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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-01-04

KS/2016:499 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Gunnar Westermark

Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och
Katrineholms Industrihus AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Cecilia Björk (S) som ny ledamot i Katrineholms
Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB för tiden till och med ordinarie
bolagsstämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordning för Katrineholms Fastighet AB (KFAB), ska styrelsen för KFAB
utses av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun, för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Motsvarande ordning gäller för Katrineholms Industrihus AB
(KIAB).
Sedan kommunfullmäktige beslutade entlediga Monica Johansson (S) från uppdraget
som ledamot i KFAB och KIAB finns en vakant plats. Socialdemokraterna har nu
nominerat Cecilia Björk (S) som ny ledamot i de båda bolagen.

Gunnar Westermark
Senior advisor
Beslutet skickas till:
Björk
KFAB/KIAB
Löneenheten
Troman
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 57023
E-post: Gunnar.Westermark@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2016-12-14

§ 219

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (KS/2016:473)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) så att avgiften på 50 kronor för hembesök
av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i hemsjukvården, tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Södermanlands län har beslutat om avgiftsfri primärvård från och med
den 1 januari 2017. I styrdokumentet ”Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet” (KFS 4.13) anges att kommunens avgifter för enstaka hembesök ska
motsvara landstingets patientavgifter.
Som en konsekvens av detta, behöver vård- och omsorgsnämnden besluta om detta
ska gälla fortsättningsvis eller ta ut en avgift för hembesök och frångå principen om
att enstaka hembesök ska motsvara landstingets patientavgifter. Om vård- och
omsorgsnämnden väljer att följa tidigare beslut innebär det att nuvarande avgift på 50
kronor tas bort och att KFS 4.13 revideras i detta avseende.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-23
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2016-12-13

KS/2016:473 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) så
att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i
hemsjukvården, tas bort.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2016-12-01

KS/2016:473 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Ärendet kompletteras
med beslut från vård- och omsorgsnämnden efter dess sammanträde den 8 december
2016.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Södermanlands län har beslutat om avgiftsfri primärvård från och med
den 1 januari 2017. I styrdokumentet ”Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet” (KFS 4.13) anges att kommunens avgifter för enstaka hembesök ska
motsvara landstingets patientavgifter.
Som en konsekvens av detta, behöver vård- och omsorgsnämnden besluta om detta ska
gälla fortsättningsvis eller ta ut en avgift för hembesök och frångå principen om att
enstaka hembesök ska motsvara landstingets patientavgifter. Om vård- och
omsorgsnämnden väljer att följa tidigare beslut innebär det att nuvarande avgift på 50
kronor tas bort och att KFS 4.13 revideras i detta avseende.
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-23

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera KFS 4.13 så att
avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i
hemsjukvården, tas bort. Hembesöket blir då kostnadsfritt eftersom avgiften ska
motsvara landstingets patientavgifter inom primärvården.
Motivet för avgiftens avskaffande och den påföljande revideringen av styrdokumentet
KFS 4.13 är att vård- och omsorgsnämnden följer samma principer som landstinget i
fråga om avgifter för enstaka hembesök.

Emma Fälth
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2016-11-23

VON/2016:40 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Anna Forsberg

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter för hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att revidera KFS 4.13 så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården tas bort. Hembesöket blir då kostnadsfritt
eftersom avgiften ska motsvara landstingets patientavgifter inom primärvården.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland har beslutat om avgiftsfri primärvård från den 1 januari 2017.
I styrdokument KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet står
det idag att kommunens avgifter för enstaka hembesök ska motsvara landstingets
patientavgifter. Vård och omsorgsnämnden behöver därför besluta om detta
fortfarande ska gälla eller om man önskar ta ut avgift för hembesök i alla fall.
Om nämnden väljer att följa tidigare beslut så behöver inget ytterligare göras. Avgiften
upphör. Dock behöver texten ”samt 50 kr för hembesök” tas bort i KFS 4.13
Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland har beslutat att från och med den 1 januari 2017 inte ta ut avgift
för besök inom primärvården.
I KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet finns avgifterna för
hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som ej är
inskrivna i hemsjukvården reglerade.
”Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara landstingets
patientavgifter inom primärvården Besök hos distriktssköterska samt 50
kronor för hembesök.

Hembesök av arbetsterapeut och
Avgiften ska motsvara Landstinget
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i Sörmlands Regelverk - Avgifter och
hemsjukvården
priser

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:

Org.nummer 212000-0340

7

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2016-11-23

VON/2016:40 - 042

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna Avgiften ska motsvara Landstinget
i hemsjukvården och i särskilt boende Sörmlands Regelverk - Avgifter och
priser
Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården,
liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.”
Ovanstående innebär att vård och omsorgsnämnden behöver fatta beslut om hur
avgifterna ska vara fortsättningsvis i Katrineholm för enstaka hembesök hos patienter
som ej är inskrivna i hemsjukvården.
Det finns tre alternativ:
1. Förvaltningen följer landstinget och tar bort avgiften på 100 kronor. Förvaltningen
tar därmed endast ut 50 kronor för hembesöket (detta står dock endast skrivet på
sjuksköterskorna, inte på arbetsterapeut och sjukgymnast)
2. Förvaltningen tar inte ut de 50 kronorna då detta kostar mer att administrera än det
vad det ger intäkter. Beslut måste då fattas av KS/KF.
3. Nämnden föreslår KS/KF fatta beslut om en avgift på 150 kronor för hembesök av
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i
hemsjukvården.
Ekonomi
Under 2015 gjordes 375 enstaka hembesök (50 av sjuksköterska och 317 av
arbetsterapeut och fysioterapeut). Under 2016 till och med 10 nov var det 338 besök
registrerade (37 av sjuksköterska och 301 av arbetsterapeut och fysioterapeut)
Intäkter för dessa besök var under 2015 cirka 28 700 kr. Egentligen skulle det vara en
högre summa, men flera personer har sannolikt högkostnadsskydd. Intäkter 2014 var
25 000 kronor.
Under 2016 har endast 3 150 kronor noterats som intäkt, oklart varför det är så stor
minskning. En förändring av avgiftshanteringen gjordes den 1 april 2016, då
automatisk fakturering infördes. Det har troligen blivit fel i bokföringen efter detta.
IT-ansvarig är informerad.
Fördelar med att ta bort avgiften:
 Enkelt, vi behöver inte ändra några beslut
 Patienter behöver inte riskera att avstå besök pga. kostnader.
Nackdelar med att ta bort avgiften:
 Det kan innebära att fler personer önskar besök i hemmet, som medarbetarna har
svårt att hinna med.
 Beslut måste upp till KS och KF, och det blir en period med glapp under januari
och februari där vi inte kan ta ut avgift då vi inte har beslut som stödjer det. Risk
för förvirring för både medarbetare och patienter när de ska informeras om
avgifter.
 Förvaltningen förlorar intäkter på ca 25-30 000 kronor.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:

Org.nummer 212000-0340
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Lednings- och verksamhetsstöd

TJÄNSTESKRIVELSE

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2016-11-23

VON/2016:40 - 042

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
KFS 4.13 revideras så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården tas bort. Hembesöket blir då kostnadsfritt
eftersom avgiften ska motsvara landstingets patientavgifter inom primärvården.
Intäkterna bedöms vara små i relation till kostnader för fakturering. Bedöms också vara
fördel för medborgarna att inte riskera att avstå hälso- och sjukvårdsbesök pga.
bristande ekonomi.
Förslag till ny lydelse i KFS 4:13
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara landstingets
patientavgifter inom primärvården Besök hos distriktssköterska. samt
50 kronor för hembesök.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Anna Forsberg
Områdeschef Hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2016-12-08

1 (1)
Hnr 2016:1190

§ 111

Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter för hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (VON/2016:40)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att revidera KFS 4.13 så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården tas bort. Hembesöket blir då kostnadsfritt
eftersom avgiften ska motsvara landstingets patientavgifter inom primärvården.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland har beslutat om avgiftsfri primärvård från den 1 januari 2017.
I styrdokument KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet står
det idag att kommunens avgifter för enstaka hembesök ska motsvara landstingets
patientavgifter. Vård och omsorgsnämnden behöver därför besluta om detta
fortfarande ska gälla eller om man önskar ta ut avgift för hembesök i alla fall.
Om nämnden väljer att följa tidigare beslut så behöver inget ytterligare göras.
Avgiften upphör. Dock behöver texten ”samt 50 kr för hembesök” tas bort i KFS 4.13
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
områdeschef Anna Forsberg.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
Kopia för kännedom: Ekonom/controller som ansvarig för avgifter, handläggare
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2016-12-14

§ 220

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång
(KS/2016:475)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara
avgiftsfri samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering, får fatta beslut om
avgiftsfri fortsättning.
Sammanfattning av ärendet
I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli
kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård- och omsorgsförvaltningen
behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg
hemgångsteam.
Målet är en hemgång där det kan ges tid och kontinuitet till brukaren för att skapa
trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg.
Teamet består av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som
tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor.
Teamet har hand om brukaren under 14 dagar, därefter väljer brukaren ordinarie
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
En försöksperiod om sex till nio månader ska sedan utvärderas inför eventuell
fortsättning.
Förvaltningens bedömning
I en tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-18, föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att
vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till försöksverksamhet med trygg
hemgång under perioden den 1 mars till den 1 december 2017. Vidare, förslås att
vård- och omsorgsnämnden ska föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige
besluta att försöksverksamheten ska vara avgiftsfri och att vård- och
omsorgsnämnden, efter utvärdering av försöksverksamheten, ska få besluta om
avgiftsfri fortsättning.
Av underlaget från vård- och omsorgsnämnde, framkommer att man från nämndens
sida gör bedömningen att inrättandet av Trygg hemgångsteam ska ge brukarna god
vård vid hemkomsten från sjukhus. Vidare, ska en särskild grupp bidra till att
hemskrivningen kan ske under betryggande former. Man pekar också på att en ökad
kompetens ger en stimulerande arbetsmiljö.
Vård- och omsorgsförvaltningens utredning redovisar också en beräknad kostnadsbild
för försöksverksamheten som uppgår till cirka 84 000 kronor. Underhandskontakter
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2016-12-14

med vård- och omsorgsförvaltningen ger vid handen att försöksverksamheten
finansieras inom vård- och omsorgsnämndens budgetram.
Kommunledningsförvaltningen har, med stöd av vård- och omsorgsnämndens
utredning, kommit till ståndpunkten att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara avgiftsfri
samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering av den samma, får fatta beslut
om avgiftsfri fortsättning.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-01
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-18
Utredning vård- och omsorgförvaltningen, 2016-11-22
Riskanalys trygg och effektiv utskrivning, 2016-09-21

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Ulrica
Truedsson (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2016-12-13

KS/2016:475 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försöksverksamheten med
trygg hemgång ska vara avgiftsfri samt att vård- och omsorgsnämnden, efter
utvärdering, får fatta beslut om avgiftsfri fortsättning.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2016-12-01

KS/2016:475 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Ärendet kompletteras
med beslut från vård- och omsorgsnämnden efter dess sammanträde den 8 december
2016.
Sammanfattning av ärendet
I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli
kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård- och omsorgsförvaltningen
behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg
hemgångsteam.
Målet är en hemgång där det kan ges tid och kontinuitet till brukaren för att skapa
trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg.
Teamet består av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som
tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor.
Teamet har hand om brukaren under 14 dagar, därefter väljer brukaren ordinarie
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
En försöksperiod om sex till nio månader ska sedan utvärderas inför eventuell
fortsättning.
Förvaltningens bedömning
I en tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-18, föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att
vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till försöksverksamhet med trygg
hemgång under perioden den 1 mars till den 1 december 2017. Vidare, förslås att vårdoch omsorgsnämnden ska föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige besluta att
försöksverksamheten ska vara avgiftsfri och att vård- och omsorgsnämnden, efter
utvärdering av försöksverksamheten, ska få besluta om avgiftsfri fortsättning.
Av underlaget från vård- och omsorgsnämnde, framkommer att man från nämndens
sida gör bedömningen att inrättandet av Trygg hemgångsteam ska ge brukarna god
vård vid hemkomsten från sjukhus. Vidare, ska en särskild grupp bidra till att
hemskrivningen kan ske under betryggande former. Man pekar också på att en ökad
kompetens ger en stimulerande arbetsmiljö.
Vård- och omsorgsförvaltningens utredning redovisar också en beräknad kostnadsbild
för försöksverksamheten som uppgår till cirka 84 000 kronor. Underhandskontakter
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2016-12-01

KS/2016:475 - 709

med vård- och omsorgsförvaltningen ger vid handen att försöksverksamheten
finansieras inom vård- och omsorgsnämndens budgetram.
Kommunledningsförvaltningen har, med stöd av vård- och omsorgsnämndens
utredning, kommit till ståndpunkten att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara avgiftsfri
samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering av den samma, får fatta beslut
om avgiftsfri fortsättning.
Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen, 2016-11-18
Utredning vård- och omsorgförvaltningen, 2016-11-22
Riskanalys trygg och effektiv utskrivning, 2016-09-21

Emma Fälth
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten
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1 (2)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2016-11-18

VON/2016:63 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Anna Forsberg, områdeschef hälso- och sjukvård

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag om försöksverksamhet med
trygg hemgång under perioden 1 mars – 1 december 2017.
Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att försöksverksamheten ska vara avgiftsfri och att nämnden efter utvärdering får fatta beslut om avgiftsfri
fortsättning.
Sammanfattning av ärendet
I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det blir
kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård och omsorgsförvaltningen
behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg
hemgångsteam. Goda exempel finns från andra håll i landet och i grannkommunerna.
Målet är en hemgång där vi kan ge tid och kontinuitet till brukaren för att skapa trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg.
Teamet består av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor.
Teamet har hand om brukaren under 14 dagar, därefter väljer brukaren ordinarie hemtjänst enligt LOV.
En försöksperiod om 6-9 månader ska sedan utvärderas inför eventuell fortsättning.
Ärendets handlingar



Utredning Trygg och effektiv utskrivning – förslag om trygg hemgång 2016-11-22
Riksanalys vid trygg och effektiv utskrivning 2016-09-21

Ärendebeskrivning
Förslaget om Trygg hemgångsteam bedöms ge brukarna en god vård vid hemkomst
från sjukhus. Vi förbereder oss också inför framtiden genom att få en utsedd grupp
som klarar hemskrivning på ett tryggt sätt. En ökad kompetens ger också stimulerande
arbetsmiljö och är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.
När teamet inte har uppdrag i Trygg hemgång så täcker undersköterskorna korttidsfrånvaro i övrig hemtjänst.
Vård- och omsogsförvaltningens bedömning
Trygg hemgång förväntas ge flera positiva effekter enligt ovan. Förvaltningen tillstyrker förslaget.
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Päivi Kabran
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2016-11-18

VON/2016:63 - 709

Anna Forsberg
Områdeschef Hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, ledningsgrupp, områdeschefer MYS och UFA,
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård
Vår handläggare

1 (4)

Datum

Vår beteckning

2016-11-22

VON/2016:63-709

Ert datum

Er beteckning

Anna Forsberg

Trygg och effektiv utskrivning – förslag om trygg
hemgång
Bakgrund
Uppdrag i juni 2016 av förvaltningschef att se över säker och effektiv hemgång för
äldre från somatisk slutenvård. Bakgrund är förslag på ny lagstiftning som ersätter
betalningsansvarslagen där det förväntas kortare ställtider mellan slutenvård och
hemgång. För att möta denna utveckling behöver Vård och omsorgsförvaltningen ta
fram nya arbetsformer.
Goda exempel finns från andra kommuner i landet, ex Ronneby, och
grannkommunerna i länet har också infört eller kommer att införa liknande arbetssätt.
Metod
En arbetsgrupp med olika kompetenser från myndighet, rehabilitering,
sjuksköterskor, MAS, hemtjänst och vårdplaneringsteam har bildats. Information till
medarbetare sprids genom berörda chefer.
Omvärldsbevakning genom rapporter från Ronneby och SKL är del av underlag,
liksom erfarenheter från grannkommunerna.
Förslag
Bilda en grupp av undersköterskor ”Trygg hemgångs-team” med speciellt uppdrag att
ta hand om brukare/patienter som vårdplaneras från sjukhuset och som bedöms
behöva vård- och omsorgsinsatser i hemmet.
Syftet är att under max 14 dagar hjälpa och stödja brukaren och bedöma vilka fortsatta
insatser som behövs.
Brukaren får ett myndighetsbeslut (efter behovsbedömning av biståndshandläggare)
som innebär ”all inclusive”, dvs. alla insatser som behövs utan att de specificeras
exakt på sjukhuset. (exempelvis morgonhjälp, tillsyn, hjälp med dusch etc) När
brukaren kommer till hemmet tas hen emot av undersköterska i teamet som
tillsammans med brukaren går igenom vilket omsorgsbehov som hen har.
Undersköterskan planerar därefter in fortsatta insatser under den närmaste tiden.
Eftersom det är en begränsad arbetsgrupp så kan kontinuitet uppnås och därmed
trygghet. Det blir samma person som följer upp besöken och kan se förändringar hos
brukaren och anpassa insatserna därefter.
Legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut) bedömer
behovet av Hälso- och sjukvårdsinsatser. De skriver vårdplaner samt delegerar
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Vår beteckning

2016-11-22

VON/2016:63-709

insatser när det är lämpligt. Nära dagligt teamarbete och handledning av
undersköterskorna är avgörande.
Genom ett rehabiliterande förhållningssätt kan man stärka den enskildes förmågor
och därigenom också bidra till trygghet.
Arbetstid
Teamet föreslås arbeta dagligen måndag-söndag kl 7-21. Om behov finns av
nattpatrull kopplas denna in.
Den tid som undersköterskorna inte har uppdrag för Trygg hemgångs brukare så
stöttar de ordinarie hemtjänst med uppdrag och täcker för korttidsfrånvaro.
De får hoppa in på det område där behov uppstår och är inte knutna till något
specifikt område. Enhetschef för hemtjänst bedömer det som en ”win-win” situation
då man idag har stora problem med att få in vikarier vid korttidsfrånvaro. Det leder
till en bättre arbetsmiljö för alla berörda.
Planerad projekttid
6 -9 månader. Utvärdering av hur brukarna upplevt Trygg hemgång görs genom
frågeformulär efter avslutad insats.
Utvärdering av hela projektet görs efter 6 månader och beslut får därefter tas om
eventuell fortsättning. För att det inte ska bli glapp föreslås att projektet därefter kan
få löpa på ytterligare max 3 månader för att eventuellt beslut om fortsättning ska
hinna fattas.
Omfattning
Utifrån aspekter på restid så föreslås endast centrala Katrineholm omfattas under
projekttiden, dvs Norr, Söder, Nävertorp, Centrum och Öster.
Ytterområdena (Björkvik, Julita och Valla) har betydligt färre antal anställda i sina
hemtjänstgrupper så risken att behöva möta många olika personal är betydligt mindre
där. Det är därför lättare att få kontinuitet ändå.
Servicehuset Pantern och Igelkotten föreslås inte heller ingå. Där har personen ett
biståndsbeslut om SÄBO sen tidigare och tryggheten finns att det alltid är personal i
huset. Eventuell utökning av omfattning får diskuteras om man ser möjligheter under
projektets gång.
Statistik
Enligt vårdplanerings-teamets statistik så har antalet ärenden som skrivs hem till
ordinärt boende från sjukhus minskat mot tidigare. Antalet vårdplaneringar har också
minskat något. Fler av de som vårdplaneras är svårare sjuka som bedömts behöva
korttidsvård.
Förhoppningen är att vi genom detta team kan ta emot även de personer som själva,
eller anhöriga, uttrycker oro inför hemgång, och som idag därför korttidsplaceras.
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Kostnad
Förslagsvis är Trygg hemgång avgiftsfri. Det kan motivera vissa personer att ta emot
hjälpen som annars skulle önska korttidsvård. Efter att VON fattat beslut om att prova
modellen Trygg hemgång behöver beslutet om avgiftsfrihet gå vidare till KS och KF.
Efter bedömningstiden, max 14 dagar, så debiteras fortsatta insatser enligt gällande
hemtjänsttaxa.
Besöken hos brukarna tidsrapporteras såsom övrig hemtjänst och ersätts motsvarande
till området. Övrig tid används personalen som pool och tidsrapporterar de besök
som görs på respektive område.
Det är svårt att beräkna om det blir mycket spilltid, dvs. tid som inte går att utnyttja
om det blir kortare luckor mellan besöken. Det bedöms dock vara en stor resurs för
övrig hemtjänst när det finns möjlighet till hjälp vid korttidsfrånvaro. Enligt kontakt
med pool-samordningens chef så bedöms detta kunna fungera bra.
Personal
6 undersköterskor för att täcka både vardag och helgschema. Utlysning av tjänster på
Communis, krav på erfarenhet och flexibilitet.
Uppdraget för undersköterskorna är att ta emot brukaren/patienten vid hemkomst,
hjälpa till med akuta insatser vid hemkomsten (tex mat, mediciner och hjälpmedel)
samt att planera för fortsatta insatser. Genomförande plan ska skrivas under perioden
för fortsatt behov av insatser. Riskanalys enligt Senior Alert ska göras. Daglig
samverkan med rehabpersonal och distriktssköterska är avgörande. Vårdplanering
med biståndshandläggare rörande fortsatta insatser ska ske i slutet av de två veckorna.
Överrapportering till framtida hemtjänst (privat eller kommunal) sker vid avslut.
Uppdragen till gruppen kommer från vårdplaneringsteamet. Kontakt mellan dem om
förväntade hemkomster behöver ske dagligen.
Vid uppstart av verksamheten behövs ett par planeringdagar för utbildning samt att gå
igenom rutiner och säkra arbetssätt, exempelvis hur kommunikationen ska ske mellan
olika aktörer både innan och vid avslut av insats.
Enhetschef för hemtjänst Öster/Centrum blir chef för undersköterskorna och
samordnar tiden tillsammans med planerare på området. Enhetschef för rehab
ansvarar för utvecklingen av arbetssätt samt uppföljning. Uppdragsledare blir
stödfunktion och ansvarar för att utvärdering av arbetet görs både under och i slutet
av projekttiden.
Övrigt
Utgå från hemtjänstlokal Gjuterigatan som ligger centralt i stan. Biltillgång behövs
för att snabbt kunna flytta sig mellan olika stadsdelar. Mobil Treserva vore önskvärt
att ha igång, dvs önskan att vara tidig testgrupp.
Delegering till personalen behöver gälla över hela stan, inte som idag per område.
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Lagen om valfrihetssystem (LOV)
I Sörmland har både Trosa och Vingåker trygg hemgångsteam och LOV. De har inte
uppfattat att teamen står i strid med Lagen om valfrihetssystem. För att säkra
kommunens konkurrensneutralitet har vi konsulterat kommunjuristen som inte ser
hinder i förslaget. Trygg hemgångsteam räknas som en utredningsperiod, dvs
biståndshandläggare kan inte fatta beslut om insatser innan bedömningen är gjord,
först därefter kan val av utförare ske.
Om någon person önskar att ha privat utförare istället för utredningsteamet så går det
bra. Teamet är ett erbjudande till personen som får välja insats.
Riskanalys
Se separat dokument.
Facklig samverkan behöver ske innan start. Information till medarbetare om projektet
ges även via enhetscheferna på APT.
Ekonomi
Behov av tillgång till bil för att kunna transportera sig snabbt mellan olika
bostadsområden. (bilhyra inkl. bensin ca 4600 kr/månad = 27 600 kr totalt) Inköp av
telefoner till berörd grupp. (ca 10 000 kr). Nyckelskåp: 1200 kr.
Utbildning introduktion för undersköterskorna: 4 dagar á 8 timmar x 6 personer =
(timlön inkl. PO ca 236 kr) Totalt ca 45 500 kr.
Det är också möjligt att förslaget ger fördelar ekonomiskt om det medför färre
kortidsplaceringar, om vi kan ta fler brukare från sjukhus direkt hem. Det kan i
förlängningen också innebära minskat behov av hemtjänst och därmed bättre
användning av resurser.
Det är dock inte huvudsyftet utan målet är en god och säker vård med trygghet för
den enskilde.

Anna Forsberg
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RISKANALYS
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård

2016-09-21

Vår handläggare

Anna Forsberg, områdeschef hälso- och sjukvård

Riskanalys Trygg och effektiv utskrivning
Risker:

Förslag på åtgärder:

Ansvarig:

Landstinget skickar hem utan
vårdplanering

Information till landstinget
inför uppstart i olika forum,
bland annat i Närvård Västra
Uppföljning av avvikelser som
skett tidigare.
Föreberedelser genom
studiebesök i Vingåker samt
avlastning av andra planerare
Olika former av avlastning för
enhetschef, behöver diskuteras
med berörd EC för att hitta bäst
alternativ
Följa kostnader aktivt under
hela provtiden, ompröva
projektet om budgeten drar
iväg alldeles för mycket.
Information till medarbetare
dels om syfte med
trygghemgångsteamet samt om
fördelen för planerare med att
de slås ihop och sitter
tillsammans
God planering, prioritering och
inbokning av tider i samband
med inskrivning
Förbereda hur planering med
delade uppdrag ska göras
enkelt/så det blir rätt.
Tydlig information vid annons
och anställning

OC Anna Forsberg

Parkera i närområdet?

EC Eva Nilsson

Tydlig information vid start
Bra överrapportering vid avslut
av insatser
Tydligt uppdrag och
information till samtliga
berörda

Vårdplaneringsteamet
OC Anna Forsberg och EC Eva
Nilsson rörande rutiner
OC Anna Forsberg och Elisabeth
Kindgren samt EC Eva Nilsson.

Svårighet för planerare att
hinna/ få ihop planeringen för
denna grupp.
Stress för enhetschef att ha
ansvar för ytterligare en grupp
Ekonomin i skarpt läge, ökade
kostnader
Arbetsmiljö för övrig personal
då två nuvarande grupper
behöver samsas i ett rum.

Biståndshandläggarna inte
hinner med uppföljning inom
två veckor
Ekonomin: att utförda insatser i
hemtjänst krediteras personal
på fel område
Stress för personalgrupp att
inte veta dagliga uppdrag i
förväg utan man får täcka där
behov finns
Ingen parkeringsplats på
Gjuterigatan
Bakslag för brukare då hen ska
byta till ordinarie hemtjänst, att
brukaren blir orolig.
Avundsjuka från övrig
hemtjänstpersonal om denna
grupp får tid för daglig

EC Eva Nilsson
OC Elisabeth Kindgren

EC Eva Nilsson och Elisabeth
Kindgren
EC Eva Nilsson och planerare
Camilla Eriksson

OC Pia Aalto
EC Eva Nilsson och planerare
Camilla Eriksson
OC Anna Forsberg och EC Eva
Nilsson

1 (2)
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Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård

överrapportering/handledning
Oklarheter om vem som ska
beställa omläggningsmaterial
Avundsjuka från personer i
ytterområden som inte får del
av insatsen Trygg hemgång.

2016-09-21

Ha klara rutiner innan start.
Samråd med dsk om detta.
Ytterområden har färre
personal i sina grupper= lättare
att skapa kontinuitet.
Uppföljning under projekttiden
om trygg hemgångs uppdrag
kan utökas. Vid uppstart ha
tydliga rutiner (politiskt
förankrade) om vad som gäller
och varför.

OC Anna Forsberg
OC Anna Forsberg
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2016-12-08

1 (2)
Hnr 2016:1192

§ 112

Försöksverksamhet med trygg hemgång (VON/2016:63)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag om försöksverksamhet
med trygg hemgång under perioden 1 mars – 1 december 2017.
 Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
försöksverksamheten ska vara avgiftsfri och att nämnden efter utvärdering får
fatta beslut om avgiftsfri fortsättning.
Utredningen Trygg och effektiv utskrivning – förslag om trygg hemgång med bilaga
riskanalys redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 14/2016.
Sammanfattning av ärendet
I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det blir
kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård och omsorgsförvaltningen
behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg
hemgångsteam. Goda exempel finns från andra håll i landet och i grannkommunerna.
Målet är en hemgång där vi kan ge tid och kontinuitet till brukaren för att skapa
trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg.
Teamet består av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som
tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor.
Teamet har hand om brukaren under 14 dagar, därefter väljer brukaren ordinarie hemtjänst enligt LOV.
En försöksperiod om 6-9 månader ska sedan utvärderas inför eventuell fortsättning.
Ärendets handlingar
 Utredning Trygg och effektiv utskrivning – förslag om trygg hemgång
2016-11-22
 Riskanalys vid trygg och effektiv utskrivning 2016-09-21
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Karin Frisk (S), Kjell Larsson (C) och Ove Melin (S) samt områdeschef Anna
Forsberg.
Förslag och yrkanden
Karin Frisk (S), Kjell Larsson (C) och Ove Melin (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
_______________
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Hnr 2016:1192

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, VOF ledningsgrupp, områdeschefer
MYS/UFA för spridning till berörda, MAS, handläggaren, akten

25

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2016
1 (6)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård
Vår handläggare

Datum

Vår beteckning

2016-11-22

VON/2016:63-709
Hnr 2016:1191

Ert datum

Er beteckning

Anna Forsberg
Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden
2016-12-08, § 112

Trygg och effektiv utskrivning – förslag om trygg
hemgång
Bakgrund
Uppdrag i juni 2016 av förvaltningschef att se över säker och effektiv hemgång för
äldre från somatisk slutenvård. Bakgrund är förslag på ny lagstiftning som ersätter
betalningsansvarslagen där det förväntas kortare ställtider mellan slutenvård och
hemgång. För att möta denna utveckling behöver Vård och omsorgsförvaltningen ta
fram nya arbetsformer.
Goda exempel finns från andra kommuner i landet, ex Ronneby, och
grannkommunerna i länet har också infört eller kommer att införa liknande arbetssätt.
Metod
En arbetsgrupp med olika kompetenser från myndighet, rehabilitering,
sjuksköterskor, MAS, hemtjänst och vårdplaneringsteam har bildats. Information till
medarbetare sprids genom berörda chefer.
Omvärldsbevakning genom rapporter från Ronneby och SKL är del av underlag,
liksom erfarenheter från grannkommunerna.
Förslag
Bilda en grupp av undersköterskor ”Trygg hemgångs-team” med speciellt uppdrag att
ta hand om brukare/patienter som vårdplaneras från sjukhuset och som bedöms
behöva vård- och omsorgsinsatser i hemmet.
Syftet är att under max 14 dagar hjälpa och stödja brukaren och bedöma vilka fortsatta
insatser som behövs.
Brukaren får ett myndighetsbeslut (efter behovsbedömning av biståndshandläggare)
som innebär ”all inclusive”, dvs. alla insatser som behövs utan att de specificeras
exakt på sjukhuset. (exempelvis morgonhjälp, tillsyn, hjälp med dusch etc) När
brukaren kommer till hemmet tas hen emot av undersköterska i teamet som
tillsammans med brukaren går igenom vilket omsorgsbehov som hen har.
Undersköterskan planerar därefter in fortsatta insatser under den närmaste tiden.
Eftersom det är en begränsad arbetsgrupp så kan kontinuitet uppnås och därmed
trygghet. Det blir samma person som följer upp besöken och kan se förändringar hos
brukaren och anpassa insatserna därefter.
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Legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut) bedömer
behovet av Hälso- och sjukvårdsinsatser. De skriver vårdplaner samt delegerar
insatser när det är lämpligt. Nära dagligt teamarbete och handledning av
undersköterskorna är avgörande.
Genom ett rehabiliterande förhållningssätt kan man stärka den enskildes förmågor
och därigenom också bidra till trygghet.
Arbetstid
Teamet föreslås arbeta dagligen måndag-söndag kl 7-21. Om behov finns av
nattpatrull kopplas denna in.
Den tid som undersköterskorna inte har uppdrag för Trygg hemgångs brukare så
stöttar de ordinarie hemtjänst med uppdrag och täcker för korttidsfrånvaro.
De får hoppa in på det område där behov uppstår och är inte knutna till något
specifikt område. Enhetschef för hemtjänst bedömer det som en ”win-win” situation
då man idag har stora problem med att få in vikarier vid korttidsfrånvaro. Det leder
till en bättre arbetsmiljö för alla berörda.
Planerad projekttid
6 -9 månader. Utvärdering av hur brukarna upplevt Trygg hemgång görs genom
frågeformulär efter avslutad insats.
Utvärdering av hela projektet görs efter 6 månader och beslut får därefter tas om
eventuell fortsättning. För att det inte ska bli glapp föreslås att projektet därefter kan
få löpa på ytterligare max 3 månader för att eventuellt beslut om fortsättning ska
hinna fattas.
Omfattning
Utifrån aspekter på restid så föreslås endast centrala Katrineholm omfattas under
projekttiden, dvs Norr, Söder, Nävertorp, Centrum och Öster.
Ytterområdena (Björkvik, Julita och Valla) har betydligt färre antal anställda i sina
hemtjänstgrupper så risken att behöva möta många olika personal är betydligt mindre
där. Det är därför lättare att få kontinuitet ändå.
Servicehuset Pantern och Igelkotten föreslås inte heller ingå. Där har personen ett
biståndsbeslut om SÄBO sen tidigare och tryggheten finns att det alltid är personal i
huset. Eventuell utökning av omfattning får diskuteras om man ser möjligheter under
projektets gång.
Statistik
Enligt vårdplanerings-teamets statistik så har antalet ärenden som skrivs hem till
ordinärt boende från sjukhus minskat mot tidigare. Antalet vårdplaneringar har också
minskat något. Fler av de som vårdplaneras är svårare sjuka som bedömts behöva
korttidsvård.
Förhoppningen är att vi genom detta team kan ta emot även de personer som själva,
eller anhöriga, uttrycker oro inför hemgång, och som idag därför korttidsplaceras.
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Kostnad
Förslagsvis är Trygg hemgång avgiftsfri. Det kan motivera vissa personer att ta emot
hjälpen som annars skulle önska korttidsvård. Efter att VON fattat beslut om att prova
modellen Trygg hemgång behöver beslutet om avgiftsfrihet gå vidare till KS och KF.
Efter bedömningstiden, max 14 dagar, så debiteras fortsatta insatser enligt gällande
hemtjänsttaxa.
Besöken hos brukarna tidsrapporteras såsom övrig hemtjänst och ersätts motsvarande
till området. Övrig tid används personalen som pool och tidsrapporterar de besök
som görs på respektive område.
Det är svårt att beräkna om det blir mycket spilltid, dvs. tid som inte går att utnyttja
om det blir kortare luckor mellan besöken. Det bedöms dock vara en stor resurs för
övrig hemtjänst när det finns möjlighet till hjälp vid korttidsfrånvaro. Enligt kontakt
med pool-samordningens chef så bedöms detta kunna fungera bra.
Personal
6 undersköterskor för att täcka både vardag och helgschema. Utlysning av tjänster på
Communis, krav på erfarenhet och flexibilitet.
Uppdraget för undersköterskorna är att ta emot brukaren/patienten vid hemkomst,
hjälpa till med akuta insatser vid hemkomsten (tex mat, mediciner och hjälpmedel)
samt att planera för fortsatta insatser. Genomförande plan ska skrivas under perioden
för fortsatt behov av insatser. Riskanalys enligt Senior Alert ska göras. Daglig
samverkan med rehabpersonal och distriktssköterska är avgörande. Vårdplanering
med biståndshandläggare rörande fortsatta insatser ska ske i slutet av de två veckorna.
Överrapportering till framtida hemtjänst (privat eller kommunal) sker vid avslut.
Uppdragen till gruppen kommer från vårdplaneringsteamet. Kontakt mellan dem om
förväntade hemkomster behöver ske dagligen.
Vid uppstart av verksamheten behövs ett par planeringdagar för utbildning samt att gå
igenom rutiner och säkra arbetssätt, exempelvis hur kommunikationen ska ske mellan
olika aktörer både innan och vid avslut av insats.
Enhetschef för hemtjänst Öster/Centrum blir chef för undersköterskorna och
samordnar tiden tillsammans med planerare på området. Enhetschef för rehab
ansvarar för utvecklingen av arbetssätt samt uppföljning. Uppdragsledare blir
stödfunktion och ansvarar för att utvärdering av arbetet görs både under och i slutet
av projekttiden.
Övrigt
Utgå från hemtjänstlokal Gjuterigatan som ligger centralt i stan. Biltillgång behövs
för att snabbt kunna flytta sig mellan olika stadsdelar. Mobil Treserva vore önskvärt
att ha igång, dvs önskan att vara tidig testgrupp.
Delegering till personalen behöver gälla över hela stan, inte som idag per område.
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Lagen om valfrihetssystem (LOV)
I Sörmland har både Trosa och Vingåker trygg hemgångsteam och LOV. De har inte
uppfattat att teamen står i strid med Lagen om valfrihetssystem. För att säkra
kommunens konkurrensneutralitet har vi konsulterat kommunjuristen som inte ser
hinder i förslaget. Trygg hemgångsteam räknas som en utredningsperiod, dvs
biståndshandläggare kan inte fatta beslut om insatser innan bedömningen är gjord,
först därefter kan val av utförare ske.
Om någon person önskar att ha privat utförare istället för utredningsteamet så går det
bra. Teamet är ett erbjudande till personen som får välja insats.
Riskanalys
Se separat dokument.
Facklig samverkan behöver ske innan start. Information till medarbetare om projektet
ges även via enhetscheferna på APT.
Ekonomi
Behov av tillgång till bil för att kunna transportera sig snabbt mellan olika
bostadsområden. (bilhyra inkl. bensin ca 4600 kr/månad = 27 600 kr totalt) Inköp av
telefoner till berörd grupp. (ca 10 000 kr). Nyckelskåp: 1200 kr.
Utbildning introduktion för undersköterskorna: 4 dagar á 8 timmar x 6 personer =
(timlön inkl. PO ca 236 kr) Totalt ca 45 500 kr.
Det är också möjligt att förslaget ger fördelar ekonomiskt om det medför färre
kortidsplaceringar, om vi kan ta fler brukare från sjukhus direkt hem. Det kan i
förlängningen också innebära minskat behov av hemtjänst och därmed bättre
användning av resurser.
Det är dock inte huvudsyftet utan målet är en god och säker vård med trygghet för
den enskilde.

Anna Forsberg
Bilaga
Riskanalys
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Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård

2016-09-21

Vår handläggare

Anna Forsberg, områdeschef hälso- och sjukvård

Riskanalys Trygg och effektiv utskrivning
Risker

Förslag på åtgärder

Landstinget skickar hem utan
vårdplanering

Information till landstinget inför uppstart
i olika forum, bland annat i Närvård
Västra
Uppföljning av avvikelser som skett
tidigare.
Svårighet för planerare att
Föreberedelser genom studiebesök i
hinna/ få ihop planeringen för Vingåker samt avlastning av andra
denna grupp.
planerare
Stress för enhetschef att ha
Olika former av avlastning för
ansvar för ytterligare en
enhetschef, behöver diskuteras med
berörd EC för att hitta bäst alternativ
grupp
Ekonomin i skarpt läge,
Följa kostnader aktivt under hela
ökade kostnader
provtiden, ompröva projektet om
budgeten drar iväg alldeles för mycket.
Arbetsmiljö för övrig
Information till medarbetare dels om
personal då två nuvarande
syfte med trygghemgångsteamet samt om
grupper behöver samsas i ett fördelen för planerare med att de slås
rum.
ihop och sitter tillsammans
Biståndshandläggarna inte
God planering, prioritering och inbokning
hinner med uppföljning inom av tider i samband med inskrivning
två veckor
Ekonomin: att utförda
Förbereda hur planering med delade
insatser i hemtjänst krediteras uppdrag ska göras enkelt/så det blir rätt.
personal på fel område
Stress för personalgrupp att
Tydlig information vid annons och
inte veta dagliga uppdrag i
anställning
förväg utan man får täcka där
behov finns
Ingen parkeringsplats på
Parkera i närområdet?
Gjuterigatan
Bakslag för brukare då hen
Tydlig information vid start
ska byta till ordinarie
Bra överrapportering vid avslut av
hemtjänst, att brukaren blir
insatser
orolig.

Ansvarig
OC Anna Forsberg

EC Eva Nilsson

OC Elisabeth Kindgren

EC Eva Nilsson och
Elisabeth Kindgren
EC Eva Nilsson och
planerare Camilla
Eriksson
OC Pia Aalto

EC Eva Nilsson och
planerare Camilla
Eriksson
OC Anna Forsberg och
EC Eva Nilsson

EC Eva Nilsson
Vårdplaneringsteamet
OC Anna Forsberg och
EC Eva Nilsson rörande
rutiner
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Hälso- och sjukvård

2016-09-21

Risker

Förslag på åtgärder

Ansvarig

Avundsjuka från övrig
hemtjänstpersonal om denna
grupp får tid för daglig
överrapportering/handledning
Oklarheter om vem som ska
beställa omläggningsmaterial
Avundsjuka från personer i
ytterområden som inte får del
av insatsen Trygg hemgång.

Tydligt uppdrag och information till
samtliga berörda

OC Anna Forsberg och
Elisabeth Kindgren
samt EC Eva Nilsson.

Ha klara rutiner innan start. Samråd med
dsk om detta.
Ytterområden har färre personal i sina
grupper= lättare att skapa kontinuitet.
Uppföljning under projekttiden om trygg
hemgångs uppdrag kan utökas. Vid
uppstart ha tydliga rutiner (politiskt
förankrade) om vad som gäller och
varför.

OC Anna Forsberg
OC Anna Forsberg
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2016-12-14

§ 221

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd
(Viadidakt) (KS/2016:482)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppsägningen av avtal om samverkan i
gemensam nämnd (Viadidakt).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med
Viadidakt genomföra en översyn av samverkan i gemensam nämnd, med fokus på
för- samt nackdelar med den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun.
Översynen ska återraporteras senast i december månad 2017.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Enligt kommunallagen
(1991:900) 3 kap 31 § ska nämnden tillsättas i en av de samverkande kommunerna
och ingå i denna kommuns organisation. Viadidaktnämnden och dess förvaltning
ingår i Katrineholms kommuns organisation.
I kommunallagen 3 kap 3c § anges att en gemensam nämnds behörighet och
befogenheter närmare ska preciseras i en överenskommelse mellan de berörda
kommunerna. Med anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam
nämnd (Viadidakt) som reviderades i mars månad 2016. Avtalet löper tillsvidare. Om
avtalet ska sägas upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter
uppsägningen kommit den andra parten tillhanda.
Katrineholms kommun har valt att säga upp avtalet om samverkan i gemensam
nämnd, med möjlighet till omförhandling med ställningstagande inför nästa
mandatperiod (2019). En översyn av verksamheten kommer att göras, där för- samt
nackdelar med den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun tas fram.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-05
Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Uppsägning av avtal

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla
Magnusson (S) och Lars Härnström (M).
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Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2016-12-05

KS/2016:482 - 001

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd
(Viadidakt)
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppsägningen av
avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt).
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med
Viadidakt genomföra en översyn av samverkan i gemensam nämnd, med fokus på församt nackdelar med den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun.
Översynen ska återraporteras senast i december månad 2017.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning
och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 31 §
ska nämnden tillsättas i en av de samverkande kommunerna och ingå i denna
kommuns organisation. Viadidaktnämnden och dess förvaltning ingår i Katrineholms
kommuns organisation.
I kommunallagen 3 kap 3c § anges att en gemensam nämnds behörighet och
befogenheter närmare ska preciseras i en överenskommelse mellan de berörda
kommunerna. Med anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam
nämnd (Viadidakt) som reviderades i mars månad 2016. Avtalet löper tillsvidare. Om
avtalet ska sägas upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter
uppsägningen kommit den andra parten tillhanda.
Katrineholms kommun har valt att säga upp avtalet om samverkan i gemensam nämnd,
med möjlighet till omförhandling med ställningstagande inför nästa mandatperiod
(2019). En översyn av verksamheten kommer att göras, där för- samt nackdelar med
den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun tas fram.
Ärendets handlingar



Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Uppsägning av avtal

Beslutet skickas till:
Viadidaktnämnden
Vingåkers kommun
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
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Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade under 2001 att samverka i en
gemensam nämnd %r vuxenutbildning och arbetsmarknad %r
Katrineholm och Vingåker.
Katrineholm är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns
organisation.

§ 1 Ansvarsområden
Den gemensamma nämnden har ansvar för %ljande i de båda kommunerna:
•

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.
- Tillhandahålla grundläggande och gymnasial utbildning utifrån skollagen

•

Särskild undervisning för vuxna
- Tillhandahålla utbildning utifrån skollagen

•

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
- Tillhandahålla utbildning utifrån skollagen

•

•

Utbildning i samhällsorientering för invandrare
- I enlighet med förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare, SFS( 2010:1138)
Lokala lärcentra -lokaler med kommunikationsmöjligheter
- Tillhandahålla lokaler i respektive kommun med kommunikationsmöjligheter för
studenter på eftergymnasialnivå

• Tillhandahålla yrkeshögskole-, högskole- och universitetsutbildningar
-

•

Fredsgatan 38
64180 Katrineholm
www.katrineholm.se

Arbeta. för möjligheten att eftergymnasial utbildning kan tillhandahållas på
orterna

Validering
- Validering för de gymnasiala kurser som inryms i utbildningsutbudet, i övrigt
vägledande till rätt valideringsinstans
Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150-570 00
E-post:
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•

Utvecklingsinsatser för personer som står utanför arbetsmarknad och utbildning eller
har behov av särskilt stöd. Fokus är individens självförsörjning.
— Insatserna innebär exempelvis coaching, vägledning, praktikplatser internt eller
externt samt språkträning. Ungdomstorget utgör en del av detta.

• Integrationsinsatser inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsområdet
•

Samordning av kommunala feriearbeten

~

I övrigt kan verksamhet bedrivas inom nämndens område med separat finansiering
— Båda kommunerna kan var och en eller tillsammans beställa tjänster som inte
tillhandahålls inom nämndens budgeterade område. Nämnden kan även bedriva
projekt. Vid dessa tillfällen krävs separat finansiering

§ 2 Verksamheternas placering
Verksamheten ska bedrivas i båda kommunerna, men även enskilda individers och externa
uppdragsgivares behov och önskemål ska ligga till grund för hur och var verksamheten
bedrivs.

§ 3 Administration
Förvaltningen - Viadidakt -har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut.
Dessutom ansvarar Viadidakt för planering, samordning och övrig administration gällande
nämndens verksamheter.

§ 4 Personal
Katrineholms kommun är arbetsgivare för förvaltningens personal.

§ 5 Äganderätt till egendom
Nyinvesteringar sker hos värdkommunen som därmed äger dessa. Om verksamheten i den
gemensamma nämnden upphör äger Vingåkers kommun rätt att lösa ut de delar av
investeringarna, som har anknytning till kommunen,för bokfört värde eller annat värde som
kommunerna kommer överens om.
Tillkommer ytterligare verksamhet för vilken den gemensamma nämnden skall ha
ansvar, skall de samverkande kommunerna efter %rhandling avgöra vad som skall gälla i
fråga om eventuell äganderätt.

§ 6 Försäkringar
Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom som nyttjas skall svara för att
denna är försäkrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun för försäkringar
avseende anställda, elever och andra som Viadidakt har ansvar för.

§ 7 Samråd, information och beslut om budget
Innan budgetdirektiv beslutas i Katrineholms kommLm skall samråd ske mellan
kommunstyrelserna i de båda kommunerna. Representanter för kommunledningarna i
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respektive medlemskommun samt Viadidakt ska sammanträda för att diskutera inriktning %r
budgetarbetet.
När budgeten fastställts i Katrineholms fullmäktige beslutar Viadidaktnämnden om sin
detaljbudget enligt grunderna i 8 §.
Avtal om verksamhet med separat finansiering enligt 1 §ska behandlas av Viadidaktnämnden
och löpande rapporteras till respektive kommunstyrelse.
Innan kommunspecifika avtal träffas ska intresseförfrågan ställas till den andra kommunen.

§ 8 Kostnadsfördelning och betalning
Kostnaderna för den gemensamma nämndens verksamhet ska, i den mån de inte täcks på
annat sätt, finansieras genom bidrag från medlemskommunerna.
Bidragen skall fördelas mellan kommunerna där kostnadsfördelningen av det totala bidraget
baseras på befolkningsmängd irespektive kommun den 1 november. Fördelningsnyckeln
uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden irespektive kommun två år innan
budgetåret.
Vingåkers kommun skall erlägga betalning månadsvis. Underlag för betalning utgör
budgeterade kostnader för året. Slutlig reglering av över- och underskott tillhörande den
gemensamma verksamheten sker varje år i samband med bokslut.

§ 9 Insyn i förvaltning
Båda kommunstyrelserna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som avser
nämndens verksamhet och rätt att begära upplysningar från nämnden.
Nämnden skall vid anmodan rapportera till respektive kommunstyrelse hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 10 Nämndens sammanträden
Nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.

§ 11 Nämndens sammansättning
Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser
sex ledamöter och sex ersättare och Vingåker fem ledamöter och fem ersättare
Katrineholms kommun utser ordförande samt l :e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Dessa ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till
kommunfullmäktige hållits i landet.

§ 12 Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av domstol om inte
parterna kommer överens om annat.

§ 13 Avtalets giltighet och uppsägning
Avtalet gäller från det att beslut fattas och löper därefter tillsvidare.

Fredsgatan 38
64180 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150-570 00
E-post:

Org.nummer 212000-0340

:;r,.~.'

TT
1
\atrineholms kommun

37
~

4(4)
Datum

2016-03-23

Om båda parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som man
träffar överenskommelse om.
Om part ensidigt vill säga upp avtalet skall detta ske skriftligen. Avtalet upphör
senast 24 månader efter uppsägningen kommit den andra parten tillhanda.
För Katrineholms kommun
Datum:

För Vingåkers kommun
Datum:

r

~G~~~ ~/~i,~~~p~//~~
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

Sari Eriksson
Kommunchef

Mattias Gustafsson
T f kommunchef
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§ 222

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter medel för inköp av fastigheten Abborren 6 (KS/2016:483)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avsätter 5,7 miljoner kronor till inköp av del av Abborren 6.
Medlen ska belasta rörelsekapitalet.
2. Vidare beslutar kommunfullmäktige att stycka av fastigheten så att nuvarande
brandstation blir en egen fastighet.
3. Besluten gäller under förutsättning att Katrineholms Fastighet AB:s styrelse
beslutar att sälja del av fastigheten Abborren 6 till Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Det är ett stort tryck på att bygga bostäder i Katrineholm. I översiktsplanen för
kommunen så framgår det att behovet är 4 000 lägenheter till år 2030 för att
kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare år 2030.
Översiktsplanen anger också att kommunen bör förtäta och läka ihop stadens centrala
delar. Förtätningen har redan påbörjats med bl a kv. Hästen, kv. Hjorten och kv.
Violen. Det finns stort intresse att få kommunala ytor som man snabbt kan börja
bygga på. Katrineholms kommun har behov att förvärva mark av strategisk betydelse
för byggande av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
gjort en genomlysning av tillgänglig mark i de centrala delarna av Katrineholm som
snabbt kan ställas om till bostadsbyggande.
En ny brandstation ska byggas under 2017 varför fastigheten Abborren 6 (nuvarande
brandstationstomten) kan användas till bostadsbyggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tillfrågat Katrineholms Fastighet AB
(KFAB) om försäljning av del av Abborren 6 till kommunen. På fastigheten finns
förutom brandstationen även Kulturskolans lokaler. Kulturskolan föreslås finnas kvar
hos KFAB varför en avstyckning av fastigheten behöver genomföras.
Förslag om försäljning av aktuell fastighet till kommunen kommer att hanteras av
KFAB:s styrelse den 9 december 2016. Då brandstationen är en så kallad
verksamhetsfastighet där självkostnadsprincipen råder är försäljningspriset detsamma
som det bokförda värdet. Priset för del av Abborren 6, det bokförda värdet, är 5,7
mnkr. Medlen föreslås belasta rörelsekapitalet.
Ärendets handlingar


Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-04
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) samt förvaltningschef Lars Hågbrandt.
Inger Fredriksson (C) framför att det är önskvärt att det av ärendet framgår storleken
på fastigheten efter avstyckning. Kommunledningsförvaltningen tillser att ärendet
kompletteras med detta inför ärendets behandling i kommunfullmäktige.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2016-12-04
reviderad 2016-12-14

KS/2016:483 - 219

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars Hågbrandt

Kommunstyrelsen

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 5,7 miljoner kronor till
inköp av del av Abborren 6. Medlen ska belasta rörelsekapitalet.
2. Vidare att stycka av fastigheten så att nuvarande brandstation blir en egen fastighet.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Katrineholms Fastighet AB:s styrelse
beslutar att sälja del av fastigheten Abboren 6 till Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Det är ett stort tryck på att bygga bostäder i Katrineholm. I översiktsplanen för
kommunen så framgår det att behovet är 4 000 lägenheter till år 2030 för att
kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare år 2030.
Översiktsplanen anger också att kommunen bör förtäta och läka ihop stadens centrala
delar. Förtätningen har redan påbörjats med bl a kv. Hästen, kv. Hjorten och kv.
Violen. Det finns stort intresse att få kommunala ytor som man snabbt kan börja bygga
på. Katrineholms kommun har behov att förvärva mark av strategisk betydelse för
byggande av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
genomlysning av tillgänglig mark i de centrala delarna av Katrineholm som snabbt kan
ställas om till bostadsbyggande.
En ny brandstation ska byggas under 2017 varför fastigheten Abborren 6 (nuvarande
brandstationstomten) kan användas till bostadsbyggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tillfrågat Katrineholms Fastighet AB
(KFAB) om försäljning av del av Abborren 6 till kommunen. På fastigheten finns
förutom brandstationen även Kulturskolans lokaler. Kulturskolan föreslås finnas kvar
hos KFAB varför en avstyckning av fastigheten behöver genomföras. Efter
avstyckning torde den nya fastigheten med brandstationen omfatta 4.032 kvm tomtyta.
Förslag om försäljning av aktuell fastighet till kommunen kommer att hanteras av
KFAB:s styrelse den 9 december 2016. Då brandstationen är en så kallad
verksamhetsfastighet där självkostnadsprincipen råder är försäljningspriset detsamma
som det bokförda värdet. Priset för del av Abborren 6, det bokförda värdet, är 5,7
mnkr. Medlen föreslås belasta rörelsekapitalet.
Lars Hågbrandt
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: KLF, SBF, Akten
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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§ 218

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016
(KS/2016:399)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten med tillhörande revisions- och
granskningsrapport till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) beslutade vid sitt
sammanträde den 5 oktober 2016 att anta den upprättade delårsrapporten för perioden
januari till och med augusti 2016 och lämna den vidare till medlemskommunerna.
Detta i enlighet med förbundsordningen.
Resultat för perioden januari till augusti är – 81 000 kronor, vilket är 383 000 kronor
jämfört med motsvarande period förra året. Det prognostiserade resultatet för helåret
2016 är 13 000 kronor före balanskravsutredning.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen. Det finansiella målet rörande resultatet har inte
uppnåtts under perioden. Det prognostiserade resultatet för helåret är förenligt ned de
finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Revisorerna instämmer i
förbundets bedömning att tre verksamhetsmål har uppfyllts, två har delvis uppfyllts
samt att två mål inte är uppfyllda.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-11-24
Västra Sörmlands Räddningstjänst: sammanträdesprotokoll, Dir § 18, 2016-10-05
Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst: utlågande avseende
delårsrapport 2016
 Granskningsrapport, PwC
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

2016-11-24

KS/2016:399 - 041

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporten med tillhörande
revisions- och granskningsrapport till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) beslutade vid sitt
sammanträde den 5 oktober 2016 att anta den upprättade delårsrapporten för perioden
januari till och med augusti 2016 och lämna den vidare till medlemskommunerna.
Detta i enlighet med förbundsordningen.
Resultat för perioden januari till augusti är – 81 000 kronor, vilket är 383 000 kronor
jämfört med motsvarande period förra året. Det prognostiserade resultatet för helåret
2016 är 13 000 kronor före balanskravsutredning.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen. Det finansiella målet rörande resultatet har inte
uppnåtts under perioden. Det prognostiserade resultatet för helåret är förenligt ned de
finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Revisorerna instämmer i
förbundets bedömning att tre verksamhetsmål har uppfyllts, två har delvis uppfyllts
samt att två mål inte är uppfyllda.
Ärendets handlingar





Västra Sörmlands Räddningstjänst: sammanträdesprotokoll, Dir § 18, 2016-10-05
Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016
Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst: utlågande avseende delårsrapport
2016
Granskningsrapport, PwC

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång inte funnit något att invända
mot VSR:s delårsrapport. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2016-11-24

KS/2016:399 - 041

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2016-12-14

§ 217

Svar på motion om att starta servicepunkter
(KS/2014:485)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Eventuella kostnader för
servicepunkter får tas upp i samband med budget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har yrkar i sin motion om att starta
servicepunkter, att Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutvecklingen
genom att utveckla att utveckla ett system med servicepunkter.
I kommunstyrelsens beredning av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat
en skrivelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utveckla ett system
med servicepunkter på landsbygden, vilket är i enlighet med kommunens
översiksplan (del rörande landsbygden). I dagsläget arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen med en utredning rörande möjligheterna att etablera
servicepunkter på ett antal av kommunens kransorter. I kommande dialog med
aktörer på de tilltänkta orterna får utvisa vilken typ av service som efterfrågas.
Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-02
Ordförandens förslag till beslut
Motion om att starta servicepunkter
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-30

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens eget
förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2016-12-02

KS/2014:485 - 019

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att starta servicepunkter
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. Eventuella
kostnader för servicepunkter får tas upp i samband med budget 2018.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2016-12-02

KS/2014:485 - 019

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att starta servicepunkter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har yrkar i sin motion om att starta
servicepunkter, att Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutvecklingen
genom att utveckla att utveckla ett system med servicepunkter.
I kommunstyrelsens beredning av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat
en skrivelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att utveckla ett system
med servicepunkter på landsbygden, vilket är i enlighet med kommunens översiksplan
(del rörande landsbygden). I dagsläget arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med en
utredning rörande möjligheterna att etablera servicepunkter på ett antal av kommunens
kransorter. I kommande dialog med aktörer på de tilltänkta orterna får utvisa vilken typ
av service som efterfrågas.
Ärendets handlingar




Ordförandens förslag till beslut
Motion om att starta servicepunkter
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-30

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) yrkar i en tidigare skriven motion att
Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutveckling genom att utveckla ett
system med servicepunkter.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med en skrivelse som
redovisas som en av ärendets handlingar.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens
uppfattning om vikten av att landsbygden finns med som en given del i
samhällsutvecklingen. Likaså, ser kommunledningsförvaltningen positivt på att
utveckla ett system för servicepunkter på landsbygden. I bedömningen i övrigt
refererar förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2016-12-02

KS/2014:485 - 019

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2014 -09- 2 3
CENTERPARTIET

Motion till kommunfullmäktige

h~andl.nr.

:~c~<<~,~~3y
Dnr.

Handl.

D-plan

~~s1~c>~~:~~L~o~~

Om att starta servicepunkter
Yrkande:
Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutveckling genom att utveckla ett
system med servicepunkter.
Bakgrund
Katrineholms kommun har en ökande befolkning. Det är positivt om hela kommunen
växer. I de medborgardialoger som varit inför Översiktsplanen del Landsbygden har
många ideer förts fram om vad som krävs för att en bygd ska vara attraktiv. En del av
detta är fungerande service, med förskola, skola, äldreomsorg, affär och bensinstation
och liknande. Det är alltså en kombination av samhällsservice och mer privat service
som behövs för att vardagen ska fungera för alla åldrar.
Kommunens roll i samhällsutvecklingen är tydlig till viss del. Behovet av förskola,
skola och äldreomsorg avgörs av antalet barn, respektive äldre. Men möjligheten för
familjer och äldre att bo och leva i en bygd beror på vilken service som finns och om det
är möjligt att klara vardagen på hemmaplan, utan att behöva ta bilen eller bussen för att
handla och uträtta vardagliga uppgifter.
Om servicen på hemmaplan brister, så riskerar det att leda till utflyttning. Det blir en
ond cirkel, där underlaget för service utarmas och riskerar att försämra lönsamheten
ytterligare för landsbygdsbutiken. Om man i stället vänder perspektivet, så ger ökad
service mer service, eftersom service föder service.
I Katrineholms grannkommun Nyköping har ett projekt startats för att införa
servicepunkter i kommunen. I dessa "punkter" förenas kommersiell service med
samhällsservice, alltså den service som kommunen eller
försäkringskassan/arbetsförmedlingen svarar för. I stort kan detta ses som en utveckling
av ett medborgarkontor, men med den skillnaden att en privat aktör finns med i bilden.
En servicepunkt är ett "öppet ställe" i en landsbygdsort. Det kan vara en affär, en
bensinmack, ett cafe eller liknande, som får en viss ersättning för att svara för viss
service, som exempelvis turistinformaton, hjälp med ansökningar och
ansökningsblanketter. Servicepunkten får då ersättning för de tjänster som utförs.
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Centerpartiet ser försöket med servicepunkter som mycket intressant och en väg att föra
ut kommunens service närmare de berörda samtidigt som det kan vara ett viktigt bidrag
till en levande landsbygd.
Katrineholm 23 september 2014
.,
In

Fredriksson(C)

Sten Holmgren(C)
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Björn Ekengren

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande kring motionen om Servicepunkter
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta motionen
besvarad eftersom en utredning inför etablering av servicepunkter på landsbygden är
påbörjad.
Ärendets handlingar
Motion ”Om att starta servicepunkter”
Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) yrkar i en tidigare skriven motion att
Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutveckling genom att utveckla ett
system med servicepunkter.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på initiativet om att utveckla ett koncept
för servicepunkter på landsbygden, vilket är i enlighet med översiktsplan 2030 del
landsbygds intentioner om en levande landsbygd med växande befolkning. En av
strategierna i översiktsplanen del landbygd är att utgå och stärka de strukturer
(bebyggelse, infrastruktur och service) som finns idag. I översiktsplanens riktlinjer för
näringsliv och arbetsmarknad anges servicepunkter som en väg att gå för att skapa
generationsöverskridande mötesplatser för invånare. Servicepunkter är ett beprövat
koncept för att utveckla träffpunkter där spontana möten kan ske. Uppföljningar av
befintliga servicepunkter i andra kommuner har visat gott resultat. Exempel på tjänster
som översiktsplanen pekar ut för en servicepunkt är möjlighet att äta eller fika, handla
dagligvaror, apoteks- och systembolagsvaror, betaltjänster, paketutlämning/inlämning, wifi-hotspot (Anslutning Katrineholm), försäljning av drivmedel med mera.
Att stärka och utveckla servicen i och i kring våra kransorter är även viktigt för de
företagare som verkar där, för de som vill starta upp en verksamhet samt de
besökare/turister som kommer till kommunen. Företagandet och besöksnäringen växer
och servicepunkter kan vara ett sätt för Katrineholms kommun att stärka det lokala
näringslivet. Ett övergripande mål på länsnivå är t.ex att fördubbla turismen på tio års
sikt. Därför kommer frågan om att servicepunkterna ska bli en förlängd arm till
turistbyrån finnas med i den påbörjade utredningen.
I dagsläget pågår utredning kring möjligheterna att i första hand öppna servicepunkter i
Björkvik, Valla och Äsköping, de är orter med etablerad dagligvaruhandel som redan i
dagsläget tillhandahåller service i form av livsmedelsförsäljning, postutlämning,
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apotek etc. Utredningen kommer i andra hand titta på förutsättningar för
servicepunkter på övriga tätorter (Bie, Floda, Forssjö, Strångsjö och Sköldinge).
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren(C) föreslår i motionen att servicepunkterna
ska tillhandahålla service som kan motsvara ett medborgarkontor. Kommande dialog
med aktörer i de tilltänkta orterna får utvisa vilken typ av service som efterfrågas på
servicepunkten och huruvida det är lämpligt/möjligt att förlägga samhällsservice som
hjälp med blanketter, information från myndigheter på servicepunkten. Det finns dock
exempel där distriktssköterskemottagningar upprättats kring en servicepunkt.
I utredningen och inför etablering av servicepunkter kommer kommunens verksamhet
där emot att granskas och dialog föras med kommunens förvaltningar, för att utreda
möjligheterna att samverka med servicepunkterna och använda dessa för olika typer av
medborgarservice. Möjliga funktioner som servicepunkten kan ha är till exempel
bibliotekstjänster, hjälp med kommunala ansökningar/e-tjänster, uppkopplad dator,
utskrifter med mera.
För samhällsbyggnadsförvaltningen

Björn Ekengren
Näringsliv- och landsbygdsutvecklare
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via solceller.
Teknikutvecklingen har gjort att solceller för att generera el, de senaste åren, blivit både billigare och
mer effektivt.
Av flera skäl är generering av el, med hjälp av solceller, en attraktiv teknik. Till fördelarna hör att den
har låg miljöbelastning, ger låga rörliga kostnader, skapar möjlighet till lokala arbetstillfällen och
driver teknikutveckling.
När elektricitet från solceller nu även börjar bli en ekonomiskt fördelaktig lösning, så tycker
Vänsterpartiet i Katrineholm att det börjar bli dags att Katrineholms kommun börjar utreda
möjligheten att producera sin egen el.
Det finns redan mycket solceller installerade i Katrineholms Kommun, det tycker vi att kommunen
skall dra fördel av, det kan ge möjligheter till att skapa klustereffekter. Exempel på sådana
klustereffekter skulle kunna var utbildnings- och/eller forskning-etableringar, ellagringstekniker eller
andra spinoff-effekter.
Katrineholms kommun äger idag gott om egen mark, möjlig att använda till att placera solceller på,
det finns ett flertal tak och fasader på fastigheter som ägs direkt av kommunen eller via ägda bolag.
Där kan man välja att placera sina egna solceller.
Vänsterpartiet i Katrineholm föreslår därför att fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag:
Att inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som är lämpade för
placering av solceller.
Att utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller.
Att utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras.
Att utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal
satsning på el-generering via solceller.

Vänsterpartiet i Katrineholm
Katrineholm 29/12–2016

………………………………………………………..………………………………………………………………….
Tony Rosendahl

Olof Carlsson

