslut (man) har avslutats på egen begäran.

•

Korttidsvistelse utanför hemmet

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

6 (4 kvinnor, 2 män)

23 (12 kvinnor, 11 män)

1 (1 kvinna)

Ärendebeskrivning
Rapporteringsskyldighet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader för dagen för
beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
Rapport ska lämnas till IVO och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska
lämnas till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Rapporteringsperioderna till IVO är:






1–31 januari 2021
1–30 april 2021
1 juli–31 augusti 2021
1–31 oktober 2021
1–31 januari 2022

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller insats
enligt LSS 9 §, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen eller domstol, kan
åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på
nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Avgiften tillfaller staten.
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Tjänsteskrivelse

Sida 3 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

VON/2020:27 - 013

Med hänsyn till sekretessen sker muntlig rapportering till nämnden.
Rapportering till IVO sker från och med december 2017 via e-tjänst.
Till fullmäktige skickas protokollsutdrag med statistik. Revisorerna får, enligt eget önskemål,
samma protokollsutdrag.

Statistikrapport fjärde kvartalet 2020
Beslut - Äldreomsorg
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende äldreomsorg.
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år
3
3
6

Särskilt boende
Kvinnor
Män
Summa

Totalt
3
3
6

Upplysning: 2 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande. 2 män har nu återtagit ansökan. 1 man
avliden. 2 beslut kommer att verkställas under februari.

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år
17
10
27

Dagverksamhet
Kvinnor
Män
Summa

Totalt
17
10
27

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. pandemin. Personerna har därefter blivit erbjudna att
återgå men tackat nej pga. oro för smitta. 1 man har avslutat insatsen. 1 beslut (man) numera
verkställt.

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Kvinnor
Män
Summa

2
2

Totalt
1
1

3
3

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. hälsoskäl eller eget initiativ. 1 man har avslutat insatsen.

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år

Hemtjänst
Kvinnor
Män
Summa

2
2

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. oro för smitta av covid-19.

5

Totalt
2
2
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Tjänsteskrivelse

Sida 4 (4)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

VON/2020:27 - 013

Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut/avbrott i verkställigheten enligt 9 § LSS avseende
omsorg till personer med funktionsnedsättning.
Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år
2
1
1
1
2
1
3
3

Bostad med särskild service för vuxna
Kvinnor
Män
Summa

Totalt
3
4
7

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt. 1 sökande (man) har tackat nej
till 2 erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021. 1 kvinna
har erbjudits plats under maj men ej svarat trots flera påminnelser varför platsen gick till en
annan. Hon har nu erbjudits annan plats. 1 man har tackat nej till ett erbjudande.

Biträde av kontaktperson (KP) LSS+ SoL
Kvinnor
Män
Summa

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år
2
2
2
2
4

Totalt
4
2
6

Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1 KP har slutat och den enskilde önskar inte ny
KP för tillfället pga. oro för smitta. 1 KP har slutat då den enskilde ej går att nå. Samordnaren har
inte heller lyckats nå den enskilde.

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år
1
9
2
2
6
3
3
15
5

Daglig verksamhet
Kvinnor
Män
Summa

Totalt
12
11
23

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor)
verkställda. Övriga har valt att tacka nej bland annat på grund av hälsoskäl, oro för smitta eller
eget initiativ. 1 beslut (man) har avslutats på egen begäran.

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån
6-12 mån
> 1 år

Korttidsvistelse utanför hemmet
Kvinnor
Män
Summa

Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

Anna-Lena Ramstedt

Mona Kjellström

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten

6

Totalt
1

1

1

1
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

Lednings- och verksamhetsstöd

-

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 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

2020-10-01--12-31

Bostadsanpassningsbidrag

Handläggare

2020-10-01--12-31

Färdtjänst

Handläggare

2020-10-01--12-31

Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Handläggare

2020-10-01--12-31

Socialtjänstlagen

Handläggare

2021-01-11, § 2
(LS 10:2020)

Beslut enligt 24 b § LSS att rapport om
bristande bemötande på gruppbostad
utgör ett allvarligt missförhållande.

Susanna Kullman,
verksamhetschef
förvaltningskontoret

Tillräckliga och adekvata åtgärder är
vidtagna av förvaltningen. Det
inträffade utgör ett allvarligt
missförhållande enligt 24 f § Lag
(1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (lex Sarah).
Anmälan översändes till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO).

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

8

-

Ordförandebeslut
Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-11-04, § 26

Införande av besöksrestriktioner på
Katrineholms kommuns vård- och
omsorgsboenden.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2020-11-06, § 28

Beslut om tillfällig rutin om
munskydd i all oundviklig
ansiktsnära vård inom äldreomsorg.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2020-11-09, § 29

Rapport av verkställda beslut tredje
kvartalet 2020.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2020-11-11, § 30

Dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2020-11-24, § 31

Yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg över ej verkställt beslut.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2020-12-21, § 32
Anslaget 2020-12-22

Yttrande över remissen Hållbar
socialtjänst - en ny socialtjänstlag
(SOU 2020-47)

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2021-01-12, § 3

Behov av ny gruppbostad enligt LSS

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

2021-01-15, § 4

Vård- och omsorgsnämnden
sammanträde den 28 januari 2021
inte öppet för allmänheten.

Ulrica Truedsson (S),
ordförande

Datum, §

Typ av beslut

Beslutande

2020-11-05, §§ 18-21

Individärenden

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

2020-12-10, §§ 22-29

Individärenden

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Anslaget 2020-11-09

Anslaget 2020-11-09

Anslaget 2020-11-09

Anslaget 2020-11-11

Anslaget 2020-11-24

Anslaget 2021-01-14

Utskottsbeslut

Anslaget 2020-11-09

Anslaget 2020-12-15

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

8
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-12

Förvaltningskontoret

VON/2020:60 - 709

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Eva Gyllhamn/MK

Handläggare e-post

0150-568 17

Eva.gyllhamn@katrineholm.se

Yttrande över klagomål och synpunkter mot hälso- och
sjukvården
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens förslag till
yttrande och översänder det som nämndens eget till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
IVO har den 18 december 2020 översänt underrättelse och begäran över klagomål mot
hälso- och sjukvården (Dnr 3.4.1-59878/2020-6).
IVO begär följande uppgifter från vård- och omsorgsnämnden:




Kopia av handlingar om social dokumentation
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden över klagomålet
Har ni sedan tidigare kännedom om klagomålet?
o Om ja, hur har ni hanterat klagomålet i ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete?
o Om nej, hur kommer ni att hantera klagomålet i ert i ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete?

Handlingarna ska vara IVO tillhanda senast den 5 februari 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande

Ärendets handlingar


Förslag till yttrande från vård- och omsorgsnämnden över anmälan om
klagomål mot hälso- och sjukvården, 2021-01-12

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef/verksamhetschef

Eva Gyllhamn

hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslutet skickas till: IVO, akten
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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YTTRANDE
Datum

Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningskontoret

2021-01-18

2020:60-709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

2020-12-18

Dnr 3.4.1-59878/2020-6

Inspektionen för vård och omsorg
Att: Jessica Halldan
Box 423
701 48 ÖREBRO

Förslag till yttrande från vård- och omsorgsnämnden
över anmälan om klagomål mot hälso- och sjukvården
IVO har den 18 december 2020 begärt kopia av social dokumentation samt yttrande från
vård- och omsorgsnämnden över klagomål mot hälso- och sjukvården (Dnr 3.4.159878/2020-6.)

Begäran om handlingar
Kopia av social dokumentation för tiden den 1 april till den 1 maj 2020 bifogas detta
yttrande.

Svar på uppgifter
Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare kännedom om klagomålet och
synpunkterna som inkommit. Enligt gällande ledningssystem har en lex Maria-anmälan
genomförts till IVO den 31 augusti 2020. Uppföljning av åtgärder är påbörjade enligt
tidsplan.

Åtgärder som vidtagits och effekt av åtgärder
Utifrån bakomliggande orsaker som identifierats har följande åtgärder beslutats att
genomföras i en handlings- och åtgärdsplan. Uppföljning har skett under december
månad, ytterligare uppföljning planeras under januari månad år 2021.
1. Dokumentation och genomgång av patientjournaler
Åtgärder som vidtagits
Hälsostatus uppdateras i journaler samt vårdplaner. Journalanteckningar ska vara
aktuella utifrån patientens problem och behov, vårdplaner ska systematiskt följas upp
och inte vara äldre än 1 år. Samverkan sker mellan läkare, legitimerad personal och
patient/närstående.
- Enhetschefer har haft genomgång på arbetsplatsträff inom hälso- och
sjukvårdsverksamheten.
- Legitimerad personal går igenom patientjournaler och uppdaterar hälsostatus och
vårdplaner. Vårdplaner ska följas upp och inte vara äldre än ett år. Arbetet är ett
systematiskt och pågående kvalitetsarbete som professionen ansvarar för.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:
10

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

11
2 (3)

YTTRANDE
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-01-18

2020:60-709

Effekten av åtgärderna kvarstår
-

Medicinskt ansvarig sjuksköterska genomför journalgranskning senast januari
månad 2021.

2. Vård i livets slut
Åtgärder som vidtagits
Ordination av läkemedel ska göras skriftligt på ett strukturerat sätt och i enhetligt format
i patientens journal och läkemedelslistan. Muntlig ordination får endast göras då
patienten behöver akut behandling.
Vid ordination av läkemedel, där den som ordinerar inte har tillgång till patientjournal
hos den vårdgivare där vården bedrivs, ska ordinationen skyndsamt dokumenteras i
patientens journal och i läkemedelslista samt att ordinatören ansvarar för att
ordinationen snarast når behandlande vårdgivare på ett säkert sätt. Samtidigt ska
sjuksköterska som tar emot ordinationen muntligt, dokumentera denna skriftligt i
vårdgivarens patientjournal samt säkerställa att läkemedelslista erhålls.
Ram- och lokala avtal om läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård är inte
känt hos sjuksköterskorna utifrån perspektivet palliativ vård och/eller vård i livets slut.
Beslut om vård i livets slut fattas av läkare i samverkan mellan patient och vid behov
närstående, sjuksköterska deltar/är delaktig. Brytpunktsamtal sker av läkare. Skriftligt
uppdrag från läkare till sjuksköterska att undersöka avliden kropp saknades.
- Enhetschef inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har gått igenom avtal om
läkarmedverkan på arbetsplatsträff med sjuksköterskor samt vad som gäller för vem
som beslutar vad i beslutsprocessen gällande medicinska beslut utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt.
- Överenskommelse har skett i samverkan med berörda vårdcentraler i om
förtydligande i lokala avtalet gällande palliativa ordinationer i
läkemedelslista/ordinationshandling.
Effekt av åtgärderna kvarstår
-

-

-

Aktuell läkemedelslista ska finnas för alla ordinationer efter akut period, vilket är
svårare att få följsamhet till. Sjuksköterskorna får ofta efterfråga läkemedelslista på
de patienter som inte har läkemedel ordinerat i Pascal, vilket sjuksköterskorna har
behörighet till.
Ett särskilt förtydligande i det lokala avtalet kommer att skrivas in gällande
ordinationer vid palliativ vård och läkemedelsbehandling sista tiden i livet. Helt i linje
med länsövergripande rutinen ”Läkemedelshantering i Sörmland”, publicerad i
december 2020. Länsövergripande rutin ”Läkemedelshantering i Sörmland” kommer
att implementeras inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten under första kvartalet
2021. Inom Region Sörmland implementeras rutinen enligt framtagen
kommunikationsplan som medföljer rutinens publicering.
Utifrån skrivelse till Hälsoval, Närvårdskoordinatorerna inom Region Sörmland samt
medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmlands kommuner, har beslut fattats inom
ramen för LPO-Äldres hälsa om en lokal arbetsgrupp (LAG) inom länet. Palliativ vård
ska säkerställas genom framtagning av förslag på hur man kan förmedla kännedom
om styrdokument och vilken kompetensutveckling som det finns behov av.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
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YTTRANDE
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-01-18

2020:60-709

3. Vårdkedjan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt behöver förbättras
Åtgärder som vidtagits
Vårdkedjan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ska förbättras.
- En överenskommelse har skett med samtliga vårdcentraler om en mellanuppföljning
av avtalet och samverkan, utanför ramavtalet. Syftet är att tidigare stämma av
identifierade förbättringsområden och få verkställighet av desamma.
- Digitala arbetsverktyg planeras för användning mer frekvent under i förväg
fastställda samverkanstider. Patient och närstående ska ges möjlighet att delta på ett
mer aktivt sätt i planeringen av vård och behandling. Uppstartsmöten är inbokade
mellan Hälso- och sjukvården och aktuella vårdcentraler.
- Rondtider fastställs där läkare och övrig legitimerad personal samverkar utifrån
patienternas behov.
Effekten av åtgärden kvarstår
-

Fysiska- och digitala hembesök ska vara möjliga 24 timmar/dygn utifrån gällande
läkarsamverkansavtal.
Öka tillgängligheten av legitimerad personal för patienterna inom särskilda
boendeformer för äldre. Direktkontakt mellan kommunens områdesansvariga
sjuksköterska och patientansvariga läkare är en nödvändighet för direkt dialog
utifrån patientens problematik.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef/verksamhetschef
hälso- och sjukvård

Eva Gyllhamn
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bilaga
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Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2020-12-18

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2020:79 - 007

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Lars Carlberg

Handläggare e-post

0150-48 81 36

Lars.Carlberg@katrineholm.se

Förslag till yttrande över remissen Revisorernas samlade
uppföljande granskning av tidigare granskningar
(personaltäthet)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut


Vård- och omsorgsnämnden ser inte behovet av att ytterligare protokollföra risk- och
konsekvensanalyser kring personalförändringar, då de redovisas skriftligt och muntligt
inför och under nämndsammanträdena. De protokollförs sedan övergripande under
punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens Kvalitetsberättelse belyses riskoch konsekvensanalyser utförda under året.



Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun följt upp granskningar som
gjordes 2016, inom områdena kompetensförsörjning, personaltäthet, placering av barn och
unga i HVB-hem, samt övergripande IT-säkerhet. Dessa granskningar ledde till ett antal
rekommendationer. I den samlade uppföljningen presenteras hur statusen för de olika
rekommendationerna såg ut i juni 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens remissvar gäller den andra av de tre rekommendationer
som revisorerna lämnat för vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde, gällande
personaltäthet. Revisorerna anser att det fortfarande pågår arbete för att helt uppfylla
denna rekommendation. De övriga två rekommendationerna som rör vård- och
omsorgsförvaltningen anser revisorerna vara uppfyllda.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
När de gäller de övriga delarna av skrivelsen har förvaltningen inga synpunkter. Vård- och
omsorgsförvaltningen deltar i framtagandet av kompetensförsörjningsplan. För området
kompetensförsörjning kan tilläggas att vård- och omsorgsförvaltningen under 2020 tagit
fram och arbetar med digitala introduktions- och utbildningspaket för nyanställd och
befintlig personal, samt deltar i arbetet med att ta fram tester som bland annat rör
språkkunskaper inför anställning. Dessa tester skall införas under 2021.
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 (3)

Datum

Vår beteckning

2020-12-18

VON/2020:79 - 007

Den andra rekommendationen utifrån granskningen av personaltäthet
”Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa
utfall i förhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfattad form på
nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollföras.” – PwC:s
ursprungliga granskning
Den andra rekommendationen rör risk- och konsekvensanalyser gällande förändringar i
personaltäthet, och hur dessa redovisas för nämnden. Förvaltningschef och
nämndordförande har i juni 2020 redogjort för att risk- och konsekvensanalyser genomförs
inom förvaltningen på flera olika nivåer, och hur nämnden tar del av dessa analyser. Vårdoch omsorgsförvaltningen har sedan den första granskningen 2016 strukturerat arbetet
med risk- och konsekvensanalyser. Det finns mallar och instruktioner för detta, samt för
handlingsplaner kopplade till analyserna. Utifrån uppföljningen av granskningarna verkar
det kvarstå att riskanalyserna kring personalförändringar skall protokollföras utförligare vid
nämndsammanträden. I dagsläget protokollförs de övergripande, under punkten
verksamhetsinformation, men det finns ingen skriftlig sammanfattning om resultaten
specifikt från risk- och konsekvensanalysen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ifrågasätter behovet av att ytterligare specifikt
protokollföra risk- och konsekvensanalyser. De redovisas skriftligt och muntligt inför och
under nämndsammanträdena. De, samt handlingsplanerna, protokollförs sedan
övergripande under punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens
Kvalitetsberättelse belyses risk- och konsekvensanalyser övergripande.
Pågående och fortsatt arbete med risk- och konsekvensanalys
Förvaltningen kommer i vilket fall att fortsatt utveckla arbetet med skriftliga risk- och
konsekvensanalyser. Det har under 2020 genomförts ett antal sådana på olika nivåer.
Exempelvis i hanteringen av Covid 19-pandemin, kring smittskydd och säker
läkemedelshantering inför flytten av brukare till det nyöppnade äldreboendet Dufvegården,
samt i samband med omstrukturering av chefsområden på verksamhetsområdet
Funktionsstöd. Vid behov har resurser från förvaltningskontoret deltagit i framtagandet.
Ingen av dessa analyser har dock varit kopplad till förändringar i personaltäthet.
Det övriga kvalitetsarbetet har under de senaste två åren till stor del har fokuserat på
avvikelsehantering och egenkontroll. I slutet av 2020 har förvaltningsledningen gett i
uppdrag till utredare att se över tidigare nämnda mallar för risk- och konsekvensanalys,
samt att vid behov uppdatera dem. Förvaltningskontoret tillsammans med Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) har beslutat att risk- och konsekvensanalys samt
handlingsplaner skall lyftas fram ytterligare under 2021. Detta sker till exempel som
temaområde vid det årliga Summeringsmötet för kvalitetsarbete i februari 2021, där alla
chefer och medarbetare med speciella uppdrag inom kvalitetsarbete skall delta.
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Datum

Vår beteckning

2020-12-18

VON/2020:79 - 007

Ärendets handlingar


Revisionsrapport: Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar - VON
(personaltäthet)



Skrivelse: Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar - VON
(personaltäthet)

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ifrågasätter behovet av att ytterligare specifikt
protokollföra risk- och konsekvensanalyserna kring personaltäthet och
personalförändringar. De redovisas skriftligt och muntligt inför och under
nämndsammanträdena. De, samt handlingsplanerna, protokollförs sedan övergripande
under punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens Kvalitetsberättelse belyses
risk- och konsekvensanalyser övergripande. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter i
vilket fall att utveckla arbetet med risk- och konsekvensanalyser på olika nivåer i
verksamheten, som ett led i kvalitetsarbetet.

Anna-Lena Ramstedt

Lars Carlberg

Förvaltningschef

Utredare

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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ANVISNING

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-12-10

KS/2020:391 - 007

Nämndadministration

Dnr VON / 2020:79 - 007
Ert datum
Hnr 2020:1324
Kopia: VON ordf + sekr, FC, bitr FC, VC ÄO

Vår handläggare

Emma Fälth

Er beteckning

Remissanvisningar - Samlad uppföljande granskning av
tidigare granskningar
Gemensamt för alla ärenden
•

•

Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa,
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt,
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i
remissvaren/yttrandena.

Revisionsrapporter
Alla remissvar/yttranden som rör revisionsrapporter bör innehålla följande
• Synpunkter/svar på revisionens samtliga förslag. Följ helst den disposition/ordning
som finns i revisionsrapporten för att underlätta den fortsatta handläggningen och
uppföljningen av ärendet. Ange om ni instämmer eller har en avvikande uppfattning
i anslutning till varje förslag. Ange också om det finns områden som inte berör er
nämnd/förvaltning.
• Ange tydligt vilka åtgärder ni kommer att vidta med anledning av revisorernas
förslag.
• Om det finns områden där ni inte kommer att vidta föreslagna åtgärder – ange detta
och motivera varför.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet.
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via
e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte
kommer att svara.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
16
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Anvisning
Datum

Kommunledningsförvaltningen

Vår beteckning

2020-12-10

Nämndadministration

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2021-02-08.

Remissinstanser
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Kontakt
Emma Fälth
Marie Sandström Koski
Axel Stenbeck

0150-570 15
0150-570 19
0150-570 80
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Dnr VON / 2020:79 - 007
Hnr 2020:1322
Kopia: VON ordf + sekr, FC, bitr FC, VC ÄO

fi Haffineholm
Revisorerna

2020-tr-24

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnåimnden
samt socialn?imnden

Samlad uppfiiljande granskning av tidigare granskningar
PwC har på uppdrag av revisorema i Katrineholms kommun genomfort en samlad uppfiiljning av tidigare genomftirda granskningar. Granskningen har foljt upp tidigare
granskningar med syftet att bedöma om granskade n?imnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräckli ga åftgarder med anledning av den bedömning och åtgåirdsförslag som liimnats

i genomftirda granskningar.
Uppftilningen gäller granskningarna:
- Kompetensftirsörjning - uppftiljande granskning, granskningen avser kommunstyrelsen

-

Personaltäthet

-

Placering av barn och unga i FIVB-hem, granskningen avser socialnämnden
Övergripande s?ikerhetsgranskning av kommunens såikerhet avseende behörigheter och dataintäng, granskningen avser socialniimnden

-

uppöljande granskning, granskningen avser vård- och omsorgs-

niimnden

Efter genomford granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunsffrelsen
och n?imnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgiirder utifran tidigare identifierade brister.

I

de tidigare genomfiirda granskningarna har det totalt liimnats 19 rekommendationer

Samtliga rekommendationer har ftiljts upp.
Den samlade uppftiljningen visar att nämnderna och styrelsen har inkommit med yttranden över genomforda granskningar inom angiven svarstid. Av de liimnade rekommendationerna har 6 av 19 rekommendationer åtg?irdats. 8 rekommendationer har aktiviteter eller
åtgiirder som är under planerande eller genomfiirande. 5 rekommendationer har inte åtg?irdats varftjr relaterad risk och rekommendation kvarstår.

Revisions rapport

Kommentarer

Kompetensftirsörjning - uppfiiljning

Fem rekommendationer l?imnades. En re-

kommendation har åtgeirdats och fyra har
planerade eller pågående aktiviteter. Dock
kvarstår risken ftir dessa fyra rekommendationer.
Tre rekommendationer l2imnades. Av dessa

Personaltäthet - uppftiljning

har två rekommendationer åtgärdats och en
rekommendation har planerade eller pågående akrviteter. Risken kvarstår ftjr denna

rekommendation.

1
18
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Placering avbam och unga i FIVB-hern

Fyra rekommendaterioner lämandes. Av
dessa har en rekommendation planerade eller
pågående aktiviteter. För tre av rekommendationerna har inga ätgär der vidtagits.

Övergripande säkerhetsgranskning av
kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrang

Sju rekommendationer lämnades. Av dessa
har tre åtgärdats och for två finns planerade
eller pågående aktiviteter. För två rekommendationer har inga åtgarder vidtagits.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder:
o att fortsätta det pågående arbetet som inletts kopplat till

o

åtta rekommendationer.

att inleda arbete med utestående rekommendationer enligt foljande:

Socialnåimnden (Placering av barn och unga i HVB-hem):
Säkerställa en struktur for framtagande och revidering av riktlinjer och rutiner. I sammanhanget vill vi här särskilt betona vikten av att tydliggöra krav
och arbetsordning vid upphandling av placering utanftir befintligt ramavtal.
Nämnden diskuterar fordelar med att ftilja utvecklingen fiir enheterna mer
aggregerat, genom att exempelvis ftilja ett antal nyckeltal eller indikatorer

o

o

.

rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka
som placeras eller uppföljning av pågående placeringar.
Tydliggöra den tilltänka ffVB samordnarens roll och ansvar som kan bidrag
till att säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. Tydliggörande innefattar bl.a. samordning/samarbete med kommunens upphandlingskoordinator och andra interna samarbetspartners som exempelvis ekonomifunktionen
samt stöd i kvalitetsuppftiljning av vård och genomft)randeplaner.

Kommunstyrelsen (Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång)

.
.

Formalisera och dokumentera processen för administration av behörigheter
system och applikationer på ftirvaltningsnivå.
Ta fram en avbrottsplan ftir verksamhetskritisk IT-miljö. Planen ska regelbundet testas och åtminstone årligen utv?irderas. Planen bör åtfiiljas av dokumenterade rutiner fiir att återskapa servrar och filer utifrån backup i händelse av en incident.

Vi emotser kommunstyrelsens och granskade
lagdrapport senast den 18 februari 2021.
För

i Katrineholms kommun

B
Ordftirande

19
2

nämnders yltrande på detta missiv och bi-

i
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Till
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnåimnden samt socialnåimnden
För k?innedom till:
Kommunfu llmåiktiges presidium
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare granskningar med syftet att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i
genomförda granskningar.
Uppfoljningen gäller granskningarna:
Kompetensforsörjning och personaltäthet - uppföljning
Placering av barn och unga i HVB-hem
Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

-

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen
och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Lägesbeskrivning och omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "uppföljning av vidtagna åtgärded'för respektive granskning.
Revisionsfråga

Kommentar

Har revisorernas synpunkter och förslag tillåtgärder besvarats av respektive nämnd/styrelse?

Uppfyllt

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Hur ser lägesbilden ut för helheten av
de lämnade rekommendationerna?
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Nämnderna har besvarat
revisorerna inom den begärda svarstiden. Kommunstyrelsen besvarade
rapporten gällande kompetensförsörjnin gen två
veckor efter utsatt datum.

Delvis uppfyllt
6 av totalt 19 rekommendationer har åtgärdats,
dvs 32 procent.

Delvis uppfyllt
totalt 19 rekommendationerna, motsvarande 42 procent har aktiviteter eller åtgärder som
är under planerande eller
under genomförande. 5
rekommendationer har
inte åtgärdats sedan tidigare granskning och relaterad risk och rekommendation kvarstår.
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Inledning

å.

1.1. Bakgrund
Revisionsprocessen kan delas in iföljande delar: planering, genomforande och uppföljning. De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som
bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid for genomförande. En viktig del av revisionens arbete är att folja upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgårder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.
Revisorerna i Katrineholms kommun har baserat på den risk- och väsentlighetsanalys
som upprättats valt att göra uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. I detta
uppdrag är utgångspunkten att ta ett större grepp och göra en samlad uppföljning av ett
flertal granskningar.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgårdsförslag som
lämnats i genomförda granskningar.
Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:
Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive
nämnd/styrelse?
Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?
Hur ser lägesbilden ut för helheten av de lämnade rekommendationerna?

-

-

Granskningen avgränsas till uppföljning av följande granskningar:
Kompetensförsörjning och personaltäthet - uppföljning (2016)
Placering av barn och unga i HVB-hem (2016)
Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång (2017)

-

1.3.

Metod

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande som
styrelsen eller nämnden avlämnat för respektive revisionsrapport. Rekommendationerna
som lämnats i genomförda granskningar följs upp genom intervjuer och lägesbeskrivningar av berörda tjänstemän.

Vi har till granskningarna intervjuat: ekonomi-/personalchef (kompetensforsörjning), förvaltningschef och ordförande för vård och omsorgsnämnden (Personaltäthet), socialchef,
avdelningschef och enhetschef socialförvaltningen (Placering av barn och unga i HVBhem) samt digitaliseringschef (Övergripande säkerhetsgranskning)
Rapporten är faktaavstämd med de intervjuade
Baserat på resultat graderas respel(ive rekommendation med en status enligt följande
modell:
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m

lol

Rekommendationen har inte åtgärdats sedan tidigare granskning, vilket medför att
relaterad risk och rekommendation kvarstår.

tCI

I

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår risken då åtgärderna ännu inte är på plats.

tot

Atgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och underlag
har granskats, vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen.

aJ

lol
trlj

I de tidigare genomförda granskningarna har det totalt lämnats 19 rekommendationer
Samtliga rekommendationer har följts upp.

Antallämnade
rekommendationer

Revisionsrapport
Kompetensförsörjning - uppföljn ing

5

5

Personaltäthet - uppföljning

3

3

Placering av barn och unga i HVB-hem

4

4

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och
dataintrång

7

7

19

19

Totalt antal rekommendationer:
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Antal uppföljda rekommendationer

25

4
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z" Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Kompetensförsörjning

- uppföljning

2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensförsörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppfoljningen av kompetensförsörjning. Den uppföljande granskningen kring
kompetensforsörjningen syftade till att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionsfrågan:

-

Vilka åtgärder har kommunstyrelsen initierat, med anledning av synpunkterna i
den tidigare granskningsrappoden, för att bedriva ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete i syfte att säkra behov av personal och kompetens?

2.1.1.

Revisorernas rekommendationer

Efter den uppföljande granskningen lämnades nedanstående rekommendationer för arbetet med kom petensförsörjningen :

-

Ge förbättrat stöd till chefer vid deras arbete med personal och kompetensförsörjningen på kort och längre sikt genom att utforma kommunövergripande analyser/scenarier som stöd för bedömning av framtida behov av kompetenser och
personal med hjälp av prognoser, planer, demografisk utveckling etc.

-

Fortsätt genomförandeprocessen enligt den framtagna strategin genom att kompetensplaner tas fram enligt en enhetlig struktur för samtliga förvaltningar.

-

Säkerställ att kompetensutvecklingsplaner på individnivå utformas för all tillsvidareanställd personal.

-

Förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner på kort och längre sikt aggregeras
till en för kommunen övergripande kompetensförsörjningsplan med tillhörande
handlingsplan för framtida komptensförsörjningsutmaningar.

-

Viktiga frågor, enligt den beslutade komptensförsörjningsstrategin, är hur organisationen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare genom ett medvetet, kontrollerat, uppföljande och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Följ upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte att förbättra metoderna.

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till kommunstyrelsen. I missivet konstaterades att kom m u nstyrelsens kom petensförsörj n n gsarbete fortfa rande i nte var
ändamålsenligt. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i rapporten
senast 30 november 2016.
i

2.1.2.

Nämndens/styrelsensyttrande

Kommunstyrelsen svarade på revisionsrapporten gällande kompetensförsörjningen den
14 december 2016, dvs två veckor efter den begärda svarstiden. I yttrandet framgår att
det under året vidtagits flera åtgärder för att förbättra arbetet med planering av kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Svaret är på totalt två sidor och innehåller information om planeringen. Bl.a. framgår att kommunens ledningsgrupp tagit beslutet
att samtliga förvaltningar ska ha färdiga komptensförsörjningsplaner senast sista december 2016. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och
vad som behöver göras för att nå dit. I februari 2017 ska kommunens övergripande plan
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vara färdigställd. En prioriterad insats för att öka kommunens attraktionskraft är att införa
heltid som norm samt minska sjuktalen. Under 2017 görs även en extra satsning på kompetensförsörjning och generationsväxling där det avsätts 14 mnkr 2017 där förvaltningarna ges möjlighet att söka medelfrån personalavdelningen för att arbeta proaktivt med
kompetensforsörjning och generationsväxling. Personalutskottet har fått i uppdrag att under 2017 tatram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i
samverkan med kommunledningsforvaltningen. lnför 2017 ska statistik och prognoser
förbättras samt struktur och innehåll i uppföljningsmallarna fortydligas.

2.1.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder kompetensförsörjning

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med

berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni2O20:
Den första rekommendationen handlade om att ta fram kommunövergripande analyser/scenarier for att ge ett förbättrat stöd till cheferna vid deras arbete med personal och
kompetensförsörjningen på kort och längre sikt. Detta har inte genomförts enligt intervjuer. Däremot har stödet förstärkts genom ett forändrat arbetssätt från HR där respektive
chef har en kontaktperson. Aterkoppling visar generellt att cheferna upplever ett bättre
stöd idag. Utbildningen till chefer har även stärkts, med både fler utbildningar och större
regelbundenhet. Flertalet har varit fullbelagda. Det finns ett årligt återkommande ledarskapsprogram för chefer som omfattar två tillfällen med fem dagar på internat utifrån "behålla och utveckla". I september 2A20 startar ett traineeprogram för blivande ledare. Det
finns även ett digitalt utbildningspaket för chefer som innehåller ett kontrollpaket (med
frågor de ska besvara) efteråt. Det bjuds även in till träffar med högskolestudenter i ett sk.
Studentevent för aft visa Katrineholms kommun som arbetsgivare och vilka möjligheter
som finns att jobba i kommunen. Kommunen närvarar även på universitet och högskolor
vid yrkesinformationsträffar. Det har även startats upp insatser for vidareutbildning för att
möta nuvarande och framtida behov inom forskola samt vård- och omsorg. Det har genomförts långsiktiga finansiella analyser där man in framtiden önskar att koppla på personal/kompetens. Sedan 2017 har friskvårdsbidrag införts och det finns hälsoinspiratörer på
varje arbetsplats, mindre arbetsplatser delar hälsoinspiratörer). lntroduktionen ses som ett
ständigt forbättringsområde, det ses över och följs upp med regelbundenhet i syfte att
bättre möta de nya medarbetarna.
Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram kompetensförsörjningsplaner per nämnd samt
en övergripande sammanfattande plan till kommunstyrelsen. Enligt intervjuer (vilket även
verifierats genom dokumentstudier) har samtliga förvaltningar upprättat kompentensförsörjningsplaner, det har dock inte varit ett återkommande årligt arbete. Förutom for vårdoch omsorgsförvaltningen pga. hög personalomsättning inom förvaltningen, är planerna
upprättade från enhetlig struktur for övriga nämnder. Viadidaktnämnden samt service- och
tekniknämnden tog beslut om sina kompensforsörjningsplaner i juni 2019 respektive juni
2020 utifrån den framtagna reviderade mallen. Kommunstyrelsen tog beslut om dokumentet Sfrafeglsk kompetensförsörjning ijuni 2015. Dokumentet innehåller bl.a. rutin för arbetet med att ta fram planerna. Vi har tagit del av den mall som ligger till grund for forvaltningarnas planer samt service- och tekniknämndens reviderade kompetensförsörjningsplan antagen av nämnden 27 februari 2020. Av planen framgår att den gäller tom 31 december 2020. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner har sammanställts till en
övergripande kompetensförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige maj2018 med
giltighet till årsskiftel2019. Enligt intervjuer påbörjades arbetet med att ta fram nya kompetensförsörjningsplaner i februari men stannade av pga. Covid i mars. Kommunen är i
behov av en ny kompetensförsörjningsplan för att även inkludera det personalpolitiska
programmet vilket fastställdes ijuni 2020 av kommunstyrelsen. Arbetet planeras återupp-
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tas till hösten. Respektive förvaltning ska årligen revidera sin plan utifrån parametrarna
att; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare. För att förstärka
rapporteringen till kommunstyrelsen presenteras nuläge och framtid gällande personalsituationen, i delårsredovisningar och årsredovisning.
Enligt intervjuer har ca 75-80% av medarbetarna en kompetensutvecklingsplan i dagsläget. Det anges att bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden har kommit längst
medan vård- och omsorg har ett utvecklingsbehov. Anledningen beskrivs vara ny förvaltningschef och ledning. Det pågår ett arbete med att implementera en digital hantering av
kompetensutvecklingsplanerna i samband med medarbetarsamtalet for att säkerställa att
samtliga anställda har en kompetensutvecklingsplan. Det finns en särskild modul för
medarbetarsamtal, individuell kompetensförsörjningsplan samt lönesamtal. Under hösten
kommer en pilotforvaltning att testa modulen. Under intervjun påtalas att arbetet med
kompetensutvecklingsplaner är aktuell hela tiden.
Som vitidigare nämnt har kommunfullmäktige fastställt en aggregerad komptensförsörjningsplan. Det är personalchefens ansvar att samordna uppdraget att ta fram planen utifrån förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen utgör en handlingsplan där åtgärder/aktiviteter listas utifrån nämndernas planer. Det har även kombinerats med dialoger utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov
och vilka åtgärder som behövs för att klara utmaningarna.
Den sista rekommendationen handlar om att folja upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte
att förbättra metoderna för kompetensförsörjningsarbetet. Enligt intervjuer har bl.a. avslutningssamtal införts för att centralt samla information för att tydliggöra vad som är bra
och vad som är mindre bra. Avslutningssamtalet utgörs av en anonym e-tjänst. Vid årsskiftet 2018 infördes heltid som norm i kommunen för att öka attraktionskraften, det är
dock oklart om det har ökat attraktionskraften. En uppfoljning har genomförts men om och
hur åtgärden har påverkat attraktionskraften är enligt intervju svårt att uttala sig om. Sjuktalen i kommunen är relativt höga (ca. sju procent). Vissa arbetsgrupper inom vård- och
omsorgsnämnden (hemtjänst) och bildningsnämnden (förskolan) har högst sjukfrånvaro.
En rehab konsult har anställts för att söka stöd och kunskap i frågorna vilket gett effekt.
Sjukfrånvaron följs upp varje månad och cheferna stöttas i att göra kartläggning. Sjukfrånvaron kommunen som helhet har inte minskat jämfört med tidigare, men det finns en
större kunskap och kartläggning än tidigare. Av intervjuer framkommer att en effekt syns
på de långa sjukskrivningarna över ett år som har minskat med 42 procent.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtag its för g ranskn ingen gäl lande kompetensförsörj n i ng :
Rekommendation

tot
lot
IaI

1

Rekommendation 2
Rekommendation 3
Rekommendation 4
Rekommendation 5
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2.2.

Personaltäthet

-

uppföljning

2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensförsörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppföljningen av personaltätheten. Den uppföljande granskningen syftade till
att följa upp den tidigare granskningarna för att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionsfrågan:

-

Vilka åtgärder har vård- och omsorgsnämnden vidtagit for att säkerställa att den
får information om hur forändringar i resursfordelning påverkar personaltätheten
och vårdkvaliteten?

2.2.1.

Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer angående information till vård- och omsorgsnämnden:

-

Riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall
forhållande till uppsatta målnivåer, bör genomföras och dokumenteras.

-

Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till
negativa utfall iförhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfattad form på nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollforas.

-

Vård- och omsorgsnämnden bör efterfråga aktuella riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall i förhållande till uppsatta
målnivåer, från förvaltningen.

i

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till vård- och omsorgsnämnden. Av
missivet framgick att tidigare konstaterade brister även kvarstod med anledning av personalförändringar/forändringar i personaltäthet. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i rapporten senast 30 november 2016.

2.2.2.

Nämndens/styrelsensyttrande

Vård- och omsorgsnämnden svarade på revisionsrapporten gällande personaltäthet den
27 oktober 2016 dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av två sidor. I yttrandet framgår att när uppföljningen av rapporten gjordes hade nämnden inte behandlat
risk/konsekvensanaljrser kring personaltäthet eller dokumenterat muntlig information om
förändringar. Nämnden efterfrågar tydligare och mer detaljerade siffror och analys för att
orsakerna till sjukskrivningarna, men med befintlig statistik ansågs inte möjligt att göra
mer detaljerade analyser kring sjuktalen. Personalavdelningen arbetar med att ta fram
andra rapporter som ger möjlighet att ge svar på ytterligare frågor och möjliggöra djupare
analys. Utifrån ovan beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram en mall och
skapa struktur för vilka nyckeltal gällande personalförsörjning som ska redovisas till
nämnden samt ta fram en mall och struktur för att göra riskanalyser/ konsekvensbeskrivningar i samband med förändringar i resursfördelning som påverkar personaltätheten,
vårdkvalit6n samt hur det påverkar möjligheterna att nå uppsatta må|. Dessa analyser ska
redovisas till vård och omsorgsnämnden kvartalsvis eller tertialvis.

2.2.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder personaltäthet

De rekommendationer som lämnades i granskningen har foljts upp genom intervju med
förvaltningschef och nämndens ordförande samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Nämnden har sedan den ursprungliga granskningen arbetat starkt med ledning och styrning for att använda resurserna på ett bra sätt och inte minska på personal inom äldreomsorgen. Heltid som norm har inforts där man ställt om inom befintlig verksamhet med
personal. Nämnden har även fått tillskott till sin budget. Det har inte skett någon förändring gällande personaltätheten och således har ingen riskanalys gjorts gällande personaltätheten. I samband med yttrandet togs en mall samt instruktion för risk- och konsekvensanalys på verksamhets- och enhetsnivå fram for att dokumentera riskanalys. Mallen
består av två steg. Det forsta steget berör genomförande av risk och konsekvensanalys
och det andra steget är en mall for handlingsplan för åtgärder efter risk och konsekvensanalys. Mallen används för samtliga verksamhets- och enhetsnivåer.
När det gäller den andra rekommendationen har nämnden och förvaltningen tillsammans
diskuterat hur rekommendationen ska tolkas då de ansett det svårt att veta nivån på det
som efterfrågas. Risk och sårbarhetsanalyser görs på flera olika nivåer inom förvaltningen
som har ca 1200 medarbetare inom ca 30 enheter. Nämnden tar muntligt del av riskanalyser som görs, de presenteras på nämndens sammanträde och protokollförs under punkten - verksamhetsinformation. Protokollen är beslutsprotokoll vilket innebär att all "kringtext" rensas bort varpå det är osäkert om vad som faktiskt går att utläsa av protokollen.
Nämnden sammanträder nio gånger på ett år. Det finns ingen skriftlig sammanfattning av
resultaten.
Sedan förra valet har nämndens sammansättning förändrats då halva nämnden är nytillträdd. Vid varje nämndssammanträde har nämnden utbildats inom ett specifikt område, i
våras skulle nämnden tagit del av fördjupad personalstatistik men pga. Covid har det
s(uts fram till hösten 2020. Enligt intervju visar nämnden ett aktivt intresse och är engagerad och ställer frågor. Det är en bättre uppföljning idag än vad det varit. Personalnyckeltal redovisas i delårsuppföljning, tertialuppföljning samt årsuppföljning. I nämndens årsredovisning för 2Q19 framgår att nämnden tar del av sju nyckeltal inom personalkostnader/personalstyrka, fem inom medarbetarskap och ledarskap, åtta inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt tio inom hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. Det
finns även kommentarer till personalnyckeltalen. Under intervjun framgår att nämnden
kommer efterfråga riskanalys från förvaltningen gällande personaltätheten om det blir
aktuellt. Varje månad tar nämnden del av personalnyckeltal i en månadsrapport även redogörs för på nämnden muntligen. Personalnyckeltalen är en aktuell fråga med en kontinuerlig dialog kring vilka nyckeltal nämnden efterfrågar, syftet med nyckeltalen samt vilken statistik som kan tas fram från systemen. Det finns en efterfrågan av ökad statistik
angående vikarier och visstidsanställda. Rapporter finns att tas fram, men det önskas mer
information om den bakomliggande statistiken. Vi har tagit del av en månadsrapport för
november 2019 vilken redovisar personalkostnaden per månad fördelat på timvikarier och
månadsanställda samt sjukfrånvaro för tillsvidareanställda inom forvaltningen per månad
totalt for kommunen, totalt per förvaltningen samt uppdelat på kvinnor och män i förvaltningen. Det finns även en kommentarer till statistiken.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande personaltäthet:
Rekommendation

1

Rekommendation2
Rekommendation 3
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2.3.

Placering av barn och unga i HVB-hem

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2016 huruvida
socialnämnden hade en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att styrning och uppföljning av planering och av och placeringar i HVB hem skedde enligt gällande lagstiftning
och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att socialnämndens interna kontroll iflera avseenden var bristfällig.
I granskningen noterades nedan aspekter:

-

Det fanns flera dokumenterade rutiner kring planering, placering och uppfoljning.

Dessa var under revidering då de upprättats 2008 och 2009.

-

Nämnden ansågs delaktig och insatt i ärendena och anvähde sina överväganden
om vård om placering ändamålsenligt och vä|. Arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner ansågs däremot kunna förbättras i flera avseenden.
Det saknas dokumenterad rutin vid upphandling av vårdplatser inom och utanför
ramavtal. Det fanns inte heller någon rutin för vilka krav som ska ställas på leverantören och vilka uppgifter som ska ingå i det upprättade avtalet när det gäller
vårdplatser utanför ramavtalet.
Nämnden ansågs delaktiga i uppfoljningen av varje enskilt ärende men det ansågs
finnas ett mervärde för kommunen av en utvecklad aggregerad målgruppsanalys
och med det följa en ett antal indikatorer.
Det fanns även ett behov av att få en samlad uppföljning av upphandlade platser

för att möjliggöra en analys och identifiera riskområden inför, under och efter placering. Vikten betonades även av att prioritera och upprätta tydliga vårdplaner
som grund för efterföljande genomförandeplan.

2.3.1.

Revisorernasrekommendationer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till socialnämnden:

-

Säkerställa en struktur för framtagande och revidering av riktlinjer och rutiner. I
sammanhanget vill vi här särskilt betona vikten av att tydliggöra krav och arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintligt ramavtal.

-

Säkerställa att väsentlig dokumentation kring den enskilde finns dokumenterad
och samlad iden enskildes akt.

-

Nämnden diskuterar fördelar med att följa utvecklingen för enheterna mer aggregerat, genom att exempelvis följa ett antal nyckeltal eller indikatorer rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka som placeras eller uppföljning av pågående placeringar.

-

Tydliggöra den tilltänka HVB samordnarens roll och ansvar som kan bidrag till att
säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. Tydliggörande innefattar bl.a.
samordning/samarbete med kommunens upphandlingskoordinator och andra interna samarbetspartners som exempelvis ekonomifunKionen samt stöd i kvalitetsuppföljning av vård och genomförandeplaner.

Revisorerna översände den 14 mars 2017 ett missiv med den sammanfattande bedömningen att socialnämndens interna kontroll i flera avseenden var bristfällig. Revisorerna
önskade svar på de synpunkter som framgick av rapporten senast 1 iuni 2017.
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2.3.2.

Nämndens/styrelsens yttrande

Socialnämnden besvarade rapporten med ett yttrande daterat 19 april 2017 , dvs inom
den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor. Socialforvaltningens samlade bedömning av revisionsrapporten var att samtliga utvecklingsområden var kända av verksamheten och att förvaltningen arbetar med kvalitetshöjande åtgärder utifrån fastställd
plan. Förvaltningen instämmer med revisorerna att en tydlig struktur för framtagande av
revidering av riktlinjer och rutiner måste finnas avseende arbetsordning vid upphandling
av placering utanför befintligt ramavtal. Förvaltningen ser det som en kommunövergripande fråga för kommunens upphandlingskoordinator. Förvaltningen fogar sig efter det
avtal som görs tillgängliga via Vårdförbundet Sörmland, dock betonas att individens behov styr val av insats och placering enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen arbetar ständigt
med dokumentation kring den enskilda och fortsätter med de kvalitetshöjande åtgärderna
enligt den åtgärdsplan som återrapporterats till tillsynsmyndigheten lnspektionen for vård
och omsorg (lVO). Myndigheten har bedömt att åtgärdsplanen är ändamålsenlig och i
tillräcklig omfattning. Förvaltningen ser ingen anledning till att avvika från åtgärdsplanen
som förankrats med lVO. Förvaltningen och nämnden har en löpande diskussion kring
relevanta nyckeltal och indikatorer. Nämndens utskott tar varje månad del av statistik
kring utredningstider och ej verkställda beslut. Nästa steg i utvecklingen är att systematiskt följa upp placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå. 2013
påbörjade förvaltningen en omfattande kvalitetshöjande resa baserat på en fastställd plan
vilken genomsyrat förvaltningens internkontroll och områden som revisionen har omfattat.
Med bakgrund av det rekommenderar inte förvaltningen att verksamheten ska awika från
sin plan utan den fastställda planen fortsätter följas i den ordning som är fastställd.

2.3.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörda tjänstemän samt genom dokumentgranskning. lngen av de vi intervjuat var med
vid tiden för den ursprungliga granskningen.

Status juni 2020:
Sedan den ursprungliga granskningen har riktlinjer och rutiner kring HVB-hem reviderats
201812019. Enligt intervjuade har revidering hanterats av kommunens jurist tillsammans
med enhetscheferna som ansvarar att följa upp att riktlinjer och rutiner är aktuella. Revidering ska helst göras varje årlvartannat år, varpå det åter är aktuellt med revidering. Det
har inte säkerställts en struktur för framtagande och revidering av styrande dokument
enligt den första rekommendationen. Enligt rekommendationen betonades vikten av att
tydliggöra krav och arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintligt avtal,
detta kan tydliggöras enligt intervjuer.
Vid granskningstillfället saknades vård- och genomförandeplaner för samtliga akter som
ingick i aktgranskningen (16 stycken). Enligt intervjuade finns vårdplaner för samtliga individer. Att de saknades i samband med förra granskningstillfället förklaras av att personen
som tog fram materialet var okunnig i systemet och därmed inte hittade några planer.
Däremot kan det ha saknats genomförandeplaner. Under hösten 2019 och vären 2O2O
har samtliga barnutredare och familjehemshandläggare genomgått utbildning från SKR
kring dokumentation för att säkerställa dokumentationshanteringen. Det återstår ett utbildningstillfälle innan utbildningen är klar. Enligt intervjuer är det en bra ordning i det
stora hela, det kan hända att något saknas. Det finns ingen kontroll av att all dokumentation för den enskilde är dokumenterad och samlad i dennes akt.
Den tredje rekommendationen handlade om att nämnden skulle diskutera fördelarna med
att följa utvecklingen för enheterna mer aggregerat. I yttrandet angavs att nämnden systematiskt skulle följa placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå.
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Enligt intervjuer finns ingen aggregerad uppföljning av enheterna. Det arbetet behöver
utvecklas. lnfor nästa år har verksamhetschef fått i uppdrag att se över samtliga indikatorer och mätetal för att utveckla verksamheten och få in jämforelseperspektivet.
Den sista rekommendationen uppmanade att tydliggöra HVB-samordnarens roll. Enligt
intervjuer ska det finnas en dokumenterad arbetsbeskrivning for rollen, dock vet man inte
var den finns och de som hade ansvar för tjänsten har slutat. Rollen är vakant idag. Den
tillsattes 2017 men har upphört då medarbetaren slutat. Rollen var till en början en heltidstjänst för att skapa struktur och ordning. Enligt intervjuer motsvarar rollen idag en halvtidstjänst men det pågår en översyn för att se om rollen fortfarande är aktuell samt vem
som kan ta över rollen i sådant fall. När översynen är klar kommer arbetsbeskrivning att
tas fram.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande placering av barn och unga i HVB-hem:
Rekommendation

m
t(-)l

1

al
Rekommendation 2
Rekommendation 3

H]
Rekommendation 4

2.4.

Overgripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2Q17 säkerheten
avseende externt och internt dataintrång, främst iform av interna riktlinjer och styrdokument. Efter genomförd granskning var bedömningen att det fanns utrymme för förbättring
inom området för lT- och informationssäkerhet, att kommunstyrelsens styrningsmodell for
lT och informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot avseende åtkomst
och dataintrång delvis är ändamålsenlig.
I granskningen noterades bl.a. att:

Det saknades en formell process för att löpande analysera risker och hot mot
verksamheten
Det saknades en formell process där representanter från lT och verksamheten regelbundet träffas för att diskutera inträffade incidenter, identifiera risker och hot utifrån verksamhetsperspektiv samt vidtagna och planerade åtgärder utifrån ett lTperspektiv.
Det saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan hos kommunen som beskriver tillvägagångssättet för att återställa lT-miljön efter en allvarlig säkerhetsincident eller avbrott.
Det saknas larm for luftfuktighet, diselgenerator samt redundans i fiber och elförsörjning iserverhall.
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2.4.1.

Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomforda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till
kommunstyrelsen:

-

Etablera en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen utvärderas. Utgångspunkt kan vara nuvarande process för kommunövergripande generella riskanalys. Vidare bör en prioritedng genomföras av de identifierade hoten
kopplat till risk, utifrån sannolikhet och påverkan på verksamheten i händelse av
en incident. Varje analyserad risk ska analyseras utifrån vilken teknisk plattform
(nätverk/server/databas/applikation/fast data) som kan komma att påverkas vid en
incident. Klassificeringen ligger sedan till grund för kontroller för respektive område

-

Styrning och uppföljning av lT- och informationssäkerhetsområdet bör genomgående formaliseras. Förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningar träffas regelbundet för att diskutera inträffade incidenter,
identifierade risker och hot utifrån ett verksamhetsperspeldiv samt vidtagna och
planerade åtgärder utifrån ett lT-perspektiv.

-

Följ upp användarkonton som har kritiska behörigheter samt testkonton med lTdriftsleverantör. Etablera en formell policy for användarhantering som inkluderar
lT-driftleverantör, där riktlinjer för skapande och uppföljning av användarkonton
med höga behörigheter och testkonton beskrivs. Vidare bör det säkerställas att
etablerade riktl inje r eft erföljs hos T- drifts leverantör.
I

-

Formalisera och dokumentera processen for administration av behörigheter i system och applikationer på forvaltningsnivå.

-

lmplementera en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter i system
och applikationer för att säkerstålla att aktuella behörigheter stämmer överens
med den anställdes roll i organisationen. Genomgången ska dokumenteras för att
såkerställa spårbarhet i processen.

-

upp

lmplementera larm för luftfuktighet samt se över möjligheten till redundanta förbindelser avseende fiber och el till serverhallen.

Revisorerna översände den 9 ma12017 ett missiv för yttrande och åtgärder. Revisorerna
önskade svarsenast 1 augusti 2017.

2.4.2. Nämndens/styrelsens

yttrande

Kommunledningsförvaltningen besvarade rapporten med ett yttrande daterat 23 m4
2017, dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor där kommunledningsförvaltningen kommenterar varje rekommendation för sig. Sammanfattningsvis
framgår av kommunstyrelsens protokoll från 31 maj då yttrandet hanteras, att det finns
vissa brister i formell dokumentation men överlag finn det informella processer för att löpande identifiera och hantera hot kopplade till lT- och informationssäkerheten och det
bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom området.

2.4.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Det har inte etablerats en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen
utvärderas enligt den rekommendation som lämnades. I yttrandet anges att förvaltningen
deltar i en omfattande risk och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun vilken görs
vart fjärde år i kommunen, senast hösten 2A19. Enligt intervjuer anses att en årlig utvärdering är för sällan då hotbilden ändras snabbt. Utvärderingen av externa och interna hot
ingår i det dagliga arbetet vilket handlar om att identifiera och analysera risker. Varje månad görs en utvärdering över incident hantering utifrån varje verksamhet med mötesnoteringar. På mötena deltar en medarbetare från centrala lT-enheten samt en till tre personer
från respektive förvaltning. Den externa parten som ansvarar för driften identifierar och
hanterar utifrån verksamheterna. Enligt intervju fungerar det mycket väl med extern leverantör och man är trygg med det avtal man har.
Revisorerna rekommenderade att formalisera styrning och uppfoljning av lT- och informationssäkerhetsområdet, förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningarna träffas regelbundet. I kommunen finns ett digitaliseringsforum
med representanter från samtliga förvaltningar som träffas varannan månad forvaltningsvis. Efter revisionen kompletterades agendan med en punkt kring lT-säkerhet. På forumet
diskuteras inträffade incidenter, risker och hot förvaltningsvis utifrån ett verksamhetsperspektiv. Digitaliseringsforum träffas idag minst en gång i månaden.
Användarkonton som har kritiska behörigheter och testkonton har rensats bort av driftsleverantör. Enligt intervjuer skapas systemkonto och användarkonto utifrån kommunens
lönesystem som år "master" för kommunens system. På kommunens intranät finns en
styrande text om kontohantering. Det finns en instruktion för användarhanteringen som
inkluderar lT-driftleverantören, Säkerhetsinstruldion för förualtning framtagen av kommunledningsförvaltningen 2013. Enligt intervjuer har det inte säkerställts att riktlinjerna efterföljs hos lT-leverantör, dock uppges att samtliga konton är kopplade till ärende och respektive förvaltning noterar om något inte stämmer. Om någon exempelvis bestämmer
sig för att skapa ett hemligt konto i kommunen kommer det upptäckas av systemförvaltare
utifrån säkerhetsinstruktionen. Vidare sker både operativa och strategiska möten med den
externa IT-leverantören med genomgång av det operativa arbetet samt säkerställande att
riktlinjer följs av den externa parten. Vid de strategiska mötena utvärderas om något behöver förändras om det inte fungerar enligt krav och önskemå|.
Processen för tillägg, förändring och borttag av behörigheter på applikationsnivå administreras av respektive förvaltning. Enligt intervjuer har processen formaliserats genom beställningsportalen. Processen för administration av behörigheter isystem och applikationer har dock inte dokumenterats enligt rekommendation
Det finns en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter. Varje månad ses
behörigheterna över utifrån beställningsportalen tillsammans med systemförvaltare för
varje verksamhet. På genomgången ser man bl.a. över vilka beställningar som gjorts och
när behörigheter går ut. Systemförvaltare och chef på verksamheten ska också ha en
löpande dialog då chefen ansvarar för att anmäla förändringar till systemförvaltare. Genomgången dokumenteras inte. Enligt intervjuer finns spårbarhet genom att man jämför
förändringsbeställningar i lT:s beställningsportal med alla AD-konton samt kontolistan i de
verksamhetsspecifika systemen. Samtliga konton som skapas och avslutas loggas där
det även framgår vem som beställt och gjort förändringen.
Revisorerna rekommenderade att det skulle tas fram en avbrottsplan for verksamhetskritisk lT-miljö. I både yttrandet och av intervjun framgår att det finns en formell och dokumenterad avbrottsplan hos lT-driftsleverantören som ansvarar for driften av kommunens
lT-miljö. Den bedöms fullt tillråcklig enligt intervju.
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I yttrandet framkom att lT-avdelningen skulle se över möjligheten att flytta kommunens
servrar till annan serverhall vilket även har gjorts. Det finns inget system kvar i den ser-

verhall som användes vid den ursprungliga granskningen. Kommunens servrar finns idag
i leverantörens datahallar. Det finns idag redundans för fiber.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för övergripande säkerhetsgranskn ing av kommunens säkerhet:
Rekommendation

1

b]

Rekommendation 2

E

Rekommendation 3

nit

Rekommendation 4

E

Rekommendation 5
Rekommendation 6

H

Rekommendation 7

2.5,

Slutlig analys

Utifrån lägesbeskrivningen och omfattning av vidtagna åtgärder vilka presenterats har
bedömningar av om rekommendationerna har åtgärdats, är pågående eller är ej åtgärdade gjorts.

Av de totalt 19 rekommendationerna som följts upp har sex (6) stycken (32 procent) bedömts vara åtgärdade, aktiviteter har initierats för åtta (8) stycken (42 procent) i syfte att
åtgärda brister. För fem (5) stycken (26 procent) rekommendationer bedöms tidigare observationer kvarstå (ej åtgärdade)
Utfallet redovisas i nedanstående tabell
t6
11

--I.:- -::

8

6

6

Åtgärdade

Pågående

aktivitet

Ir===
Ej åtgärdade observationer

Vi konstaterar att tre av de fyra granskningarna har besvarats inom den önskade tiden
och en har besvarats två veckor efter önskad tid. Samtliga granskningar har besvarats
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g. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning gör PwC därmed den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den
interna kontro llen utifrån tidigare identifierade brister.

2020-11-24

Up pd rag sl ed a re Rebecka H a n sson

P roj e ktle d a re Petra Ri b b a

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-12-18

Förvaltningskontor

VON 2020:80 - 030

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Cecilia Nordqvist
Sofia Zetterdal
Gabriel Sandqvist

Handläggare telefon

Handläggare e-post

072-580 48 28

Cecilia.Nordqvist@katrineholm.se

Förslag till yttrande över remissen Användning av
amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Nämnden ställer sig bakom förslaget men hänskjuter ärendet till kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen för beslut då det är av principiell karaktär.

Ärendebeskrivning
Alla personuppgiftsansvariga måste ha personuppgiftsbiträden utanför den egna
organisationen. Katrineholms kommun, liksom andra kommuner, använder molntjänster
från amerikanska företag som personuppgiftsbiträden. Det strider mot EU-domstolens dom
i juli 2020. Den så kallade Privacy Shield är nämligen inte ett tillräckligt skydd för
personuppgifter enligt GDPR. Cloud Act ger den amerikanska staten laglig rätt att i vissa fall
få tillgång till personuppgifter som finns i molntjänsterna.
Det finns dock inte realistiska alternativ för kommunen till att använda de amerikanska
företagens tjänster på grund av kraven på offentliga verksamheters tillgänglighet, flexibilitet
och effektivitet. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunen och
nämnderna fortsätter att använda de tjänster som är nödvändiga för verksamheten, i
avvaktan på vidare vägledning från Datainspektionen och så länge inga sekretessbelagda
uppgifter behandlas i tjänsterna.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Nästan alla kommunens gemensamma verksamhetssystem ligger helt eller delvis i moln
med amerikanska personuppgiftsbiträden. Vård- och omsorgsförvaltningen använder dessa
kommungemensamma system som Outlook, Word, Excel, Teams och Office365.
Däremot lagrar vård- och omsorgsförvaltningen sina egna extra skyddsvärda uppgifter i
system som inte har amerikanska personuppgiftsbiträden. Data lagras i stället lokalt hos
IVER eller nationellt enligt upphandling, vilket innebär att de förvaras enligt förvaltningens
speciellt ställda krav.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

Vård- och omsorgsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-12-18

VON 2020:80 - 030

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer därför att våra data är juridiskt korrekt lagrade
och inte berörs av problemet med amerikanska personuppgiftsbiträden.
Vård- och omsorgsförvaltningen håller med kommunledningsförvaltningen om att det
lämpligaste är att den kommunövergripande hanteringen fortsätter i avvaktan på
vägledning från Datainspektionen eller den europeiska myndigheten EDPD.
Vård- och omsorgsförvaltningen betonar att digitala tjänster ska vara förstahandsval när
medborgare eller företag kontaktar den offentliga sektorn enligt regeringens princip Digitalt
först, som genomfördes 2015 - 2018. Det är ytterligare ett argument för nödvändigheten i
att fortsätta att använda e-tjänster och att lagra information med de möjligheter som finns.

Ärendets handlingar


Skrivelse från kommunledningsförvaltningen om användningen av
amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen, 2020-10-22

Anna-Lena Ramstedt

Cecilia Nordqvist

Förvaltningschef

Utredare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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ANVISNING

Kommunledningsförvaltningen
Stöd Samordning
Dnr VON / 2020:80 - 030
Hnr 2020:1326
Vår handläggare
Kopia: VON ordf + sekr, FC
Kajsa Aldstedt
bitr FC

Datum

Vår beteckning

2020-12-17

KS/2020:340 - 030

Ert datum

Er beteckning

Remissanvisning amerikanska personuppgiftsbiträden
Gemensamt för alla ärenden
•

•

Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska
belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa,
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt,
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i
remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet.
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via
e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte
kommer att svara.

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Förslag till beslut
Som personuppgiftsansvarig rekommenderas nämnden att fatta beslut om att nämnden
ställer sig bakom förslaget men hänskjuter ärendet till kommunfullmäktige för beslut då
det är av principiell karaktär.

Inlämningsdatum
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2021-02-06.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon:
E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se
40
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Anvisning
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-12-17

Stöd Samordning

Remissinstanser
Samtliga nämnder

Kontakt
Kajsa Stefansson
Marie Sandström Koski
Axel Stenbeck
Emma Fälth

0150-570 62
0150-570 19
0150-570 80
0150-570 15
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Kommunledningsförvaltningen
Stöd Samordning

Dnr VON / 2020:80 - 030
Hnr 2021:59
Kopia: VON ordf + sekr, FC
bitr FC, utredare (CN)

Vår handläggare

Handläggare telefon

Kajsa Stefansson
Andreas Peterzén

/RedigerareTelefon/

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (6)

Datum

Vår beteckning

2020-10-22

KS/2020:340 - 030

Mottagare:

Handläggare e-post

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i
kommunen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunen fortsätter att använda tjänster med som respektive nämnd bedömer som
nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare vägledning från Datainspektionen.
Beslutet gäller när amerikanska företag är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och
ska gälla så länge inga sekretessbelagda uppgifter behandlas i tjänsten.
Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska inventera aktuella tjänster som berörs,
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna
samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen ska fortsatt
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till hur
man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag
som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få praktiska
alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt finns vissa
krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som skulle göra det
juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen fortfarande gick att nå
via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling för att nå en önskad
effektivisering och kunna utvecklas.
Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa det
vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon annan
skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till amerikanska
företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. Eftersom kommunen
inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att motivera är
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen ska fortsätta att
använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget under
förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Vidare bör nämnderna
under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt
tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med
leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara
beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer med vägledningar
eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
Definition av en molntjänst
Datormoln, molntjänster, molnet eller cloudtjänster, samtliga betyder samma sak.
Nämligen onlinebaserade IT-tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Tjänsterna ger
jämfört med traditionella IT-lösningar ökad flexibilitet, platsoberoende arbetsplatser,
minskade kostnader, ökad användarvänlighet och högre IT-säkerhet.
Nuläge molntjänster
Katrineholms kommun har sedan många år använt olika typer av molntjänster inom ett
flertal verksamheter. De molntjänster som används mest är tjänster kopplade till Microsoft
såsom E-post, Word, Excel och Teams m.fl. Katrineholms kommun flyttade ut i molnet med
vår E-post redan 2016 och har sedermera haft som strategi att flytta mer och mer ut i
molnet, senast med införandet av Office365. Nästan alla av kommunens
verksamhetssystem ligger helt eller delvis i molnet.
Hela strategin med att ha all drift och support hos en extern part kan liknas vid en
molntjänst då den externa parten har hela vår serverpark i sina datahallar och sköter
supporten på distans.
Alla systemleverantörer och hela IT-branschen flyttar numera ut sina tjänster i molnet och
det är en utveckling som mycket tydlig visar att molntjänster är framtiden. Fördelarna med
molntjänster kontra att ha en lokal lösning är många, inte minst de ekonomiska,
kompetensmässiga och säkerhetsmässig fördelarna som vida överträffar en lokal lösning.

Förvaltningens bedömning
Alternativa lösningar
Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun välja att avstå från att använda molntjänster och
endast nyttja lokalt installerade system, men det skulle få stora ekonomiska konsekvenser
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och påverka kommunens serviceskyldighet på ett mycket negativt sätt. I praktiken skulle
kommunen behöva bygga upp en intern IT-verksamhet med egen personal, liknande den
organisation som fanns innan kommunen beslutade att lägga drift och support på en
extern aktör.
Jämför man en lokal lösning med att använda molntjänster och bedömer det utifrån ett
juridiskt-, dataskydds- och säkerhetsperspektiv samt att Katrineholms kommun sedan flera
år tillbaka använder molntjänster så är inte en lokal lösning en praktiskt alternativ.
Framtidens utveckling
Molntjänster är framtidens IT-miljö. Marknaden för molntjänster har vuxit lavinartat under
de senaste åren och det finns inget som tyder på att den ska stagnera. Snarare tvärtom.
Den kommer att fortsätta sin starka och stadiga tillväxt i många år framöver.
Det finns många anledningar till marknadens starka tillväxt, men en av de främsta är utan
tvekan den ökade flexibiliteten och säkerheten som Katrineholms kommun och andra
organisationer upplever. Med hjälp av lösningar i molnet kan rätt personer få tillgång till
rätt information, både på och utanför arbetsplatsen. Något som också resulterar i ökad
effektivitet.
Bara för ett par år sedan var det inte ovanligt att Katrineholms kommun var tvungen att
investera stora pengar i programvara, trots att Katrineholms kommun bara hade ett behov
för hälften av alla funktioner som ingick.

Rättsliga förutsättningar
Rättsliga krav på digital närvaro
Utifrån såväl tillgänglighetskravet och serviceskyldigheten i förvaltningslagen behöver
kommunen finnas tillgänglig via e-post för allmänheten1. I övrigt finns inga krav på den
digitala tillgängligheten även om det finns ett stort nationellt intresse och tryck att utveckla
offentlig sektor mer digitalt, inte minst ur effektiviseringssynpunkt. Däremot påpekas ofta
att om vi väl väljer att finnas tillgängliga digitalt behöver vi parera det med kraven i
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL), det vill säga att
hantera de allmänna handlingar som skapas på ett korrekt sätt.
Sekretess
Frågan om i vilken utsträckning uppgifter som omfattas av sekretess ska anses röjda när de
förvaras utanför myndigheten har gett upphov till omfattande diskussion. Sekretess
definieras i 3 kap. 1 § OSL som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker
muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. När OSL
tillkom kunde inte lagstiftaren förutspå dagens digitala utveckling. De frågeställningar som
1

prop. 2017/17:180 s. 68.

44

Kommunledningsförvaltningen

45

Tjänsteskrivelse

Sida 4 (8)

Datum

Vår beteckning

2020-10-22

KS/2020:340 - 030

uppkommer kopplat till när en uppgift anses röjd i lagens mening har därmed fått hanteras
av praxis och ställningstaganden (se bland annat E-sams skrivelser och SKR:s uttalanden).
Praxis har inte visat på ett entydigt svar avseende om det krävs att en utomstående faktiskt
tagit del av en uppgift eller om det räcker att de i praktiken fått tillgång till densamma för att
den ska anses röjd.2
Tillräckligt mycket anses dock tala för en osäkerhet kring om sekretessen anses röjd för att
kommunledningsförvaltningen i nuläget vill avråda från att förvara sekretess i molntjänster
när en leverantör kan få teknisk tillgång till uppgifterna. I den bedömningen ligger SKR:s
uttalanden och skrifter i frågan och det faktum att straffansvaret för att ha röjt sekretessen
ligger hos enskilda. Det gör att försiktighetsåtgärder bör vidtas så att kommunen inte
utsätter sina anställda för en osäkerhet. Vidare ska alltid sekretess behandlas med
försiktighet vilket gör att sådana uppgifter bör förvaras på det säkraste sättet tillgängligt.
Kommunledningsförvaltningens rekommendation gäller även uppgifter som skyddas av
säkerhetsskyddslagen.
GDPR
Regleringen för hur vi behandlar personuppgifter är särskilt relevant i hanteringen av
molntjänster eftersom i princip all information som lagras i en molntjänst innehåller
personuppgifter. Vidare bygger flertalet av molntjänsterna som kommunen använder på att
personuppgiftsbehandlingen sker i tredje land (land utanför EU). För att personuppgifter
ska få behandlas i tredje land enligt GDPR krävs att någon av förordningens nämnda
undantag kan användas. Undantagen är:
•

Adekvat skyddsnivå. EU-kommissionen fattar beslut om när ett land uppnår det.

•

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR). Regler som en
företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling
av personuppgifter.

•

Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.

•

Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer.

•

Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.

•

Tillstånd från tillsynsmyndigheten.

När förordningen trädde ikraft tolkades av många den amerikanska lösningen ”Privacy
Shield” in som en tillräcklig åtgärd för att kunna föra över personuppgifter till USA. I juli
2020 har dock EU-domstolen slagit fast att det inte är tillräckligt för att ett tredje land (USA)

Se bl.a. rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1991 s. 103) och från Arbetsdomstolen (AD
2019 nr 15) samt SKR:s skrift molntjänster och konfidentialitetsbedömning från 2020-03-05.
2
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ska anses säkert enligt GDPR. En del av osäkerheten i att överföra uppgifter till USA hör
ihop med amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act som ger myndigheter
möjlighet att kräva ut uppgifter från amerikanska företag i speciella fall oavsett var i världen
de bedriver verksamhet.
I och med domen kan inte kommunen behandla personuppgifter i amerikanska företag
med hänvisning till Privacy Shield. Av övriga undantag för att få behandla personuppgifter
är det standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen beslutat om som kvarstår som en
potentiellt godkänd skyddsåtgärd. Kommunens dataskyddsombud har rekommenderat
kommunen (i september 2020) att i förhandlingar med leverantörer använda oss av just
standardavtalsklausulerna. Samtidigt framför dataskyddsombudet tveksamheter i sin
vägledning till kommunen:
”EU-domstolen har i sitt beslut i Schrems II domen inte förklarat
standardavtalsklausuler som ogiltiga. Men för att kunna använda sig av
standardavtalsklausuler krävs det förutom själva avtalet en bedömning av det
tredjelandets skyddsnivå. Skyddsnivån i det tredjelandet måste vara likvärdig
den skyddsnivån som finns inom EU.
Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att bedöma
skyddsnivå i det tredjelandet. Hänsyn vid en sådan bedömning ska först och
främst tas till det tredjelandets lagstiftning, om den skyddar överförda
personuppgifter på ett säkert sätt. I det här resonemanget ska man göra en
analys av det tredjelandets lagstiftning genom att svara på följande frågor:
-

Kan myndigheter i det tredjelandet få tillgång till personuppgifter som
överförs till det tredjelandet?

-

Kan underskrivet enligt standardavtalsklausuler avtal förhindra
myndigheter i det tredje landet att kräva få tillgång till personuppgifterna?

I detta avseende tänker vi såklart på USA:s Cloud Act, en amerikansk lag som
gäller sedan 2018 och ger myndigheter en viss rätt att få tillgång till
personuppgifterna i vissa begränsade fall. Till exempel när uppgifter krävs för
att utreda brott kan amerikanska myndigheter begära ut information,
inklusive personuppgifter, från våra personuppgiftsbiträde och avtal kan inte
förhindra detta. Även annan lagstiftning i USA gör det svårt att bedöma USA
som ett tredje land med en likvärdig skyddsnivå.
Detta gör att i praktiken är det jättesvårt att använda standardavtalsklausuler
för överföring av personuppgifter till USA.”
Det krävs alltså, vid användande av standardavtalsklausuler, att den som är
personuppgiftsansvarig vidtar lämpliga skyddsåtgärder som gör att personuppgifterna
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skyddas på ett ”väsentligt likvärdigt” sätt som skyddet i GDPR ger. Det är det som gör att det
är svårt att generellt bedöma att klausulerna kan användas som en tillräcklig åtgärd när vi
överför personuppgifter till USA. Kommunledningsförvaltningen ser idag inte några
skyddsåtgärder som generellt skulle kunna användas för att motivera att en likvärdig nivå
som GDPR erbjuder uppnås. Framförallt beror det på den nämnda ”Cloud Act”.
I skrivelsen från dataskyddsombudet förklaras att övriga skyddsåtgärder inte är aktuella att
generellt använda vid överföring till USA. Dock finns undantag gällande överföring till tredje
land i GDPR artikel 49. Man beskriver där ett antal särskilda situationer där behandling kan
ske utan nämnda skyddsåtgärder. Det kan bli aktuellt för kommunen att tillämpa de
undantagen, till exempel det som gäller när det är ”nödvändig av viktiga skäl som rör
allmänintresset”. Det ska dock handla om enskilda fall där överföringen inte upprepas. Om
ett av undantagen bedöms som aktuellt ska det dokumenteras särskilt och innehålla bland
annat en riskbedömning.
Osäkerheten gällande hur amerikanska personuppgiftsbiträden eller underbiträden ska
hanteras lämnar kommunen, tillsammans med övriga kommuner, i ett vakuum. SKR har
rekommenderat kommunerna att inventera alla personuppgiftsbiträden, riskbedöma och
ha kontakt med leverantörer. Vidare inväntar man en vägledning från Datainspektionen
eller den europeiska myndigheten EDPD.
Juridisk bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen behöver finnas tillgänglig via epost och skapa förutsättningar för ytterligare digital närvaro. För molntjänster finns inte
tillräckligt med underlag som talar för att hantera sekretessbelagd information i tjänsterna.
Det kan finnas molntjänster som kan klassas som tillräckligt säkra för att hantera sekretess.
En särskild riskbedömning måste i så fall göras för att kunna använda en molntjänst till
sekretessbelagd information.
Gällande behandling av personuppgifter i molntjänster gäller ordinarie säkerhetsåtgärder
för de fall personuppgifterna lämnar EU. Om molntjänsterna inkluderar en överföring eller
risk för överföring av personuppgifter till tredje land krävs att någon av GDPR:s undantag
för behandling i tredje land kan användas. I nuläget går inte att se att kommunen kan
använda något sådant undantag för de fall då det gäller amerikanska företag.
Standardavtalsklausulerna som har nämnts kräver som dataskyddsombudet förklarat att vi
samtidigt kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för det aktuella landet i övrigt. Gällande
amerikanska molntjänster kan inte kommunledningsförvaltningen i det här läget göra
bedömningen att man uppnår den nivån med några skyddsåtgärder. Det går alltså inte att
se att kommunen generellt har en rättsligt tillämplig skyddsåtgärd enligt GDPR för att på ett
lagligt sätt kunna behandla personuppgifter i USA.
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Praktisk bedömning
Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun avveckla alla molntjänster där kommunens data
lagras hos företag med säte i USA. Detta skulle då medföra att kommunen handlar helt
korrekt utifrån EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield.
I praktiken bedömer kommunledningsförvaltningen att ett avvecklande av molntjänster
som lagrar kommunens data i lösningar från leverantörer i USA som mycket svårt i
förhållande till kommunens arbetssätt med digitala verktyg och molntjänster. Det skulle
också vara mycket ekonomiskt kostsamt om kommunen helt ska byta inriktning och köra
alla system lokalt inom kommunen. Stora investeringar i både hårdvara och mjukvara krävs
precis liksom personella resurser för att hantera kommunens IT.
Bedömning är också att det läge som uppstått i och med EU-domstolens beslut är
temporärt. Det ligger i både EU:s och USA:s intresse att dem båda parterna kommer
överens om en överenskommelse som möjliggör för EU:s medlemsstater att nyttja
molntjänster som lagrar data utanför EU.
Hur länge detta rättsosäkra läge kommer att pågå är inte möjligt att bedöma men då det
påverkar alla medlemsstater inom EU och även alla molntjänstleverantörer i USA så är en
snar lösning önskvärda av många parter och på högsta EU-nivå.

Slutsats
Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det mest hållbara alternativet i nuläget är att
fortsätta använda nödvändiga aktuella amerikanska molntjänster trots att personuppgifter
behandlas där. Vidare bör nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs,
analysera risker och eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna
samt föra dialog med leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt
följa frågan och vara beredd på att meddela övriga nämnder om Datainspektionen kommer
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete med frågan i stort.
Gällande uppgifter som omfattas av sekretess ska de dock inte hanteras inom ramen för en
molntjänst om det inte finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar
det.
Gällande molntjänster med personuppgiftsbiträden eller underbiträden från annat tredje
land än USA fortsätter ordinarie regler att tillämpas. Det bör lämnas upp till respektive
nämnd att besluta när en molntjänst är nödvändig med stöd från kommunstyrelsen genom
kommunledningsförvaltningen.

Kajsa Stefansson
Kommunjurist
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Digitaliseringschef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Dataskyddsombud
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Tjänsteskrivelse

Sida 8 (8)

Datum

Vår beteckning

2020-10-22

KS/2020:340 - 030
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-04

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2020:69 - 048

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Föreningskonsulenten/controller

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Förslag till fördelning av vård- och omsorgsnämndens
föreningsbidrag 2021
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2021 i enlighet
med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Med stöd av föreningskonsulenterna vid service- och teknikförvaltningen har ett förslag till
fördelning av 2021 års föreningsbidrag upprättats. Det ekonomiska utrymmet för
fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 178 610 kronor till föreningarna.
Kvar finns då 35 390 kronor att använda för ansökningar som tillkommer under 2021.
Pensionärsföreningarna
År 2009 infördes ett belopp om 20 kronor per medlem. Detta belopp har använts i
bidragsgivningen 2010-2020 och föreslås gälla även för 2021. I likhet med tidigare år
föreslås också ett minimibelopp på 2 000 kronor per förening.
Vid prövning av ansökningar av föreningsbidrag inför år 2010 fördes ett resonemang om att
bokslutsresultat överstigande 100 000 kronor påverkar storleken på beviljade bidrag. För
pensionärsföreningar med ett sådant resultat har sedan dess en ersättning med 10 kronor
per medlem betalats ut. Detta resonemang har tillämpats även i årets förslag till fördelning
av föreningsbidrag
Funktionsrättsföreningarna
När det gäller funktionsrättsföreningarna görs i vissa fall en individuell bedömning.
Övrigt
Utöver de bidrag som föreslås betalas ut direkt till föreningarna finns lokalkostnader som
betalas av förvaltningen. Detta är lokalkostnader för PRO Valla, RSMH, SPF/PRO Björkvik,
Pensionärernas hus och Linnégården. Dessa kostnader beräknas totalt uppgå till 800 000
kronor för år 2021.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-01-04

VON/2020:69 - 048

Ärendets handlingar


Förslag till fördelning av 2021 års föreningsbidrag, 2020-12-23

Anna-Lena Ramstedt

Marie Myrbeck

Förvaltningschef

Controller

Beslutet skickas till:
Föreningsservice för information till berörda föreningar samt utbetalning av bidrag
Controller
Ekonom
Akten

51

51

Tjänsteskrivelse

52

2020-12-23

Förslag på fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2021
Antal
Sökt
medlemmar
2020
2020
Kr
Pensionärsföreningar
Finska pensionärsföreningen
46
4 900
Posten Seniorerna Katrineholm
81
2 000
PRO Julita-Österåker,
131
3 000
samt lokal Lidabacke
65 000
PRO Katrineholm
544
10 000
PRO Sköldinge
81
3 000
PRO Valla
99
2 500
RPG i Katrineholm (Riksförb.Pens.gemenskap)
87
2 000
Seniornet
94
2 000
SKPF Svenska kommunal Pensionärernas Förbund
886
63
6 000
SPF Seniorerna Björkvik
172
3 500
samt lokal
8 000
SPF Seniorerna Linden
735
8 000
SPF Seniorerna Näckrosen
624
7 000
Vision Västra Sörmland, sekt 17
43
6 000
Summa
3 623 132 900
Funktionsrättsföreningar i
Linnégården
Astma och allergiföreningen i Katrineholm
81
15 000
Diabetesföreningen i Katrineholm med omnejd
106
61 000
Dyslexiförbundet FMLS i mell Sörmland
ej ansökt
Hjärt-Lungsjukas förening
ej ansökt
Hörselskadades Förening K-holm (HRF)
174
5 000
Mellersta Sörmlands Lokalförening i Personskadeförbundet
33
4RTP
000
Neuroförbundet Västra Sörmland
90
13 500

Sökt andra
bidrag

Anställd Bidrag
personal 2020
Kr

Nej
Nej
Ja, i Vingåkers kommun
på 1 500 kr
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja, vuxenskola på 1500kr Nej
Nej
Nej

Nej
Ja, av län, andra fonder

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
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Förslag
2021
Kr

2 000
2 000
2 160
65 000
5 960
2 000
2 000
2 000
2 000
ej ansökt
3 500
8 500
7 890
6 740
2 000
113 750

2 000
2 000
2 620
65 000
5 440
2 000
2 000
2 000
2 000
8 860
3 440
8 000
7 350
6 240
2 000
120 950

ej ansökt
ej ansökt
2 000
3 020
3 220
2 000
2 000

2 000
2 000

Senaste Senaste
resultat balans
Kr
Kr
-5 038
-1 596
1 392
18 021
-2 696
3 003
2 726
2 474
-4 200
999
243
-2 136
9 833
23 025

-1 550
33 818

3 480
1 040
2 000
2 184
2 000 -24 313

Pg=Plusgiro
Bg=Bankgiro

Bidrag
2021
Kr

20 397 8257-8 183 273 499-8
8 080 8257-8 93 077 922-8
17 700 Pg 57 97 47-7
363 716
21 682
52 643
31 588
36 577
157 655
74 713

Bg 5600-4831
Bg 596-6155
8257-8 93 043 023-6
Bg 420-5605
Bg 681-6284
Pg 534068-2
Bg 5265-8168

174 540 Bg 116-3021
192 332 SHB 700 073 728
14 434 8257-8 93 037 562-1
1 166 058

75 542 Pg 567363-7
105 199 Bg 858-7271

95 865 Bg 875-2222
67 894 Pg 441 29 07-0
68 679 Bg 5368-2415

0
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Antal
Sökt
medlemmar
2020
2020
Kr
Parkinsonförbundet Mellersta Sörmland
ej ansökt
Reumatikerföreningen Katrineholm
309
10 000
Synskadades lokalförening, SRF Katrineholm- Vingåker
11
5 000
Summa
804 113 500
Funktionsrättsföreningar, övriga
IFSAP/KFV, Intresseföreningen för
schizofreni och andra psykiska tillstånd
Summa

Sammanställning
Pensionärsföreningar
Handikappföreningar i Handikappens hus
Handikappföreningar, övriga
TOTALT

22
22

3 623
804
22
4 449

Sökt andra
bidrag

Anställd Bidrag
Förslag
personal 2020
2021
Kr
Kr
2 000
Nej
6 120
6 180
Nej
2 000
2 000
22 360
19 660

Nej
Ja, Vingåkers kommun

45 000 Nej
Hyra + el
45 000

132 900
113 500
45 000
291 400

Nej

0
0
0
0

54 750 Bg 155-5127
85 627 Bg 518-2563
553 556

0

2 450

8 214 Pg 5 56 31-6

2 450

8 214

0

113 750
22 360
40 000
176 110

120 950
19 660
38 000
178 610

23 025
-55
2 450
25 420

1 166 058
553 556
8 214
1 727 828

0
0
0
0

214 000

Att fördela

214 000

214 000

Fördelat

176 110

178 610

37 890

35 390

53

-11 124
-110
-55

Bidrag
2021
Kr

4 000
34 000
38 000

214 000

Kvar att fördela

Pg=Plusgiro
Bg=Bankgiro

6 000
34 000
40 000

2020
2021
1 014 000 1 014 000
800 000
800 000

Budget
Fastighetskostnader
(direktbetalningar)
Summa

Senaste Senaste
resultat balans
Kr
Kr

*
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen

2020-11-30

VON/2020:69 - 048

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Myrbeck/MK

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år
2021
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beviljar 475 000 kronor som bidrag till FUB:s
lekoteksverksamhet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen
och Vingåker, inkom den 2 oktober 2020 med ansökan om medel till 2021 års
lekoteksverksamhet.
Av skrivelsen framgår att FUB behöver utöka verksamheten från 1,0 till 1,5 tjänst.
Antalet barn som är aktuella i verksamheten har ökat under flera års tid. Under 2019 var
141 barn aktuella. Av det totala antalet barn bodde 82 i Katrineholms kommun. För
2020 lämnas en prognos om totalt samma antal barn som 2019. Det finns dessutom ett
uppdämt behov efter viss restriktivitet under pandemin. Mot bakgrund av det ökande
antalet barn samt andra faktorer, ser FUB ett behov av att utöka verksamheten.
Föreningen hemställer därför om att vård- och omsorgsnämnden beviljar 614 000
kronor i anslag till lekoteket i Katrineholm för 2021. FUB påpekar att anslaget från
Katrineholms kommun varit oförändrat sedan 2014.
Utgångspunkten för beloppet är FUB:s kostnadskalkyl för 2021 om 1 066 500 kronor,
som fördelats mellan de tre kommunerna utifrån respektive kommuns andel av
kommunernas sammanlagda folkmängd. Det sökta beloppet har räknats fram genom
att först dividera totalkostnaden med det sammanlagda antalet invånare i Katrineholm,
Flen och Vingåker (2020-06-30). Utifrån en kostnad per invånare om 17,64 kronor blir då
Katrineholms andel, enligt FUB:s beräkning, 614 000 kronor (34 820 x 17,64).
FUB hade 241 medlemmar vid årsskiftet 2019/20, varav knappt 180 var mantalsskrivna i
Katrineholm. Av det bifogade bokslutet framgår att verksamheten 2019 gick med ett
underskott på drygt 215 000 kronor.

Ärendets handlingar


Ansökan med bilagor från FUB 2020-10-02

KATRINEHOLMS KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post:marie.myrbeck@katrineholm.se
54
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
Vård- och omsorgsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-11-30

VON/2020:69 - 048

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Sedan år 2014 har FUB:s lekotek fått 375 000 kronor i bidrag per år av vård- och
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beviljar
475 000 kronor för FUB:s lekoteksverksamhet år 2021.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Marie Myrbeck
Controller

_________________
Beslutet skickas till: FUB, assistent för utanordning, akten
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Dnr VON/2020:69-048. Hnr 2020:100456
Controller för handläggning. Kopia: FC, nämndsekr.
Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

.Vård och omsorgsförvaltningen
Kjellström Mona
VB: Ansökan om anslag till FUBs Lekotek för 2021
den 6 oktober 2020 08:14:55
Lekoteksanslag 2021 Katrineholm.pdf
Bilagor Lekoteksansökningar 2021.pdf

-----Ursprungligt meddelande----Från: FUB Katrineholm <fub.katrineholm@gmail.com>
Skickat: den 2 oktober 2020 17:25
Till: Föreningsservice <foreningsservice@katrineholm.se>; .Vård och omsorgsförvaltningen
<VardochOmsorgsforvaltningen@katrineholm.se>; Truedsson Ulrica <Ulrica.Truedsson@katrineholm.se>
Ämne: Ansökan om anslag till FUBs Lekotek för 2021
Hej föreningsservice och vård&omsorg,
här kommer FUBs ansökan om anslag till vårt Lekotek för 2021.
Av olika omständigheter har vi missat att vi tydligen ska göra ansökningen digitalt nu. Ingen från vår styrelse
hade möjlighet att delta på årets föreningsträff. Därav denna blamage. Vi hoppas på förståelse och att vår
ansökan ändå kan tas emot och behandlas i vederbörlig ordning. Hör av er om ni vill att vi också lägger in
ansökan digitalt.
Med hopp om ett bättre utfall än de senaste åren. Annars kommer vi behöva säga upp personal och reducera
verksamheten. Då måste vi ta ställning till vilka insatser vi ska dra ner på. Sannolikt blir det stödet till barnens
förskolor och kanske hembesöken (viket i sin tur drabbar de familjer som har de största problemen). Eller (ve
och fasa) behöva ta ställning till vilka barn vi ska neka stöd.
Vänliga hälsningar
Kjell Clasborn
ordförande FUB Katrineholm, Flen och Vingåker
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2020-10-02
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsnämnden
641 80 KATRINEHOLM
Ansökan om anslag till 2021 års lekoteksverksamhet i Katrineholm
Vi har slagit i taket och behövt utöka vår verksamhet från 1,0 tjänst till 1,5. Aldrig förr har så
många förskolebarn och deras familjer tagits emot av oss. 2017 var det för första gången fler
än 100 vid årets slut. 2018 blev det till slut 119 barn som varit aktuella. 2019 blev det till slut
144 barn. Hittills i år (tom augusti 2020) har vi tagit emot 102 barn. Vi uppskattar att vi vid
årets slut kommer att ha haft lika många aktuella barn som under 2019. Just nu finns
dessutom ett uppdämt behov efter viss restriktivitet under pandemin.

Antal aktuella barn per år (2020 avser tom 31/8)
150
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2019

2020

Sedan oktober 2020 har vi utökat våra specialpedagogers tjänster till 1,5 tjänst för att kunna
möta det ökade behovet av Lekotekets insatser. Detta trots att våra anslag från kommunerna
bara täcker knappt 1,0 tjänst. Detta kan förstås inte fortsätta i längden.
Därför ansöker vi för 2021 om anslag för 1,5 tjänst. Förutom det stadigt ökande barnantalet
finns en rad andra skäl, t.ex.
•

Många barn kommer från familjer som har svårt att ta sig till vår lokal vilket leder till
ett ökat antal hembesök och besök på barnens förskolor.

•

Många av de tillkommande barnen har en svårare problematik än de vi varit vana vid
vilket kräver både mer tid vid de enskilda besöken och ibland också tätare kontakt.
Dessutom ökar kraven på planering, förberedelser och individanpassning.

•

Vi ser också en påtaglig ökning av barn från nyanlända familjer där barnen har en
komplex sammansättning av problem. Vi menar att vi i arbetet med dessa barn och
deras familjer gör en viktig insats, inte bara för barnens utveckling utan även kring
familjernas integration och syn på funktionshinder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och
Vingåker, anhåller härmed om anslag till lekoteket i Katrineholm. Under år 2019 har
sammanlagt 141 barn varit aktuella, varav en minoritet med utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning. Av barnen bor 82 i Katrineholms kommun.
Föreningen för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning i Katrineholm, Flen och Vingåker
Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Handikappföreningarnas Hus Linnévägen 23
070-342 30 47 (ordf.)
5032-1298
Hantverkargatan 24
641 32 Katrineholm
641 30 Katrineholm
Org. nr: 818500-6650
e-post: fub.katrineholm@gmail.com
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Som framgår av kalkylen för 2021 räknar FUB med att kostnaderna kommer att uppgå till
1 066 500 kronor. Vår förening hade 241 medlemmar vid årsskiftet 2019/20, varav knappt
180 var mantalsskrivna i Katrineholm.
Som framgår av det bifogade bokslutet gick verksamheten 2019 med ett underskott på
drygt 215 000 kr. Det kommenteras på följande sätt i årsmötesprotokollet:
“Lekotekets kassör Inger Mustola föredrog Lekotekets räkenskaper för 2019.
Resultaträkningen visar ett underskott på drygt 215 000 kr. Detta beror på att
kommunernas anslag bara täcker knappt en tjänst medan vi har haft personal på 1,25 tjänst
under tre fjärdedelar av året och 2,0 tjänst under knappt tre månader (då vi gick ”dubbelt”
för att skola in vår nya Lekotekarie Sara som tog över Anitas jobb när hon gick i pension i
november efter 17 år på Lekoteket. Anita och Sara träffade under denna period alla barn
och familjer som Sara tog över. Styrelsen har hela tiden varit medveten om att underskottet
skulle bli i denna storleksordning /…../”
och
” Ordförande Kjell Clasborn kommenterade: Anslagen för 2020 blir oförändrade i
Katrineholm och Vingåker medan Flen beslutat om en mindre höjning. Läget är dock
bekymmersamt eftersom vi i nuläget använder våra besparingar för att finansiera
verksamheten. Därför kommer vi att vända oss till alla tre kommunerna för att få dem att
förstå allvaret i detta och ansöka om extra anslag för 2020, bland annat med hänvisning till
Lekotekets bidrag till kommunernas arbete med introduktion av nyanlända då vi kan visa
att nästan 80% av de aktuella barnen har ett annat modersmål än svenska”
FUB hemställer att 614 000 kronor beviljas i anslag till lekoteket i Katrineholm för år 2021.Vi
vill särskilt påpeka att anslaget från Katrineholms kommun (till skillnad från Flens och
Vingåkers kommuners anslag) varit oförändrat sedan 2014. Vi hoppas därför att kommunen i
år höjer anslaget till det belopp vi ansöker om.
Vi har räknat fram summan genom att dividera kostnaderna med antalet invånare i de tre
kommunerna 2020-06-30 (1 066 500:60 467), vilket blir 17,64 kr/invånare.
För Katrineholms del innebär det alltså 34 820 x 17,64 = 614 000 kronor.
Vi är naturligtvis medvetna om att den höjning (jämfört med det belopp vi beviljades för
innevarande år) vi begär kan föranleda en hel del frågor och funderingar och ställer oss till
förfogande för ett möte för att närmare diskutera våra överväganden.
FUB I KATRINEHOLM, FLEN OCH VINGÅKER

Kjell Clasborn, ordförande
Anslaget utbetalas till
Bankgiro 458-1310
FUB:s Lekotek

Kassör Inger Mustola
tel: 0150-66 09 89
mob: 070-237 035 02
Villagatan 19
640 23 Valla
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Bilagor:

Lekotekets Verksamhetsberättelse för 2019
Lekotekets resultat- och balansräkning för 2019
Kostnadskalkyl för Lekoteket 2021
Revisionsberättelse för 2019
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FUB:s LEKOTEK
Katrineholm, Flen och Vingåker

Verksamhetsberättelse 2019
Lekoteksverksamhetens arbetsbeskrivning
På Lekoteket stöttar vi barn som behöver extra stöd och stimulans i sin utveckling. De flesta barn är i
förskoleåldern men några av barnen fortsätter att få stöd av Lekoteket även upp i skolåldern.
Lekoteket rekommenderas främst av Barnhälsovården, Barnhabiliteringen, Logopedimottagningen
samt av pedagoger i förskolor och Barn- och elevhälsan. Lekotekets verksamhet är helt kostnadsfri.
Föräldrar/vårdnadshavare kan också ta direkt kontakt med lekoteket. Någon remiss behövs inte och
det finns inga krav på ställd diagnos.
Föräldrar och en Lekotekarie möts vid ett introduktionstillfälle, för att ge varandra information. Vid
detta tillfälle är inte det aktuella barnet med. Lekotekarierna berättar om Lekotekets verksamhet och
föräldrarna berättar om sitt barns intressen, styrkor och utvecklingsområden. Sedan bokas en tid då
föräldrarna kommer tillsammans med barnet till Lekoteket. Föräldrarna kan också välja att
Lekotekspedagogen kommer på besök i hemmet, om man föredrar det. Varje besök tar ungefär 1
timme och sker med ca 4-8 veckors mellanrum. Tidsintervallet kan varieras utifrån föräldrarnas
önskemål, men beror också på hur många barn som är inskrivna i Lekoteket. Syskon är välkomna till
Lekoteket och kan också få låna material.
Efter dialog med föräldern om barnets intressen, styrkor och behov, väljer lekotekarien inför varje
besök ut det material som ska användas i lekträning. Aktiviteten utövas tillsammans med
Lekotekarien vid besöken och föräldrarna involveras i aktiviteten. Sedan får barnet/familjen låna
materialet för att använda det i hemmet. Samspel mellan barn-vuxen och ibland även barn-barn
uppmuntras. Materialet är tänkt att i lekens form stimulera barnet i dess utveckling och att ”träna” det
som är svårt. Lekoteket har material i olika svårighetsgrader och vi strävar alltid efter att hitta rätt
nivå för det enskilda barnet.
Lekotekspedagogerna samarbetar i vissa fall och med vårdnadshavares medgivande, med såväl
förskolor, Barn- och elevhälsa, Socialtjänst, Barnhälsovård och Habilitering, så att stödet kan
samordnas på bästa sätt, till barnet och familjen.
Även pedagoger i kommunal eller privat verksamhet, främst förskolor, kan låna material till barn som
behöver något extra för sin utveckling. Vissa barn får stöd av Lekoteket endast via förskolan, enligt
överenskommelse med aktuella vårdnadshavare.
Lekoteket har även tillgång till layoutprogram på datorn för att kunna skapa bild- och teckenstöd.
Dessa bildstöd kan användas såväl vid besök på Lekoteket som hemma av familjerna i deras
vardagsliv. IPad kan ibland användas vid besöken men finns dock inte för hemlån. Familjerna kan få
tips på pedagogiska appar inom de områden som barnen har behov av att utveckla.

Material
Materialet som används i verksamheten är såväl nyproducerat som gammalt klassiskt. I mån av tid
tillverkas individanpassat material. Befintligt material anpassas efter behov. Sällskapsspel används
för att öva bland annat turtagning och kommunikation. Pussel, sorterings- och byggmaterial hjälper
barnen att förstå delar och helheter, såväl som att träna begrepp och finmotorik. Material som syftar
till att specifikt utöka ordförråd och träna berättandeförmåga finns. Material som är inriktat på
60
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matematiskt tänkande finns det också gott om. För de barn som närmar sig skolåldern, finns läs- och
skrivförberedande material. I Lekotekets utbud kan man också hitta en del grovmotoriskt
stimulerande material, som både övar motorik och väcker rörelselust. Om barnet har behov av att öva
sin munmotorik eller uttal, så finns även material kring detta. Böcker är också en viktig del i
övningen med barnen. Att arbeta med sällskapsspel och material som kräver mer än en deltagare,
stimulerar den sociala utvecklingen.
I lekotekspedagogernas arbetssätt ligger fokus på att vara modell för föräldrar, så att de i sitt
bemötande kan få vägledning i att stötta sitt barns utveckling.

Några exempel på material som Lekotekspedagogerna använder i stödet till barnen.

Babblarna är ett populärt material

Balansplatta

Exempel på en av materialhyllorna.

Trehjulig sparkcykel

Barnens olika svårigheter
Till Lekoteket kommer barn med en mängd olika svårigheter. Det handlar om t.ex språkförsening,
språkstörning, utvecklingsförsening, utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning,
synnedsättning, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter, ryggmärgsbrock
samt svårigheter inom autismspektrumtillstånd. Under de
senaste åren noteras en stor ökning vad
gäller barn med svårigheter inom autismspektrat. Många av barnen har kombinerade svårigheter.
Även barn med ovanliga diagnoser som till exempel nethertons syndrom, vilket är en mycket ovanlig
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hudsjukdom, har kontakt med Lekoteket. Dessutom ger Lekoteket stöd till ett barn som under ett par
års tid varit apatisk, men nu utvecklats och återvänt till skolan.
Lekotekets pedagoger har inte kännedom om alla barns eventuella diagnoser.

Anställda
Under året har tre specialpedagoger varit aktuella på Lekoteket. Anita Lenke arbetade fram till den 19
november och gick därefter i pension efter 17 år i Lekotekets tjänst.
Susanna Lundblad har arbetat 50% hela året. Den 1/9 anställdes Sara Zetterstrand på 75% som Anitas
efterträdare. Därmed utökades bemanningen under ca 2½ månader, då Sara skolades in i Anitas tjänst
och de träffade alla familjer tillsammans, för ett tryggt och pedagogiskt överlämnande.
Vid årets slut var specialpedagogernas totala tjänstgöringsgrad 1,25%.

Sara

Susanna

Utöver specialpedagogerna har en timanställd lokalvårdare samt en uppdragsanställd IT-supporter
varit anställda.

Konsekvenser av den stora efterfrågan av Lekotekets tjänster
Trenden som varat de senaste åren då det skett en ökning med familjer som önskar stöd av Lekoteket,
har hållit i sig. Specialpedagogerna har tyvärr haft svårt att hinna med att möta familjerna i den
utsträckning som önskats och väntetiderna har varit längre än vad som eftersträvats. Det har varit en
viss väntetid innan familjerna har kunnat få tid för ett första besök. Tiden mellan besöken har tvingats
förlängas. Eftersom fler familjer än tidigare år har varit inskrivna på Lekoteket, så har också behovet
av att köpa in material varit större.

Finansiering
Lekoteket finansieras av bidrag från Katrineholms-, Flens- och Vingåkers kommuner.
Bidragen för 2019 uppgick till sammanlagt 715.200 kronor enligt följande fördelning:
Katrineholms kommun
Flens kommun
Vingåkers kommun

375 000
225 000
115 200

Fortbildning
Under året har Lekotekarierna inte kunnat prioritera fortbildning, dels på grund av tidsbrist och dels
på grund av förändring i personalstyrkan.

Träffar / Studiebesök
För erfarenhetsutbyte, information och samarbete har följande möten ägt rum:
• 3 träffar med kollegorna på Lekoteken i Eskilstuna och Nyköping
• 4 träffar med specialpedagoger från Barn- och elevhälsan i Katrineholm
• 1 träff med logopederna i Katrineholm
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64
Sid 1 (av 1)

Resultatrapport

Utskrifts-ID: 363

FUB:s Lekotek i Katrineholm, 818500-6650 (Lekotek)
Period: 1901-1912
Omfattar verifikat: A:123-137
Utskriven: 200220 21:27 av Inger
Konto

Benämning

Föregående år
1801-1812
(tkr)

Avvik

Resultat
1901-1912

Ackumulerat
1901-1912

0,0
700,2

0%
2%

8,48
715 200,00

8,48
715 200,00

Summa övriga rörelseintäkter

700,2

2%

715 208,48

715 208,48

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

700,2

2%

715 208,48

715 208,48

700,2

2%

715 208,48

715 208,48

-30,1
0,0
-3,3
-2,5
0,0
-2,5
0,0
-2,4
-4,3
-33,2
0,0
-3,9
-5,0
-0,5
-0,4

-1%
0%
2%
-100%
0%
-100%
0%
333%
-4%
-3%
0%
-5%
25%
100%
0%

-29 940,00
-544,40
-3 343,00
0,00
-3 575,00
0,00
-285,00
-10 525,60
-4 124,10
-32 108,00
-875,00
-3 704,00
-6 227,00
-1 000,00
-360,00

-29 940,00
-544,40
-3 343,00
0,00
-3 575,00
0,00
-285,00
-10 525,60
-4 124,10
-32 108,00
-875,00
-3 704,00
-6 227,00
-1 000,00
-360,00

-88,0

10%

-96 611,10

-96 611,10

-424,1
1,9
-8,4
-6,8
-0,5
-4,2
-1,7
-19,9
-132,1

41%
-100%
6%
-12%
226%
-22%
-93%
47%
43%

-596 513,40
0,00
-8 904,00
-6 000,00
-1 644,00
-3 252,45
-125,00
-29 271,00
-188 785,00

-596 513,40
0,00
-8 904,00
-6 000,00
-1 644,00
-3 252,45
-125,00
-29 271,00
-188 785,00

Summa personalkostnader

-595,9

40%

-834 494,85

-834 494,85

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-683,9

36%

-931 105,95

-931 105,95

16,3 -1421%

-215 897,47

-215 897,47

RÖRELSENS INTÄKTER
Övriga rörelseintäkter
3980
3987

Övriga intäkter
Erhållna kommunala bidrag

RÖRELSENS KOSTNADER
BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010
5060
5070
5420
5421
5810
5875
6110
6111
6120
6150
6201
6211
6570
6970

Lokalhyra
Städning och renhållning
Företagsförsäkring
Programvaror
Datorkostnader
Utbildning
Gåva anställd
Kontorsmateriel
Övriga kostnader
Inköp leksaker
Trycksaker
Bredband och internet
Telefon och porto
Bankkostnader
Tidningar/tidskrifter/facklitt

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
70101
7011
7012
7013
7331
7332
7410
7510

Lön Lekotekarie
Sjukavdrag Lekotekarie
Lön städ
Lön kassör
Lön IT support
Skattefria bilersättningar
Skattepliktiga bilersättningar
KP-avgift o Försäkring
Lagstadgade sociala avgifter

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
8300
8314
8400

Ränteintäkter från oms.tillg
Ränteintäkt
Räntekostnader

1,2
0,0
-0,2

-88%
0%
-100%

150,76
697,95
0,00

150,76
697,95
0,00

1,1

-22%

848,71

848,71

RES EFTER FINANSIELLA POSTER

17,4 -1334%

-215 048,76

-215 048,76

ÅRETS RESULTAT

17,4 -1334%

-215 048,76

-215 048,76

Summa resultat från finansiella investeringar
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Sid 1 (av 1)

Balansrapport

Utskrifts-ID: 365

FUB:s Lekotek i Katrineholm, 818500-6650 (Lekotek)
Period: 1901-1912
Omfattar verifikat: A:1-137
Utskriven: 200220 21:29 av Inger
Ingående balans
190101

Förändring
1901-1912

Utgående balans
191231

1 237,50

-1 237,50

0,00

1 237,50

-1 237,50

0,00

3 000,00
206 129,12
301 462,28
300 000,00

0,00
81 662,98
150,76
-300 000,00

3 000,00
287 792,10
301 613,04
0,00

Summa kassa och bank

810 591,40

-218 186,26

592 405,14

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

811 828,90

-219 423,76

592 405,14

SUMMA TILLGÅNGAR

811 828,90

-219 423,76

592 405,14

-500 286,69
-95 729,89
-41 957,00
-245 867,63
55 606,95
0,00

0,00
215 048,76
0,00
-17 428,23
0,00
17 428,23

-500 286,69
119 318,87
-41 957,00
-263 295,86
55 606,95
17 428,23

-828 234,26

215 048,76

-613 185,50

148,00
20 620,00
-1 819,00
-2 543,64

0,00
4 375,00
0,00
0,00

148,00
24 995,00
-1 819,00
-2 543,64

16 405,36

4 375,00

20 780,36

-811 828,90

219 423,76

-592 405,14

Konto

Benämning

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1680

Andra kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1910
1940
1941
1942

Kassa Lekoteket
Länsförsäkringar
fasträntekonto
Fasträntekonto 2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2067
2069
2085
2091
2098
2099

Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Reservfond
Balanserad vinst eller förlust
Vinst/förlust föregående år
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2440
2710
2732
2890

Leverantörsskulder
Personalskatt
Upplupen särskild löneskatt
Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-09-30

KOSTNADSKALKYL
för FUB:s Lekotek i Katrineholm 2021

SEK

Lön till Lekotekarier (1,5 tjänst)

708 000

Lön till lokalvårdare/materialvårdare

12 000

Sociala avgifter och avtalsförsäkringar

222 000

Resor vid hembesök

15 000

Lekmaterial

40 000

Pedagogiska datorprogram och anpassningar

5 000

Kurser och fortbildning

15 000

Lokalhyra, el och försäkring

35 500

Administrativa kostnader

14 000

SUMMA KRONOR

1 066 500

Föreningen för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning i Katrineholm, Flen och Vingåker
Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Handikappföreningarnas Hus Linnévägen 23
070-342 30 47 (ordf.)
5032-1298
Hantverkargatan 24
641 32 Katrineholm
641 30 Katrineholm
Org. nr: 818500-6650
e-post: fub.katrineholm@gmail.com
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Förvaltningskontoret

VON/2020:78 - 725

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Marie Myrbeck/MK

Handläggare e-post

0150-578 21

marie.myrbeck@katrineholm.se

Förslag om habiliteringsersättning för år 2021 inom
daglig verksamhet/sysselsättning
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut


Habiliteringsersättningen ska vara 15 kronor/timme även under 2021.



Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag,
maximalt 40 timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter klockan
17 vardagar samt lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra
per timme.



Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för
obekväm arbetstid ska ligga kvar under 2021.



Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid
samt ob-tillägg beslutas på ett år i taget.



Ovanstående ska gälla oavsett om medel i form av statsbidrag kommer
att fördelas för 2021.



Habiliteringsersättningen gäller personer som deltar i daglig verksamhet
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Sammanfattning av ärendet
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 och 2019 fördela medel till
kommunerna i statsbidrag med syfte att stimulera kommuner att införa eller höja en låg
dagpenning (habiliteringsersättning). Det gäller personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS. Utifrån det rekvirerade statsbidraget beslutade vård- och omsorgsnämnden att
höja habiliteringsersättning för år 2018 och 2019 till 15 kronor per timme.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 december 2019, § 117, att behålla samma
nivå av habiliteringsersättning även för 2020 för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS samt daglig sysselsättning enligt SoL.
För år 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen rekvirerat 2 184 434 kronor från
Socialstyrelsen i form av ett engångsbelopp.
Inför 2021 har förvaltningen kontaktat Socialstyrelsen som meddelat att intentionen är att
bidraget ska vara flerårigt. I mitten av december 2020 kommer det regleringsbrev som
innehåller de statsbidrag som ska lysas ut nästkommande år. Statsbidrag för

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340

Vård- och omsorgsförvaltningen

69

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

VON/2020:78 - 725

habiliteringsersättning fanns med i höstbudgeten vilket också indikerar att bidraget
kommer vara med i regleringsbrevet.
Det troliga är att summan för bidraget är det samma som tidigare. Eftersom att
fördelningsnyckeln bygger på antalet deltagare i dagligverksamhet enligt LSS så kan den
exakta summan för kommunerna variera något beroende på hur antalet deltagare ser ut i
landet.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att habiliteringsersättningen för personer
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS ska vara kvar på samma nivå även för 2021, det
vill säga 15 kronor/timme. Habiliteringsersättningen ska även vara densamma för personer
inom daglig sysselsättning enligt SoL. Detta för att förvaltningen ska behandla brukare inom
daglig verksamhet/sysselsättning lika.
Då personer inom daglig sysselsättning enligt SoL inte omfattas av statsbidraget kommer
kostnaden att behöva tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram.
Om statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS inte kommer att fördelas för 2021 kommer även detta att behöva tas inom
befintlig ram.
Omfattning av habiliteringsersättning på daglig verksamhet enligt LSS och daglig
sysselsättning enligt SoL i Katrineholm
Antal personer inom daglig verksamhet enligt LSS som får habiliteringsersättning är för
närvarande cirka 246 personer. Daglig verksamhet är en frivillig insats enligt LSS.
Antal personer inom daglig sysselsättning enligt SoL, personer inom socialpsykiatrins
sysselsättningsverksamhet, är för närvarande cirka 41 personer. Daglig sysselsättning är en
frivillig insats enligt SoL.
Kostnadsberäkning
Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig verksamhet enligt LSS
beräknas till 900 000 kronor årligen. Kostnaden för bibehållen utökad arbetstid och
ersättning för obekväm arbetstid beräknas till 20 000 kronor årligen.
Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig sysselsättning enligt SoL
beräknas till 100 000 kronor årligen.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Marie Myrbeck
Controller

Beslutet skickas till: Verksamhetschef, enhetschef Resurscenter, administratörer funktionsstöd,
akten
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-11

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2020:40 - 711

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Marie Myrbeck

Handläggare e-post

0150-578 21

marie.myrbeck@katrineholm.se

Förslag till revidering av aktuella ersättningsbelopp bilaga 2 till "Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för
brukare enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst"
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut


Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra aktuella ersättningsbelopp i bilaga 2 till
”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet,
Hemtjänst”, enligt förvaltningens förslag.



De nya ersättningsbeloppen ska gälla från den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlaget ska ses över regelbundet. En översyn gjordes den 27 augusti 2020
som gäller från den 1 januari 2021. Vid detta tillfälle revideras dock inte
ersättningsbeloppen. Timersättningen har inte höjts sedan 2018.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nu en höjning av timersättningen, vilken regleras i
bilaga 2 till förfrågningsunderlaget. Höjningen är baserad på löneökningar.

Ärendets handlingar


Förslag till revidering av aktuella ersättningsbelopp - bilaga 2 till
"Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om
valfrihet, Hemtjänst"

Anna-Lena Ramstedt

Marie Myrbeck

Förvaltningschef

Controller

Beslutet skickas till: IT-samordnare, ekonomiassistent, utförare av hemtjänst, controller,
ekonom, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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71
Vård- och omsorgsnämndens handling nr x/2020
Bilaga 2 till Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem
för brukare enligt lagen om valfrihet, hemtjänst

Förslag
Aktuella ersättningsbelopp
Bilaga 2 till ”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare
enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst”

Gäller från 2021-01-01
Dnr VON/2020:40-711

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23, § 108
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01),
2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01),
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01), 2017-01-26, § 11 (att gälla från 2017-02-01),
2018-01-25, § 9 (att gälla från 2018-01-01). 2018-06-07, § 57 (att gälla från 2018-07-01),
2018-12-06, § 113 (att gälla från 2019-01-01), 2020-08-27 § 47 (att gälla från 2021-01-01)

1 (4)
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Ekonomi
Timersättning
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och med
den dag verkställigheten påbörjades. Om utföraren utför både service- och omvårdnadsinsatser utgår
som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. Ersättning utgår maximalt för tid upp till
totalt beställd tid.
I ersättningen ingår personalkostnad per timme, ersättning för sjuk- och semestervikarier, ersättning
för övriga kostnader, administrativa kostnader och kringtid (tid för förflyttning, dokumentation,
arbetsplatsträffar och utbildning).
Ersättningen utgår med följande belopp till externa och interna utförare:
Extern utförare

Intern utförare

Serviceinsatser

Servicehus*

346 359 kronor/timme

306 318 kronor/timme

Serviceinsatser

Tätort

424 440 kronor/timme

400 416 kronor/timme

Serviceinsatser

Landsbygd

513 532 kronor/timme

485 504 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Servicehus*

358 372 kronor/timme

317 332 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Tätort

439 456 kronor/timme

415 434 kronor/timme

Personlig omvårdnad

Landsbygd

535 554 kronor/timme

505 517 kronor/timme

* Från och med den 1 april 2019 ingår inte servicehus längre som valbart alternativ i
förfrågningsunderlaget enligt LOV. Utförare som per detta datum har brukare på servicehus, behåller
dessa så länge brukaren själv önskar. En brukare kan dock alltid byta till kommunen som utförare, men
inte till annan extern utförare.
För kommunens anställda används ett högre PO-tillägg (39,2 40,15 % istället för 38,46 %) för att
finansiera kommande pensionsavsättningar.

2 (4)
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Övriga ersättningar
Rapporteringstid för hälso- och sjukvårdsinsatser 15 minuter tre vardagar i veckan per medarbetare
ersätts med 63 kronor per mottagande person och tillfälle.
Bomtid, ersätts enligt den insats som är beställd med 250 kr per timme.
Handledning avser 30 minuter ersätts med 125 kronor per person och tillfälle.
Dubbelbemanning, ersätts enligt insats.
Med servicehus* avses:
 Igelkottens serviceboende i Katrineholm (husen 1-3)
 Panterns serviceboende i Katrineholm
Katrineholms tätort:
 Öster
 Centrum
 Norr
 Nävertorp
 Söder
Katrineholms landsbygd:
 Bie
 Björkvik
 Forssjö
 Sköldinge
 Strångsjö
 Valla
 Julita/Äsköping
Se karta för definition av vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd (bilaga 3).
Ersättningen utgår endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att uppdraget
har påbörjats. För att ersättning ska utgå ska det finnas en aktuell genomförandeplan, den ska
uppdateras vid förändringar eller minst en gång i halvåret.
Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen skall
täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning, planering,
dokumentation, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning
för transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid
för hälso- och sjukvård och handledningstid utgår enligt Övriga ersättningar. Samma ersättning utgår till
beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation.
Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och IT-system, stöd av
sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive arbetstekniska
hjälpmedel).
Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnadstjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.
I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I dessa
fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.
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Prisjustering
Ersättning per timme prövas årligen med hänsyn tagen till förändringar i kostnadsläget avseende
personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i resursfördelningen på grund
av politiska beslut.

Fakturering
Se skrivning i avtal.
________________

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)
www.katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-11

Förvaltningsledning

VON/2020:47 - 042

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Lars Hernevid

Handläggare e-post

Lars.Hernevid@katrineholm.se

Förslag till fastställande av vård- och omsorgsnämndens
plan med budget 2021
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa vård- och omsorgsnämndens plan med
budget 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden antog den 27 augusti 2020, § 49, nämndens underlag för
övergripande plan med budget 2021-2023.
Den 16 november 2020 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan med
budget 2021-2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär för vård- och omsorgsnämnden en
ramförändring från 728 602 tkr för 2020 till 786 613 tkr för 2021. Vård- och
omsorgsnämndens investeringsbudget för 2021 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 2021.
Budgeten kommer att MBL-förhandlas den 26 januari 2021 inför nämndens beslut.
Förhandlingsprotokollet kommer att delas ut till nämnden.

Ärendets handlingar


Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2021, 2021-01-11

Anna-Lena Ramstedt

Lars Hernevid

Förvaltningschef

Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: Ledningsgrupp, ekonomer, övrig personal via intranät, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen
för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas
under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller
dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och
bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar
nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.
Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med
budget fastställas i december.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av –
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
(2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).
Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt
boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar
enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden
ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare
inom äldreomsorgens hemtjänst.
I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst
och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
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Volymutveckling
Vård- och omsorgsnämnden
Volymmått

Utfall 2019

Utfall jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi

15 298

15 888

16 000

16 600

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

7 100

7 087

7 100

7 100

Belagda platser på särskilt boende för äldre

304

295

296

300

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd

8 182

6 777

7 000

7 300

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd

12 568

14 417

14 500

14 500

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

642

511

550

550

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

6 126

5 524

5 600

5 600

Belagda platser på LSS-boende

141

139

145

151

Externa placeringar LSS

6

5

5

5

Externa placeringar SoL

3

5

5

5

229

237

240

240

1 369

1 556

1 600

1 600

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per
månad
Beviljade timmar boendestöd per månad

Kommentar till volymmått
I jämförelse med förra året noteras under första halvåret 2020 att den interna hemtjänsten har ökat
i antal utförda timmar per månad jämfört med genomsnittet per månad för 2019, vilket beror på
fler antal brukare. Den externa hemtjänsten ligger i nivå med föregående år.
Beviljade timmar för boendestöd per månad har ökat, då ett par nya brukarärenden med mer omfattande behov har tillkommit och detta kräver ökade personalresurser. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att se över behoven för att på sikt skapa fler boendeplatser och korttidsplatser för
brukare inom socialpsykiatrin på grund av volymökningen.
Förutom de 237 platserna inom daglig verksamhet inom LSS finns ytterligare fem platser med deltagare från andra kommuner som förvaltningen säljer platser till. Totalt är det 242 deltagare med
daglig verksamhet.
Internt utförd personlig assistans beviljat enligt LSS och enligt socialförsäkringsbalken har minskat
jämfört med föregående år. Flera ärenden har avslutats inom den interna verksamheten. Externt
utförd personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken har ökat markant, vilket påverkar
kommunens kostnad, då kommunen står för de första 20 timmarna.
Den externa och interna personliga assistansen beviljad enligt LSS har sjunkit under första halvåret
2020 jämfört med förra året.
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Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg
I kommunplanen betonas ökad sysselsättning som en av de avgörande faktorerna för att säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler
barn och äldre. Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på
arbetsmarknaden som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Sedan 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper, bland annat tillsammans med Viadidakt och serviceoch teknikförvaltningen. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg
för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. Nytt för 2021 är att
vård- och omsorgsförvaltningen kommer att samarbeta med Viadidakt kring projektet LIKES som
delfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet har bland annat fokus på kortare utbildningsinsatser för att kunna avlasta befintlig personal, så att de kan ägna sig åt kvalificerad vård och
omsorg inom förvaltningen.
Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den kommunala
vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vårdoch omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att bredda rekryteringen och stödja
språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund. Under 2019 ställde sig vård- och
omsorgsförvaltningen bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att
förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm. Under hösten 2020 startar
en yrkeshögskoleutbildning till Specialistutbildad undersköterska mot psykiatri i Katrineholm.
Utbildningen pågår i två år.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB



Fortsatt aktivt arbete för att, i samarbete med Viadidakt,
ta emot praktikanter från vuxenutbildningen och
personer från Socialförvaltningen med olika
arbetsmarknadsåtgärder

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Under 2021 pågår planering och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare.
För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal ska vård- och
omsorgsförvaltningen verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara
inbjudande, trivsamma och trygga.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR



Att aktivt verka för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga
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Trygg vård & omsorg
Effekter av coronapandemin
Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen både på kort och på lång sikt kopplat till coronapandemin. I dagsläget är det fortfarande svårt att bedöma hur stora vård- och omsorgsförvaltningens
direkta merkostnader för coronapandemin blir framåt samt i vilken utsträckning dessa kommer att
ersättas av staten. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra myndigheter kommer med
förtydligande rekommendationer som kan komma att påverka vård- och omsorgsförvaltningen även
under nästkommande år.
Ett utvecklingsarbete framåt är att stärka kompetensen bland medarbetarna kring basala hygienrutiner och klädregler. Detta kan medföra ökade kostnader för arbetskläder och skyddsmaterial.
Pandemin har bidragit till att vi utvecklat vårt arbetssätt och vår kompetens inom exempelvis basala
hygienrutiner och klädregler samt inom digitalisering. Detta är något vi kommer att fortsätta utveckla under 2021.
Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare
Dufvegårdens vårdboende förväntas stå färdigt vid årsskiftet 2020/2021. Öppnandet av boendet
med sina 96 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla
och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare. Under 2021 flyttas
verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens vårdboenden till det nya vårdboendet. Målsättningen är att befintliga boenden tillfälligt stängs för att renoveras, utifrån de behov som finns av
modernisering, vilket också lyfts i kommunplanen. Målet kvarstår att inflyttning ska starta i januari
2021.
Mot bakgrund av öppnandet av Dufvegården gavs vård- och omsorgsnämnden i Övergripande plan
med budget 2020-2022 i uppdrag att i samråd med KFAB planera för en fortsatt utveckling av
boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Inom ramen för uppdraget ska en
långsiktig planering tas fram för modernisering och effektivisering av befintlig boendestruktur.
Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vårdoch omsorgsnämndens brukare har skjutits fram till mars 2021.
En ny gruppbostad enligt LSS planeras att stå färdig första kvartalet 2021. Ett förberedelsearbete för
starten av detta boende pågår.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser en tendens till mer komplicerade ärenden gällande yngre vuxna
inom funktionsstöd. I dagsläget finns inga boendeformer för att möta dessa behov vilket på sikt kan
medföra placeringar eller speciella hemmaplanslösningar utifrån individuella behov.
Statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer kommer under 2021 att
fördelas till kommunerna. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. För Katrineholms kommuns del handlar det om drygt 15
miljoner kronor. Detta möjliggör bland annat en satsning på ökad bemanning inom särskilda
boenden för äldre, ökad nattbemanning på Lövåsgårdens äldreboende, ökad bemanning inom
hälso- och sjukvård, höjd ersättning till hemtjänstutförare samt förstärkt kompetensutveckling.
Värdegrundsarbete
Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god
värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Under 2021
kommer vård- och omsorgsförvaltningen att utveckla värdegrundsarbetet ytterligare.
Välfärdsteknik och digitalisering
I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Välfärdtekniska
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lösningar ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vårdoch omsorgsnämndens verksamheter ska varje år pröva minst två nya tekniska lösningar. Arbetet
med att inom befintlig ram arbeta för detta fortsätter under 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att öka möjligheterna till digitala
lösningar. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ta vara på lärdomar från coronapandemin
och fortsätta arbetet med att utveckla digitala utbildningar och mötesformer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2020 startat planeringen inför upphandling av verksamhetssystem. Upphandlingen genomförs i samverkan med socialförvaltningen i Katrineholms
kommun samt Vingåkers kommun. Upphandlingen planeras att bli klar till årsskiftet 2020/2021
Införandeprocessen startar 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2020 genomfört upphandlingar av trygghetslarm för
hemtjänst respektive särskilt boende för äldre. Det nya systemet förväntas ge ökade möjligheter till
anpassning utifrån brukarnas individuella behov. Bland annat ska de nya lösningarna förenkla hanteringen av tillbehör för digital fjärrtillsyn. Implementeringen inom särskilt boende beräknas vara
klar under 2020 medan införandet inom hemtjänst förväntas pågå även under 2021.
Ökad efterfrågan på mer avancerad sjukvård i hemmet
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018.
Enligt denna ska hemgång från sjukvården kunna ske inom tre dagar från det att en patient är utskrivningsklar. En länsgemensam riktlinje finns för arbetet, Trygg hemgång och effektiv samverkan.
Riktlinjen tydliggör arbetsgången för alla involverade och beskriver hur samverkan ska fungera
mellan kommunen och regionen. Vård- och omsorgsförvaltningen ser nu att efterfrågan på mer
avancerad sjukvård i hemmet ökar. Detta ställer krav på kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela organisationen, men framför allt inom sjuksköterskegruppen. Det ställer också krav
på ökad samverkan med regionen.
Kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd
I Övergripande plan med budget 2020-2022 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över
hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd. I uppdraget ingick
dels att utforma regelverk för ett kommunalt bostadstillägg riktat till boende i grupp- eller servicebostäder, dels att se över hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. Beslut att införa ett
kommunalt bostadstillägg fattades av kommunfullmäktige den 16:e november och kommer att gälla
från den första januari 2021. Uppföljning kommer att göras under året för att följa upp de ekonomiska konsekvenserna.
Förändringar i lagstiftningen
Översynen av socialtjänstlagen - Framtidens socialtjänst (SOU) - slutredovisades i augusti 2020.
Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla
insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta
nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen har utifrån ett tilläggsdirektiv särskilt
tittat på äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre och om en
särlagstiftning för äldre kan anses motiverad. Utredningen förordar inte en särlagstiftning. Vård- och
omsorgsförvaltningen behöver noga följa kommande lagförslag för att kunna göra bedömningar om
vilka konsekvenser det får för verksamhet och ekonomi.
Arbete med jämförelser och goda exempel inom hemtjänst
Vård- och omsorgsförvaltningen har inlett ett arbete med att analysera och jämföra effektivitet och
måluppfyllelse inom hemtjänsten. Målet är att ta del och lära av framgångsrika erfarenheter och
arbetssätt. Vård- och omsorgsförvaltningen har för avsikt att jämföra sig med två kommuner med
liknande förutsättningar som Katrineholm. Fokus för jämförelserna kommer bland annat att ligga på
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hantering av planering, ekonomi och Lagen om valfrihetssystem. Inom hemtjänsten internt arbetar
vård- och omsorgsförvaltningen för att höja kvaliteten genom att belysa egna goda exempel och
arbeta som en lärande organisation.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv
upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB



Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet



Fortsatt arbete kring värdegrund och bemötande



Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid
rekrytering

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom
vård och omsorg
KULN, VON



Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter,
utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med
utgångspunkt från brukarnas önskemål



Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala
aktiviteter och kulturell verksamhet för brukare inom
vård och omsorg



Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt
boende för äldre med fokus på måltidschecklista, sociala
måltider samt förebygga och behandla undernäring



Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och
funktionsstöd



Utveckla samverkan med regionen och internt



Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler



Inrätta lager för skyddsutrustning

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
SOCN, VON



Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (individens Behov i Centrum) och dokumentation

Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON



Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga

Kommunens kostnader för placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON



Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan
mellan berörda förvaltningar

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
STN, VON

Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
VON

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet
Coronapandemin har medfört förändrade arbetssätt för sociala aktiviteter. Större evenemang har
fått ställas in under 2020, vilket har medfört andra former av aktiviteter där ett fåtal brukare deltar.
Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa
dessa utifrån brukarnas önskemål ska fortsätta under 2021. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse.
Under 2021 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetssättet ligger i linje med kommunplanens prioriteringar om att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kulturutbudet "oavsett om
man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning". Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil
samverkan som säkerställer en bred och anpassad kulturell verksamhet för vård- och omsorgsförvaltningens brukare på både kort och lång sikt.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON



Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare,
bland annat genom fler digitala möjligheter

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON



Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och
unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga
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Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON



Utifrån beslutet om en ökad samverkan med kulturförvaltningen, samt drivkraften från kulturombuden,
skapas förutsättningar till kulturupplevelser som utgår
från individens intressen

Hållbar miljö
Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika
sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. En åtgärd för att minska smittspridningen
av infektionen covid-19 har varit att minska antalet fysiska möten. Detta har lett till ett ökat användande av digitala möten. Under 2021 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att fortsätta ta vara på
nya arbetssätt och erfarenheter utifrån coronapandemin.
Införandet av digital fjärrtillsyn, som på sikt kan bli ett alternativ för vissa brukare inom hemtjänsten,
kommer också att kunna bidra till minskad energianvändning. Vidare finns vård- och omsorgsförvaltningen representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering
och utvecklande av e-tjänster inom förvaltningens olika verksamheter.
Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen
anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB



Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med
underhåll och nybyggnation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Minskad sjukfrånvaro
En av vård- och omsorgsförvaltningens största utmaningar är att säkerställa personalförsörjningen
för verksamheterna. Detta medför att vård- och omsorgsförvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaro behöver intensifieras ytterligare under 2021. Bland annat genom förebyggande arbete för
att främja en god hälsa för medarbetarna. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet,
arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.
Kompetensförsörjning
Vård- och omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Samtidigt som
verksamheten ökar i volym förväntas andelen av befolkningen som är i yrkesaktiv ålder att minska.
Dessa omständigheter kommer att bidra både till ett ökat rekryteringsbehov och till en hårdnande
konkurrens om arbetskraften.
Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar, behöver också nya medarbetare ersätta de
som lämnar arbetslivet och går i pension. Mot denna bakgrund kommer rekryterings- och
bemanningsfrågorna att vara centrala under kommande år. För att möta kommande utmaningar
behöver vård- och omsorgsförvaltningen arbeta för att öka sysselsättningsgraden för anställda och
förlänga arbetslivet. Kompetenshöjning och arbetsförberedande insatser, i samverkan med andra
förvaltningar, är andra åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.
Regeringen beslutade i maj 2020 att genomföra ett äldreomsorgslyft som syftar till att stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal
möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Satsningen ska genomföras under 2020 och 2021 och gäller både ny och befintlig personal som har en hel
9 (15)
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eller deltid, tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Satsningen innebär att den som vill och
behöver utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska kan få en tillsvidareanställning med lön på
heltid och kan varva utbildningen med arbetet. Staten finansierar kommunens kostnader för den tid
när den anställde är frånvarande från jobbet på grund av sina studier. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.
I budgetpropositionen från regeringen föreslås en ökad satsning på äldreomsorgslyftet som ger
utökade medel och användningsområden för kompetensutveckling. Om beslut fattas öppnar det
möjligheten för vård- och omsorgsförvaltningen att bredda satsningen att gälla fler yrkeskategorier.
Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom vård- och omsorgsförvaltningen kan också komma
att påverkas av förändringar i det statliga regelverket. För närvarande pågår bland annat processer
som berör förvaltningens största yrkesgrupp, undersköterskor. Undersköterska föreslås bli skyddad
yrkestitel från 2025. Detta kan, enligt slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg, medföra
en ökad konkurrens om personer med yrkestiteln undersköterska, då dessa till en början kommer
att vara relativt få i förhållande till behovet.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Ny kompetensförsörjningsplan tas fram



Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Arbete med idédriven innovation beräknas starta



Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt
från medarbetarundersökningen

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Systematiskt arbetsmiljöarbete och fortsatt arbete med
hälsofrämjande insatser

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande



Fortsatt satsning på utveckling av fullvärdiga e-tjänster



Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under
pandemin kommer permanentas och vidareutvecklas

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Utveckling av interna digitala lösningar

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR



Samverkan med regionen och länets kommuner
planeras att vidareutvecklas utifrån arbetet med Trygg
hemgång och effektiv samverkan samt nära vård



Samarbeten med andra förvaltningar kring olika utbildningar och uppdrag, exempelvis vad gäller en
satsning för deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad

Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



Vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans
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Särskilda uppdrag
Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och
mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska
öppnas vid Dufvegården i januari 2022. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför
beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.

11 (15)
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Revidering av taxor och avgifter
I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget fastställdes, lämnade nämnden även ett förslag till kommunfullmäktige om justering av styrdokumenten KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
I dokumentet har vissa redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts, i syfte att det ska bli tydligare vad de olika avgifterna avser. Förändringarna avser bland annat en höjning av avgifterna för
måltider och matdistribution, höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre samt har
hyresnivån för Dufvegårdens vårdboende lagts till.
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Driftsbudget
2020
Förvaltning/Avd/Enhet
Förvaltningsgemensamt

2021

Budget (tkr)

Intäkter (tkr)

-18 536

Kostnader (tkr)

Totalbudget (tkr)

0

-30 384

-30 384

Förvaltningskontor

-264 392

20 699

-297 776

-277 077

Äldreomsorg

-259 121

129 424

-410 358

-280 934

Funktionsstöd

-186 552

48 439

-246 657

-198 218

Summa

-728 601

198 562

-985 175

-786 613

Ett av förvaltningens fokusområden för 2021 är att fortsätta arbetet som skett under 2020 kring
ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en
trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar eller kriser.
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.
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Investerings- och exploateringsbudget
Vård och omsorgsnämndens förslag till investerings- och exploateringsplan 2021-2023
Belopp i
tkr

Investeringskostnad
Benämning
Inventarier Dufvegården

VON

Möbler

500

500

500

VON

Ny teknik

400

400

400

VON

Nytt verksamhetssystem inklusive planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt
Inventarier i brukarmiljö

VON
VON

2021
7 000

2022

Driftkonsekvenser

Nämnd
VON

2023

2021

3 270
1 500

2022

525
1 500

2023

0

0

1 500

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade investeringar

80

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden

12 670

2 400

2 400

605

0

0

Summa total investering

12 670

2 400

2 400

605

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa total exploatering

Specifikation "Inventarier i brukarmiljö"
VON
VON

Sängar och madrasser
Person- och taklyftar, befintliga boenden

200
200

200
200

200
200

VON

Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

VON

Medicinskåp

400

400

400

VON

Brandsäkerhet

200

200

200

VON

Arbetsmiljöåtgärder

400

400

400

1 500
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Bilaga: Planerade nya upphandlingar
Föremål för upphandling

Vara, tjänst
eller entreprenad

Direktupphandling,
upphandling eller
avrop

Leasing
Ja/Nej

När
behöver
avtalet
börja gälla

Drift eller
investering

Upphandling av nytt verksamhetssystem

Vara, tjänst

Upphandling

Nej

Januari
2022

Drift

Brukarresor i Katrineholms kommun

Tjänst

Upphandling

Nej

April 2021

Drift

15 (15)
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2020:71 - 002

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Förslag om revidering av vård- och omsorgsnämndens
delegationsordning
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla från
den 1 februari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen.
Ett tillägg föreslås om att avgiftshandläggare är delegat vid beslut om kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förslaget utgår från det
övergripande anvisningsdokumentet, antaget av fullmäktige den 16 november 2020, § 127.

Ärendets handlingar


Förslag till reviderad delegationsordning 2021-01-15

Anna-Lena Ramstedt

Mona Kjellström

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Intranätet, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Förslag till revidering
Delegationsordning för
vård- och omsorgsnämnden
i Katrineholms kommun
Gäller från 2020-01-012021-02-01
Datum: 20201-01-15
Dnr:

2020:71-002

Beslutad av vård- och omsorgsnämnden XXXX-XX-XX, § X

Styrdokument

www.katrineholm.se
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av vård- och omsorgsnämnden


2005-02-10, § 11

Reviderad av vård- och omsorgsnämnden





















2006-04-06, § 40
2006-06-15, § 71
2007-04-12, § 67
2007-09-06, § 116
2007-12-13, § 172
2008-03-13, § 40
2008-12-11, § 159
2010-01-28, § 13
2010-12-09, § 133
2012-01-26, § 13
2012-12-06, § 138 (pga. ny organisation)
2014-06-12, § 71
2014-10-30, § 109 (upphörande av riktlinje dubbla boendekostnader)
2015-02-26, § 34
2016-01-28, § 11
2017-03-02, § 26 (pga. ny organisation från 2017-05-01)
2018-06-07, § 61 (ny KL, förenklat beslutsfattande, lex Sarah)
2019-02-26, § 39 (ny kommungemensam ingress, förtydligande vid beslut om bisyssla)
2019-12-05, § 118 (ny organisation från 2020-01-01, ny FVL)
2020-12-17, § X (kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning)

Giltighet
Gäller tills vidare från och med 2021-01-01xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Kategori


Anvisningsdokument.

Uppföljning
Hur: Översyn av dokumentet.
När: Löpande och vid behov.

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

1

Styrdokument

www.katrineholm.se
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Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (KL) (2017:725), innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i
en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en delegat gäller på
samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut, men
däremot återkalla delegeringsuppdraget.
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.

Vad kan delegeras?
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut uppdragit till
nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.
Av 6 kap 38 § KL framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när det gäller:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte
delegeras av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § KL uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.
En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening eftersom olika
bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras beslutsrätt.

Ordförandebeslut
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 6 kap
39 § KL). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.
Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § KL inte skett och
även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38 § samma lag, kravet är att beslutets karaktär
gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa nämndsammanträde.

Vidaredelegering
Enligt bestämmelser i KL kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som nämnden delegerat till
denne.
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Anmälan av beslut fattade på delegation
Enligt bestämmelser i KL beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på delegation ska
anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § KL ska dock alltid anmälas till
nämndens nästa sammanträde). Syftet med anmälan är att nämnden ska få information om hur den
delegerade beslutsrätten utövas.
Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till
nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till nämndsekreterare.

Jäv
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det regleras i 6
kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § KL. Den som själv ser att man kan antas vara jävig i ett ärende har en
skyldighet att anmäla detta.

Ersättare för delegat
Delegationen gäller för beslutsfattare i tilldelat ärende. I delegationsförteckningen är endast den lägsta
nivån av beslutsfattare angiven. Av detta följer att beslutsfattare på högre nivåer också har rätt att
besluta i samma ärendetyp. Delegationen enligt förteckningen gäller även i därmed jämställda ärenden
(t.ex. vid lagändringar).

Vid frånvaro gäller följande automatiska ersättare
Befattning

Ersättare

Förvaltningschef

Biträdande förvaltningschef/verksamhetschef
förvaltningskontor
1:e handläggare
Verksamhetschef äldreomsorg
Verksamhetschef funktionsstöd
Nämndens 1:e vice ordförande eller 2:e vice
ordförande
Utskottets ordförande

Enhetschef medborgarfunktion
Verksamhetschef funktionsstöd
Verksamhetschef äldreomsorg
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
När delegaten är utskottet och utskottets
sammanträde ej kan avvaktas

Beskrivning av definitioner
Definition

Betydelse

Förvaltningschef
Verksamhetschef

Förvaltningschef (anställd av kommundirektören)
Biträdande förvaltningschef/verksamhetschef förvaltningskontor,
verksamhetschef äldreomsorg, verksamhetschef funktionsstöd
Enhetschef

Enhetschef
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Beskrivning av förkortningar
Förkortning

Beskrivning

AB
BAB
BEA
FTJ
FVL
HSL
KL
LAS
LOV
LSS
OSL
PAN

Allmänna bestämmelser
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beredskapsavtal
Lag om färdtjänst (1997:736)
Förvaltningslag (2017:900)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Kommunallag (2017:725)
Lag om anställningsskydd (1982:80)
Lag om valfrihetssystem (2008:962)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Lag om riksfärdtjänst (1997:735)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Sveriges Kommuner och LandstingRegioner
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)

PSL
RFTJ
SFB
SKLSKR
SoF
SoL
TF

97
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Delegationsförteckning
Nedan följer en förteckning över i vilka fall vård- och omsorgsnämnden delegerar sin beslutanderätt,
med stöd av 6 kap 37 § KL.
Om beslutanderätten är delegerad till anställd i denna förteckning kan alltid direkt överordnad
tjänsteman träda i delegatens ställe, vid behov.

A. Kommunallagen
1. Brådskande ärenden
Ärenden

Lagrum

Beslut i frågor som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas
- när ordförande ej tjänstgör

6 kap 39 §
KL

Delegat

Kommentar

Nämndordförande
Nämndens 1:e vice ordf
Nämndens 2:e vice ordf

Styrdokument

www.katrineholm.se
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B. Sociala ärenden
1. Socialtjänstlagen (SoL)
1.1 Ärenden rörande rätten till bistånd (SoL)
Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd i form av anhörigstöd

SoL
4 kap 1 §
5 kap 10 §
SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Beslut om bistånd i form av
boendestöd/hjälp i hemmet
- Upp till 15 timmar per vecka
- Över 15 timmar per vecka
Beslut om bistånd i form av
dagverksamhet/sysselsättning
Fördelning av plats på dagverksamhet
äldre
Beslut om bistånd i form av hemtjänst,
trygghetslarm och matdistribution
Beslut med förenklat beslutsfattande om
bistånd i form av hemtjänst, trygghetslarm
och matdistribution enligt beslutade
riktlinjer
Beslut om bistånd i form av hemtjänst i
samband med personlig assistans
Beslut om bistånd i form av särskilda
boenden
Beslut om bistånd i form av medboende

Beslut om bistånd i form av korttidsboende
Fördelning av plats på särskilda boendeformer
Beslut med anledning av ansökan
gällande flyttning till särskilt boende i
annan kommun enligt 2 kap 3 § om insatser enligt 4 kap 1 §
Beslut om bistånd i form av avlösarservice/ledsagarservice
Beslut om placering i familjevård, hem för
vård eller boende eller behandlingshem
avseende psykiskt funktionshindrade
Beslut om bistånd i form av plats i hem för
vård eller boende, placering eller omplacering i familjehem avseende barn
- i fall det är fråga om stadigvarande vård
och fostran upp till fyra månader
(familjehem)

SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
4 kap. 2 a §
SOL

SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare
Enskilda utskottet
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Boendesamordnare
Biståndshandläggare
Boendesamordnare
Administratör
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Boendesamordnare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Boendesamordnare

SoL
4 kap 1 C §
SoF 2 kap, 2 §
SoL
Boendesamordnare
4 kap 1 §
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
SoL
Boendesamordnare
4 kap 1 §
Biståndshandläggare
SoL
Boendesamordnare
4 kap 1 §
Biståndshandläggare

SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biträdande
förvaltningschef

SoL
4 kap 1 §

Enskilda utskottet

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Övervägande om vård av unga i annat
hem än det egna fortfarande behövs
Beslut om omplacering av familjehemsplacerade barn när kostnaden ej går utanför gällande riktlinjer
Beslut om upphörande av placering i
familjehem
Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnader) för barn och
ungdom enligt SKR:s2 riktlinjer
- utöver SKR:Ls riktlinjer
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj samt förordnande
och entledigande av kontaktfamilj
Beslut om ersättning till kontaktfamilj
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

SoL
6 kap 8 §
SoL
4 kap 1 §

Enskilda utskottet

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Kommentar

LSS-handläggare

LSS-handläggare

SoL
4 kap 1 §

Enskilda utskottet
LSS-handläggare

LSS-handläggare
Enskilda utskottet

1.2 Ärenden om inledande och avslutande av utredning m.m.
Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut om att inleda utredning
(barn och vuxna)

SoL
11 kap 1 §

Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska läggas ned
Beslut om att utredning inte ska föranleda
någon åtgärd

SoL
11 kap 1 §
SoL
11 kap 1 §

Biståndshandläggare
Boendesamordnare
LSS-handläggare
Enhetschef
medborgarfunktion
Enhetschef
medborgarfunktion

Kommentar

1.3 Överflyttande av ärenden mellan kommuner
Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Beslut om framställning om överflyttning
av ärende till nämnd i annan kommun

SoL
2 a kap 10 §

Enhetschef
medborgarfunktion

Begäran om överflyttning av frivilliga
insatser enligt SoL
kräver samtycke från
den enskilde.
När det gäller underårig från vårdnadshavaren.

Beslut om mottagande av ärende från
annan kommun

Enskilda utskottet

2. Lag om bostadsanpassning
Ärenden

Lagrum

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
- upp till två basbelopp

BAB

- över två basbelopp
Beslut om återbetalning av erhållet bidrag BAB 21 §

2

Sveriges Kommuner och Regioner
100

Delegat

Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Enskilda utskottet
Enskilda utskottet

Kommentar
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3. Lag om färdtjänst
Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut om tillstånd till färdtjänst

FTJ
6-9 §§

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Enskilda utskottet

FTJ
12 §
FTJ
12 §

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Enskilda utskottet

RFTJ
4 och 7 §§

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Enskilda utskottet

- vid avvikelse från riktlinjer
Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst
- om förutsättningar för tillstånd inte
längre finns
- om tillståndshavaren gjort sig skyldig
till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor
som gäller
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst

- vid avvikelser från riktlinjer
Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst
- om förutsättningar för tillstånd inte
RFTJ 9 §
längre finns
- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till RFTJ 9 §
allvarliga och upprepade överträdelser
av de föreskrifter som gäller riksfärdtjänst

Kommentar

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Enskilda utskottet

4. Anmälan om behov av god man/förvaltare
Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Anmälan till överförmyndaren att god man
eller förvaltare enligt föräldrabalken bör
förordnas för någon eller att någon inte
längre bör ha förvaltare

SoF 5 kap,
3§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschefer

Anmäles ej

LSS 15 §

LSS-handläggare
Enhetschefer
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5. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
5.1 Ärenden rörande rätten till insatser
Ärenden

Lagrum

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd
till skäliga kostnader för sådan assistans,
till den del behovet av ekonomiskt stöd
inte täcks av SFB
- upp till 15 timmar per vecka
- över 15 timmar per vecka
- tidsbegränsat beslut upp till tio veckor i
avvaktan på försäkringskassans beslut
enligt SFB
- tillfällig utökning

LSS 7 § och
9 § 2 p.

Beslut om att betala ut merkostnad vid
ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro
till privat utförare
Ledsagarservice
Biträde av kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
- integrerad plats i barnomsorg
Boende i familjehem för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
Bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
Daglig verksamhet
Beslut om att utbetala assistansersättning
till annan person än den som är berättigad
till insatsen
Beslut om återbetalning av ersättning för
personlig assistans som lämnats felaktigt
eller med för högt belopp
Förhandsbesked om rätten till insatser

LSS 7 § och
9 § 2 p.

Delegat

LSS-handläggare
Enskilda utskottet
LSS-handläggare

LSS 7 § och
9 § 2 p.
LSS 7 § och
9 § 2 p.

LSS-handläggare

LSS 7 § och
9 § 3 p.
LSS 7 § och
9 § 4 p.
LSS 7 § och
9 § 5 p.
LSS 7 § och
9 § 6 p.
LSS 7 § och
9 § 7 p.

LSS-handläggare

LSS 7 § och
9 § 8 p.

Enhetschef
medborgarfunktion

LSS-handläggare
LSS-handläggare
LSS-handläggare
LSS-handläggare

Enskilda utskottet
Enskilda utskottet

LSS 7 § och
9 § 8 p.

Enskilda utskottet

LSS 7 § och
9 § 9 p.
LSS 7 § och
9 § 10 p.
LSS 15 §

LSS-handläggare

LSS 12 §

Enskilda utskottet

LSS
16 §
Beslut om att utreda behoven för enskild
LSS
på tillfälliga besök i kommunen och besluta 16 a §
om insatser enligt LSS
102

LSS-handläggare
Enskilda utskottet

Enskilda utskottet
LSS-handläggare
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare

LSS 17 §

Enskilda utskottet

Beslut om avgift när barn eller ungdom får
omvårdnad i ett annat hem än det egna

LSS 19-20 §, LSS-handläggare
LSS-förordningen 5 §,
SoF 6 kap.
2§
SFB 51 kap 3 LSS-handläggare
§
SFB 51 kap
LSS-handläggare
21 §

EU beslutar att ingå
avtal men uppdrar till
biträdande förvaltningschef att teckna
avtal
Beslutet är inte överklagbart.

Beslut om att anmäla behov av personlig
assistent till försäkringskassa
Yttrande till Försäkringskassan i samband
med ansökan om eller prövning av assistansersättning
Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska läggas ner

FVL 1 §

Enhetschef
medborgarfunktion

5.2 Ersättning till familjehem samt särskilda kostnader vid familjehemsplacering m.m. (enligt LSS)
Ärenden

Lagrum

Beslut om ersättning till familjehem/
avlastningshem
- enligt SKLs riktlinjer
- utöver SKLs riktlinjer

Delegat

Kommentar

LSS-handläggare
Enskilda utskottet

6. Hantering av ombud samt handläggning av överklagandeärenden, yttranden och anmälningar
6.1. Ombud/avvisande av ombud
Ärenden

Lagrum

Utse ombud för vård- och omsorgsnämnden i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

SoL
10 kap 2 §
och övrig
lagstiftning
FVL 14 §

Avvisande av ombud eller biträde

Delegat

Kommentar

Förvaltningschef

Enskilda utskottet

6.2 Ändring av beslut och yttrande vid överklaganden
Ärenden

Lagrum

Delegat

Prövning av att överklagande skett inom
rätt tid samt avvisande av överklagande
som inkommit för sent i ärenden som
beslutats av delegat eller vård- och
omsorgsnämnd
Beslut huruvida ändring av överklagat
delegationsbeslut skall ske
Ändring av beslut

FVL
45 § 1 st

Delegaten i ursprungsbeslutet

FVL 39 §

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet

FVL 38 §
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Överklagande och yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt eller kammarrätt
ändrat delegats/nämndens eller utskottets
beslut och detta beslut ursprungligen
fattats av delegat.

SoL 10 kap
1-2 §§
FVL 43 §
LSS 27 §
FTJ 16 §
BAB 18 §
KL 6 kap
37-38 §§,
7 kap 5 §
”

Delegaten i ursprungsbeslutet.
Andra delegater än
utskottet ska samråda med
enhetschef medborgarfunktion

Avge yttrande med anledning av besvär i
ärenden enligt SoL, LSS, BAB och lag om
färdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av
delegat

Kommentar

Delegaten i ursprungsbeslutet.
Andra delegater än
utskottet ska samråda med
enhetschef medborgarfunktion

6.3 Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden
Ärenden

Lagrum

Yttrande till tillsynsmyndighet med redogörelse över åtgärder som vidtagits för att
verkställa dom från förvaltningsrätten i
enlighet med beslut
Yttrande till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO) i ärenden där IVO utövar
tillsyn över förvaltningens verksamheter
Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) i
ärenden där JO utövar tillsyn

Delegat

Kommentar

Enskilda utskottet

Enskilda utskottet

Enskilda utskottet

6.4 Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (lex
Sarah)
Ärenden

Lagrum

Beslut om händelse som rapporterats
SoL 14 kap
enligt lex Sarah inte utgör missförhållande LSS 24 §
Beslut om att händelsen utgör missförhållande eller påtaglig risk för
missförhållande
Beslut om att händelsen utgör allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk för
allvarligt missförhållande samt anmälan till
IVO
Avge kompletterande yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg i ärende
där nämnden/biträdande förvaltningschef
redan yttrat sig

104

Delegat

Kommentar

Biträdande förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef

Information ska ske
löpande till nämnden
Information ska ske
löpande till nämnden

Biträdande förvaltningschef

Information ska ske
löpande till
nämnden.

Biträdande förvaltningschef

Information ska ske
löpande till nämnden
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6.5 Avslå begäran om att ärende ska avgöras
Ärenden

Lagrum

Beslut om att avslå en enskilds begäran om FVL 12 §
att ett ärende ska avgöras

Delegat

Kommentar

Delegaten i det ärende som Gäller ärenden som
den enskildes begäran
inte avgjorts inom
avser
sex månader och där
förvaltningen vid
begäran inte kan
avsluta ärendet inom
fyra veckor. Begäran
ska lämnas
skriftligen.

7. Hälso- och sjukvård
7.1 Verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvård
Ärenden

Lagrum

Delegat

Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård

HSL

Förvaltningschef

Kommentar

7.2 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria
Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

För äldreomsorgen och omsorg
funktionshinder

PSL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Muntlig rapport till
nämnden i anslutning
till anmälan.
Årlig skriftlig rapport
till nämnden.

Delegat

Kommentar

Beslut om avgift

Avgiftshandläggare

Verkställs enligt taxa
för avgifter fastställd
av kommunfullmäktige

Jämkning av avgift för hemtjänst, service
och omvårdnad samt boende vid avvikelse
från riktlinjer



8. Avgifter, nedsättning, jämkning samt bostadstillägg
Ärenden

Lagrum

Upp till två månader:
Biträdande förvaltningschef.
 Över två månader:
Enskilda utskottet
Avgiftshandläggare

Beslut om kommunalt bostadstillägg för
personer med funktionsnedsättning (KBF)

105

Verkställs enligt
övergripande anvisningsdokument
Regler för kommunalt
bostadstillägg för
personer med funktionsnedsättning
fastställt av kommunfullmäktige
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C. Allmänna handlingar
Ärenden om prövning av utlämnande av allmän handling, uppställande av förbehåll, avvisning samt
yttrande.
Ärenden

Lagrum

Delegat

Myndighetens prövning av begäran att få
del av allmän handling

TF 2 kap
14 §
OSL 6 kap
1-3 §§
FVL 45 §

Förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef

Avvisning av för sent inkommet
överklagande.
Lämna yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation
Patientjournal inom äldreomsorg och
omsorg funktionshinder
Social journal inom äldre- och
funktionshinderområdet

OSL
25 kap 1 §
OSL
26 kap 1 §

Beslut om utlämnande/ej utlämnande för
forskningsändamål

SoL12 kap
6§

106

Förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef
Förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschefer för
funktionsstöd och
äldreomsorg,
Enhetschef medborgarfunktion
Förvaltningschef

Kommentar
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D. Personalärenden
1. Utövande av nämndens befogenhet som arbetsgivare enligt lag och avtal
Ärenden

Lagrum

Återbesättande av ordinarie tjänst
Anställning/förordnande, tjänstledighet
- Verksamhetschef
- Enhetschef
- Övrig personal
- Kontaktperson SoL och LSS

Delegat

Kommentar

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef för
kontaktpersoner

Ej anmälan
Ej anmälan
Ej anmälan
Ej anmälan




Uppsägning och avskedande samt
avtal om avgångsvederlag eller
motsvarande
- Verksamhetschef
- Enhetschef
- Övrig personal


Samråd med nämndordförande och
personalchef.
Ej anmälan
Information: När det gäller förordnade av ersättare för förvaltningschef vid semester, sjukdom och dylikt, har
förvaltningschefen själv rätt att besluta om detta enligt kommunstyrelsens delegationsordning.








Förvaltningschef

Uppsägning pga. arbetsbrist,
LAS §§ 7 och
personliga skäl, avsked (vid avtal om 18
avgångsvederlag eller motsvarande –
se ovan)
Avstängning och lön vid avstängning AB § 10
BEA § 9
PAN § 6
Disciplinpåföljd
AB § 11
BEA § 10
PAN § 7
Frågor rörande innehav av bisyssla
AB § 8
BEA § 7

- Verksamhetschef
- Enhetschef
- Övrig personal
- Kontaktpersoner

Samråd med personalenheten.

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef
kontaktpersoner

Förbud om bisyssla
fattas av förhandlare
vid kommunledningsförvaltningen.
Ej anmälan
Ej anmälan
Ej anmälan
Ej anmälan

2. Förtroendevaldas deltagande i konferens, utbildning eller studieresa
Ärenden

Delegat

Kommentar

- Förtroendevalda

Lagrum

Nämndordförande

- Nämndordförande

Nämndens 2:e vice
ordförande

Med beaktande av
aktuell budgetram
Med beaktande av
aktuell budgetram
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3. Bemanningsföretag
Ärenden

Lagrum

Anlitande av bemanningsföretag

Delegat

Verksamhetschef

108

Kommentar

17 (23)
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E. Ekonomi
Ärenden

Delegat

Kommentar

Direktupphandling av konsultinsatser o.
dyl. där beställningsbeloppet inte
överstiger gällande regler för direktupphandling

Lagrum

Förvaltningschef
Respektive verksamhetschef i samråd med förvaltningschef

Utse beslutsattestanter

Förvaltningschef

Genomföra internkontroll av ekonomiska
transaktioner enligt kommunal redovisningslag och plan för intern kontroll
Rättning av felaktig bokföring

Controller
Ekonom
Assistent
Controller
Ekonom
Respektive verksamhetschef och enhetschef i
samråd med berörd part
Controller
Ekonom
Enhetschef

Upphandling ska ske
affärsmässigt samt i
övrigt enligt tillämpliga delar i lagen om
offentlig upphandling.
Ej anmälan
Enligt kommunens
Attestreglemente 6 §.
Förteckningen
registreras i akt.
Ej anmälan (sker i
samband med bokslutet).
Ej anmälan

- inom respektive verksamhet

Utfärda handkassa/extra handkassa i form
av förladdat kort
Ersättning till personal för skadade
personliga ägodelar/tillhörigheter

Ej anmälan

Ej anmälan
Ej anmälan
I samråd med
verksamhetschef
Ej anmälan
I samråd med
verksamhetschef
Ej anmälan
I samråd med
verksamhetschef

Ersättning till brukare för skadade eller
försvunna personliga ägodelar/tillhörigheter enligt försäkringsregler
Ersättning till brukare för försvunna
kontanter - polisanmält - understigande
5 000 kronor
Företräda vård- och omsorgsnämnden
gällande upphandling av färdtjänst- och
riksfärdtjänsttransportörer samt gemensam beställningscentral för färdtjänst och
sjukresor i länet.
Ge kollektivtrafikmyndigheten fullmakt att
företräda kommunen vid frågor avseende
färdtjänst.

Enhetschef

Förhyrning av hjälpmedel inom fastställd
budgetram (driftansvar).
Inköp av varor och tjänster för den egna
verksamheten inom fastställd budgetram
(driftansvar).

Enhetschef

Ej anmälan

Enhetschef

Ej anmälan

Enhetschef

Biträdande förvaltningschef
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Ärenden

Delegat

Kommentar

Inköp av utrustning för den egna verksamheten enligt investeringsbudget

Lagrum

Enhetschef

Prissättning av legoarbete/varor och
tjänster inom resurscenters- och socialpsykiatrins verksamhet
Prissättning inom dagverksamhet och
kiosk

Enhetschef

Teckna/säga upp avtal för försäljning av
tjänster

Verksamhetschef

Teckna/säga upp avtal/kontrakt som
behövs för verksamheten och som inte är
av principiell betydelse – avser ej
hyreskontrakt lokaler/bostäder (avtal inom
ramen för samordnad upphandling skall
följas)
Teckna/säga upp externa hyreskontrakt,
lokaler/bostäder

Verksamhetschef

Teckna/säga upp andrahandskontrakt för
omsorgstagare och för brukare inom
socialpsykiatrin
Teckna/säga upp avtal avseende legoarbeten och tjänster inom resurscentrets
och socialpsykiatrins verksamhet
Beslut gällande utförare av hemtjänst
enligt Lagen om valfrihetssystem
- Godkänna ansökan om fusion av bolag
samt byte av verksamhetsansvarig hos
utförare (enligt förfrågningsunderlaget)
- Avslag på ansökan om att bli utförare då
sökanden inte svarar mot uppställda
krav i förfrågningsunderlaget
- Godkänna förändrat kapacitetstak

Verksamhetschef

Efter samråd med
controller eller
ekonom
Ej anmälan
Ej anmälan.
I samråd med
verksamhetschef
Ej anmälan.
I samråd med
verksamhetschef
Ej anmälan
Efter samråd med
controller eller
ekonom
Får inte binda kommunen vid större
åtagande än som
ryms inom budgetram.
Ej anmälan
Efter samråd med
förvaltningschef
Ej anmälan
Ej anmälan

Enhetschef

Ej anmälan

Biträdande förvaltningschef

Ej anmälan

Enhetschef

Verksamhetschef

Biträdande förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef

- Godkänna underleverantör till utförare
- Uppsägning av utförares kontrakt vid
brister på efterlevnad i förfrågningsunderlag

110
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Ej anmälan
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Ärenden

Lagrum

Extern representation enligt riktlinjer
- vård- och omsorgsnämnden
- vård- och omsorgsförvaltningen (inom
respektive verksamhetsområde)
Intern representation enligt riktlinjer
- vård- och omsorgsnämnden
- vård- och omsorgsförvaltningen
Utdelning ur donationsfonder för vilka
vård- och omsorgsnämnden utgör styrelse
Beslut gällande ansökningar om
föreningsbidrag utanför det årliga upp till
10 000 kronor

Delegat

Nämndordförande
Verksamhetschef

Nämndordförande
Enhetschef
Fondgruppen
Nämndordförande

111

Kommentar

Ej anmälan

Ej anmälan

20 (23)
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F. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Arbetsgivarrollen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet utövas ytterst av vård- och
omsorgsnämnden. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för
arbetsmiljön. I praktiken kan dock inte detta ansvar utövas av vård- och omsorgsnämnden.
Dessa arbetsmiljöuppgifter måste alltså fördelas till förvaltningschefen.
Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Skaffa sig ingående kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring,
andra författningar, regler och avtal som
rör området samt om befintlig skyddsorganisation.
Organisera arbetsmiljö- arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten
inom verksamheten
Klargöra och delegera arbetsuppgifter till
underställda chefer
Upprätta en plan för arbetsmiljöverksamheten i samband med framtagandet av
budgeten
Tillse att verksamhetens personal fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att
förebygga ohälsa och olycksfall
Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland
personalen
Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets författningssamlingar, arbetsmiljöförordningen, lagen
om allmän försäkring samt andra bestämmelser i avtal m.m. följs och att information och utbildning om reglerna ges
till verksamhetens personal
Äska budgetmedel för nödvändiga
arbetsmiljöförbättringar samt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
inom förvaltningen
Fortlöpande åtgärda akuta brister i
arbetsmiljön eller returnera frågan till vårdoch omsorgsnämnden om
förvaltningschefen saknar resurser
Tillse att eventuella ingripanden (förbud
eller förelägganden) från Arbetsmiljöverket
respekteras och efterlevs
Tillse att arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på lämpligt sätt dokumenteras
samt att analys/riskanalys av arbetsmiljön
genomförs i enlighet med gällande riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten
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Ärenden

Lagrum

Fortlöpande rapportera till vård- och
Arbetsmiljölagen
omsorgsnämnden om resultatet av
arbetsmiljöarbetet
Årligen utvärdera arbetsmiljöarbetet enligt ”
uppdrag i det ”systematiska
arbetsmiljöarbetet” och att rapportera
detta vidare till vård och omsorgsnämnden

113

Delegat

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Kommentar

22 (23)
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G. Fördelning av brandskyddsansvar
Arbetsgivarrollen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet utövas ytterst av vård- och
omsorgsnämnden. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för
brandskyddet. I praktiken kan dock inte detta ansvar utövas av vård- och omsorgsnämnden.
Dessa arbetsuppgifter måste alltså fördelas till förvaltningschefen.
Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Skaffa sig ingående kunskap om Lagen om
skydd mot olyckor, andra författningar,
regler och avtal som rör området samt om
befintlig brandskyddsorganisation.
Organisera det systematiska brandskyddsarbetet inom verksamheten
Klargöra och delegera arbetsuppgifter till
underställda chefer
Upprätta en plan för brandskyddsarbetet i
samband med framtagandet av budgeten
Tillse att verksamhetens personal fortlöpande får den information och utbildning
och de instruktioner som är nödvändiga för
att förebygga brand
Stimulera brandskyddsarbetet bland
personalen
Tillse att Lagen om skydd mot olyckor
efterleves samt att det systematiska
brandskyddsarbetet är uppdaterat och
följs och att information och utbildning om
reglerna ges till verksamhetens personal
Äska budgetmedel för nödvändiga
brandskyddsförbättringar inom
förvaltningen
Fortlöpande åtgärda akuta brister i
brandskyddet eller returnera frågan till
vård- och omsorgsnämnden om
förvaltningschefen saknar resurser
Tillse att eventuella ingripanden (förbud
eller förelägganden) från räddningstjänsten respekteras och efterlevs
Tillse att brandskyddet och brandskyddsarbetet på lämpligt sätt dokumenteras
samt att analys/riskanalys av brandrisker
genomförs i enlighet med gällande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
Fortlöpande rapportera till vård- och
omsorgsnämnden om resultatet av det
systematiska brandskyddsarbetet
Årligen utvärdera brandskyddsarbetet
enligt uppdrag i det ”systematiska brandskyddsarbetet” och att rapportera detta
vidare till vård och omsorgsnämnden

Lagen om
skydd mot
olyckor

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

Fördelning tillåten

”

Förvaltningschef

”

Förvaltningschef
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2019:1 - 110

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Förslag om förändring i riktlinje för samrådsorganisation
- kontaktpolitiker Malmgården och Dufvegården
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Förteckningen över kontaktpolitiker i vård- och omsorgsnämndens riktlinje för
samrådsorganisation ändras enligt följande:


Malmgården tas bort och Ismail Mahamed Mahamuud (M) entledigas från
uppdraget som kontaktpolitiker.



Kontaktpolitikerna för Strandgården Ing-Britt Pettersson (S) och Whera
Nyvell (MP) är fortsättningsvis även kontaktpolitiker för Dufvegården till
dess Strandgården öppnar igen.

Sammanfattning av ärendet
I vård- och omsorgsnämndens riktlinje för samrådsorganisation finns en förteckning över
valda kontaktpolitiker. Riktlinjen reviderades senast den 13 juni 2019, § 67, att gälla från
den 1 juli 2019.
Malmgårdens vårdboende stängdes den 3 december 2020.
Därmed föreslås att Malmgården tas bort i förteckningen och att valda kontaktpolitiker
entledigas från sitt uppdrag.
Aktuella kontaktpolitiker är Ismail Mahamed Mahamuud (M) samt Sten Holmgren (C) som
avlidit under hösten.
Det nya vårdboendet Dufvegården blev klart vid årsskiftet. Då Strandgården ska renoveras
kommer de boende att flytta in på Duvegården.
Därmed föreslås att Strandgårdens kontaktpolitiker blir kontaktpolitiker även för
Dufvegården till dess att Strandgården öppnar igen.
Aktuella kontaktpolitiker är Ing-Britt Pettersson (S) och Whera Nyvell (MP).
Ovan föreslagna ändringar förs in i riktlinjerna för vård- och omsorgsnämndens
samrådsorganisation (vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2019).

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

VON/2019:1 - 110

Anna-Lena Ramstedt

Mona Kjellström

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
I Mahamed Mahamuud
I-B Pettersson
W Nywell
Enhetschef Dufvegården/Strandgården
Nämndsekreterare för ändring i riktlinje och på webben
Akten

116
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Tjänsteskrivelse

117

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-12-07

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2019:1 - 110

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Val av ny ledamot i byggkommittén
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer XX som ny ledamot i byggkommittén för tiden till och
med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten i vård- och omsorgsnämndens byggkommitté Sten Holmgren (C) har avlidit
under hösten.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Den valde, sekreterare byggkommittén, nämndsekreteraren, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2019:1 - 110

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Val av ny ledamot i enskilda utskottet
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny ledamot i enskild utskottet för
tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som ledamot i vård- och omsorgsnämndens enskilda
utskott, har avsagt sig uppdraget.
Nämnden ska därför utse ny ledamot.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Marian Loley (KD), sekreterare EU, Lex, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2019:1 - 110

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Val av ny kontaktpolitiker för Igelkottens och Panterns
vård- och demensboende
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny kontaktpolitiker för Igelkottens
och Panterns, vård- och demensboende för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som kontaktpolitiker för Igelkottens och Panterns, vårdoch demensboende, har avsagt sig uppdragen.
Nämnden ska därför utse nya kontaktpolitiker.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Marian Loley (KD), berörda enhetschefer, webben, nämndsekreterare,
akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

VON/2019:1 - 110

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

Val av ny representant i pensionärsrådet för vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marian Loley (KD) som ny representant i
pensionärsrådet för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), som är vald som vård- och omsorgsnämndens representant i det
kommunala pensionärsrådet, har avsagt sig uppdraget.
Vård- och omsorgsnämnden ska därför välja en ny representant.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Marian Loley (KD), nämndsekreteraren, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-15

Lednings- och verksamhetsstöd

121

Mottagare:

Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mona Kjellström

Handläggare e-post

0150-578 14

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)


Beslut den 10 november 2020 utifrån anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada.
Anmälan handlar om en patient som insjuknade med andningsbesvär och ordinerades
vård i livets slutskede istället för behandlande vård utan kommunikation med patient
eller närstående. Läkare bedömde att de rörde sig om covid-19-smitta men när
provtagning senare genomfördes var svaret negativt. Patienten avled tre veckor efter
insjuknandet.
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO bedömer
att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. Enligt IVO
framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och
planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Hnr 2020:1126



IVO har den 26 oktober 2020 begärt uppgifter om hyr kommunen, under utbrottet av
covid-19, säkerställt kvalitet och säkerhet vid förändringar i socialtjänstinsatser, för att
tillgodose enskildas behov.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 23 november 2020 översänt de begärda
uppgifterna. Hnr 2020:1173

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 16 november 2020:


§ 113 Övergripande plan med budget 2021-2023. Hnr 2020:1181, 1182



§ 118 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet att gälla
från den 1 januari 2021. Hnr 2019:1185, 1186



§ 127 Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.
Hnr 2020:1200, 1201

Kommunstyrelsen


Protokollsutdrag den 28 oktober 2020, § 162: Återrapportering av särskilt uppdrag –
införande av ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och
omsorgsförvaltningen. Hnr 2020:1107

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

122

2021-01-15



Delegationsprotokoll den 3 december 2020, § 115: Kommunstyrelsens sammanträde
den 16 december 2020 är inställt. Hnr 2020:1215



Delegationsprotokoll den 10 december 2020, § 120: Extra sammanträde, med
kommunstyrelsen den 18 januari 2021 under förutsättning av att sammanträdet kan
genomföras i enlighet med aktuella regler, riktlinjer och normer som utfärdas med
anledning av coronapandemin. Hnr 2020:1246

Region Sörmland
Protokoll den 23 oktober samt 11 december 2020 från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2020:1113, 1320

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport den 10 november 2020 från anmäld inspektion av Furulidens vårdboende
(Prästkragen och Björken) samt Resurscenter Hasselbacken. Inga avvikelser konstaterades
vid kontrollen. Hnr 2020:1124, 1125
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Anteckningar från samråd med intresseorganisationer inom funktionsstödsområdet
den 16 november 2020. Hnr 2020:1176



Kvartalsuppföljning av Fixar Malte-verksamheten tredje kvartalet 2020. Hnr 2020:1137
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