
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-02-24 KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 15.10

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Marian Loley (KD) andra vice ordförande, 
Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), 
Annie-Marie Carlsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), Mårten Grothérus (L), 
Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S)

Ersättare Ajrula Ismailji (S), Lilian Lunde (S), Ingela Wallace (C), Emil Åhl (KD), Björn Wahlund (L), 
Whera Nyvell (MP), Jonah Håkansson (SD)

Övriga deltagande Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
förvaltningskontor/funktionsstöd Petra Kruse, enhetschef lednings- och verksamhetsstöd 
Lars Hernevid, ekonom Eva Glennåker, utredare Lars Carlberg §§ 1-9

Deltagare via distans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn §§ 4 och 7

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)

Sekreterare: Mona Kjellström

Utsedd justerare: Marian Loley (KD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digital signering 2022-02-28

Paragrafer § 1-  § 23

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-01 Datum för anslags nedtagande: 2022-03-22

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 1

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
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§ 2 VON/2021:30  040

Månadsrapport november 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för november 2021. 

Då nämnden inte haft något sammanträde under januari har rapporten redan mejlats ut 
till nämnden för kännedom.

Rapporterna redovisar väsentliga händelser, volymutveckling, ekonomisk redovisning 
och personal.

Ärendets handlingar
 Månadsrapport för november 2021

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marian Loley (KD) och Göran Svenningsson (V) samt enhetschef Lars Hernevid och 
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 3

Information - ekonomi 
Ekonom Eva Glennåker redovisar det ekonomiska läget. 
I januari 2022 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 3 055 000 
kronor. 

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 4

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt

Covid- 19

Restriktioner kvarstår genom exempelvis testning av personal, smittspårning, skydds-
utrustning samt rekommendationer vid besök.

Vaccinering dos 4

Vaccineringen har startat på särskilda boenden och planering pågår i hemsjukvården.

Smittläget (onsdag 23 februari)

Fem brukare är smittade (tre inom hemtjänst och två på boende). Veckovis information 
finns på www.katrineholm.se.

IT-störningar i helgen

I helgen var det IT-störningar vilket medförde att personal inte kom in i dator och verk-
samhetssystem. Problemet löstes successivt under dagen.

Boendeplan inför renovering

Näst på tur att flytta ur sina lokaler är Panterns särskilda boende som flyttar till 
Strandgården. Flytten är framskjuten till tidigast september på grund av leverans-
problem med material. Furuliden står näst på tur för renovering och planering pågår. 
Planering pågår för processen tillsammans med KFAB. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har genomfört en kommunövergripande inspektion med årlig uppfölj-
ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Två av förvaltningens enhetschefer har 
deltagit. 

Vissa brister har konstaterats, bland annat gällande:

 Rutiner för chefers och rektorers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
 Tillgång till vikarier (funktionsstöd).
 Rutiner och handlingsplaner efter årlig uppföljning.

Förvaltningen kommer att få krav på att säkra rutiner för utrymning av LSS i trapphus-
modeller. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Under 2020 genomförde IVO en särskild tillsyn med anledning av covid-19-pandemin. 
Tillsynen fokuserade på medicinsk vård och behandling för personer som bor på särskilt 
boende för äldre.
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Nu fortsätter tillsynen och IVO hämtar uppgifter via två enkätundersökningar. Syftet är 
att ta reda på om det finns förutsättningar att ge god och säker vård för personer som 
bor på särskilda boenden för äldre.

Hälsoåret

Förvaltningen har valt att börja inom äldreomsorgen med en satsning gällande korttids-
frånvaro/frisknärvaro. Ett uppdrag är framtaget. 

Hälsoinspiratörernas uppdrag på enheterna ska aktualiseras.

Ny verksamhetschef inom funktionsstöd

Gunilla Pettersson börjar som ny verksamhetschef inom funktionsstöd den 28 februari 
2022.

Medarbetarundersökning 2021

Redovisar resultatet från medarbetarundersökningen 2021.

Äldreomsorgen

Rekryteringar

24 kandidater har sökt till fyra tjänster som enhetschefer. 8 är uttagna till intervju. Det är 
fortsatt svårt att få erfarna kandidater till chefstjänsterna inom hemtjänst.

Försäljning av korttidsplatser

Korttidsplatser är sålda till Nyköpings kommun. Avtalet säkerställer en uppsägningstid 
om 10 dagar. Platser säljs enbart under förutsättning att Katrineholms kommun inte 
själv har behov av platserna.

Verksamhetschef funktionsstöd och förvaltningskontoret 
Petra Kruse

Förvaltningskontoret

 Rekrytering av kvalitétscontroller klar.
 Rekrytering av ny enhetscheftjänst inom hälso- och sjukvård pågår. I samband med 

rekryteringen kommer organisationen att ses över.

Funktionsstöd

 En lex sarah-utredning om bemötande är klar.
 Tre nya lex sarah-utredningar har inletts.
 Rekrytering av enhetschef till gruppbostäder neuropsykiatri klar.
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Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 En anmälan enligt lex Maria planeras. Bakgrunden är en vårdskada i samband med 

fall. 

 Handlingsplaner efter allvarligare negativa händelser ska följas upp i slutet av 
månaden. Det gäller läkemedels- och narkotikahantering, fall med skada samt syn-
punkter och klagomål. 

 Utifrån tidigare erfarenhet av pandemin finns risk för hög smittspridning under hela 
perioden fram till maj. 

 Personal uppmanas vaccinera sig med en tredje dos mot Covid-19. Nytt protein-
baserat vaccin kompletterar mRNA vaccinerna mot Covid-19. Det riktar sig till sär-
skilda grupper som inte kunnat/velat vaccineras med mRNA vaccin.

 I höstas startade en utbildning i vårdhygien för chefer och hygienombud. Utbild-
ningen kommer att tas upp igen under våren. 

 Förberedelser pågår inför den nationella punktprevalensmätningen vecka 11–12. 
Mätningen består av egenkontroller av följsamhet till basala hygien- och klädregler.

 I höstas genomfördes en patientsäkerhetsrond i samverkan med patientsäkerhets-
enheten inom Region Sörmland. Nu planeras en uppföljning av handlings- och 
åtgärdsplanen.

Under informationen yttrar sig även Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L).
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§ 5 VON/2021:29  013

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut.

2. Nämnden godkännder nedanstående statistikrapport och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt social-
tjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte 
verkställts inom tre månader för dagen för beslut. 

Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. 
En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.

Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 4 beslut (3 kvinnor, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 3 personer (1 kvinna, 2 män) har 
tackat nej till varsitt erbjudande.

7 (4 kvinnor, 3 män)

Dagverksamhet
Upplysning: 1 beslut (man) avslutat på egen begäran. 
1 beslut (kvinna) var verkställt vid rapporteringstillfället.

1 beslut (man) avser avbrott i verkställighet pga. eget 
initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri) 2 (1 kvinnor, 1 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna

Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället.1 (kvinna) har tackat ja och skrivit 
kontrakt men ej flyttat in. 1 beslut (man) verkställs 1 
februari. 1 (kvinna) har återtagit sin ansökan.

6 (3 kvinnor, 3 män)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Daglig verksamhet

Upplysning: 3 beslut (1 kvinna, 2 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 8 (5 kvinnor, 3 män) har avbrott i 
verkställighet pga. eget initiativ. 1 (kvinna) utreds för byte 
av sysselsättning.

11 (6 kvinnor, 5 män)

Ledsagarservice

Upplysning: 1 beslut (man) avslutat då vårdnadshavare 
inte gått att kontakta. 1 beslut (kvinna) avser avbrott i 
verkställighet pga. inställda aktiviteter.

2 (1 kvinna, 1 man)

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Akten
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§ 6

Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Tjänstemannabeslut

Datum Typ av beslut Delegat
2021-12-01--2022-01-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2021-12-01--2022-01-31 Färdtjänst Handläggare

2021-12-01--2022-01-31 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade

Handläggare

2021-12-01--2022-01-31 Socialtjänstlagen Handläggare

2022-01-05, § 39 LS 5:21 Beslut enligt 24b § 
LSS (lex Sarah) att rapport 
om bristande bemötande 
inte utgör missförhållande.

Petra Kruse, verk-
samhetschef för-
valtningskontoret

2022-01-05, § 1 LS 12:21 Beslut enligt 24b § 
LSS (lex Sarah) att rapport 
om bristande bemötande 
och metoder utgör risk för 
missförhållande.

Petra Kruse, verk-
samhetschef för-
valtningskontoret

Ordförandebeslut

Datum Typ av beslut Delegat
2022-01-26, § 2 Yttrande till IVO med anled-

ning av ej verkställt beslut 
Dnr 3.3.1-40320/2021

Marie-Louise Karlsson 
(S)

Comfact Signature Referensnummer: 1294886



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24 11 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

Redan anslagna beslut

Ordförandebeslut

Datum Typ av beslut Delegat
2021-12-20, § 40
2021-12-33, § 41

Principer vid ovaccinerade 
medarbetare (covid-19).

Marie-Louise Karlsson (S)

2022-01-11, § 4 Vård- och omsorgsnämnden - 
inställt sammanträde den 
27 januari 2022

Marie-Louise Karlsson (S)

Utskottsbeslut

Datum Typ av beslut Delegat
2022-02-03, § 1-3 Individärenden Enskilda utskottet
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§ 7 VON/2022:8  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen år 
2021.

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetslagen (2010:659) gäller från och med januari 2011. 

Enligt lagen ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.

Vårdgivaren har dokumentationsskyldighet gällande hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

Dokumentationen ska upprättas i form av en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars 
varje år. Där ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 
som har uppnåtts. 

Ärendets handlingar
 Patientsäkerhetsberättelse år 2021.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn.

Beslutet skickas till: Intranätet, akten
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§ 8 VON/2022:16  

Kvalitetsberättelse 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande styrdokument för kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvalt-
ningen ska en kvalitetsberättelse upprättas årligen. 

Kvalitetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete under kalenderåret 2021. 
I berättelsen framgår hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits 
under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts samt vilka förbätt-
ringsområden som uppmärksammats. 

Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det görs några 
fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet.  

Ärendets handlingar
 Kvalitetsberättelse 2021 Vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-02-04

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Björn Wahlund (L)  samt Göran Svenningsson (V) samt utredare Lars Carlberg och 
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Intranätet, akten
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§ 9 VON/2021:75  012

Ledningssystem för kvalitet inom vård- och omsorgs-
förvaltningen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer det reviderade styrdokumentet Ledningssystem 
för kvalitet, version 2, att gälla från 1 januari 2022. 

Styrdokumentet redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 1/2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari 2012. Enligt föreskriften ska vård- 
och omsorgsnämnden som dels är vårdgivare, dels bedriver socialtjänst och dels 
bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade an-
svara för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem antogs första gången av vård- 
och omsorgsnämnden 25 oktober 2012, § 122. Detta styrdokument är den andra revi-
derade upplagan. Under de senaste fem åren har ett omfattande förbättringsarbete 
kring vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem bedrivits. Detta föränd-
ringsarbete har resulterat i att styrdokumentet för kvalitetsledningssystemet behöver 
revideras.

I styrdokumentet beskrivs syftet med ledningssystemet, hur ansvar och roller är för-
delade, ledningssystemets grundläggande uppbyggnad med processer och rutiner samt 
hur arbetet med uppföljning, riskanalyser, avvikelser och ständiga förbättringar ska 
genomföras.

Förändringar från tidigare

Styrdokumentet har omarbetats och beskriver nu konkret hur vård- och omsorgsförvalt-
ningens ledningssystem för kvalitet är uppbyggt. Styrdokumentet tydliggör hur lednings-
systemet integreras med Katrineholms kommuns befintliga styrsystem.

Styrdokumentet är anpassat efter dagens organisation och tydliggör hur verksamheten 
ska arbeta processorienterat för att ge vård, omsorg, stöd och service av god kvalitet. 
Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet består av de processer och 
styrdokument som behövs för att säkra kvaliteten i verksamheten. I styrdokumentet 
visualiseras förvaltningens kvalitetsledningssystem genom ett förbättringshjul. Förbätt-
ringshjulet är grunden i uppbyggnaden av ledningssystemet och det systematiska för-
bättringsarbetet. Genom förbättringshjulet skapar vård- och omsorgsförvaltningen 
systematik i hur vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar vår verksamhet.

Precis som tidigare beskrivs hur ansvar och roller i ledningssystemet för kvalitet är för-
delade. En ny funktion, kvalitetsstrateg, inrättades 2020. Denna har i uppdrag att fungera 
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som controller för det systematiska kvalitetsarbetet gällande det sociala arbetet inom 
äldreomsorgen och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kvalitetsstra-
tegen, tillsammans med ledning och andra specialistfunktioner, har på en övergripande 
nivå i uppdrag att förvalta, utveckla och följa upp kvalitetsledningssystemet.

Ekonomiska konsekvenser

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att införa ett nytt digitalt systemstöd för att 
styra verksamheten enligt kvalitetsledningssystemet. Detta kommer att göras genom att 
visualisera processer, ansvar och roller, krav på samverkan, riskområden samt förtydli-
gade kopplingar till styrdokument. Införandet av systemstödet kommer medföra en årlig 
kostnad på cirka 51 800 kronor. Finansieringen av systemstödet föreslås tas från vård- 
och omsorgsnämndens befintliga budgetram. Arbetet med processkartläggning och 
systemstöd kommer att bestå av befintliga medarbetare.

Revideringen av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem beräknas 
innebära tillfälligt utökade resurser under uppstartfasen för uppbyggnaden och imple-
menteringen av det reviderade ledningssystemet. Under uppstart 2022 beräknas arbetet 
uppta minst 0,5 årsarbetare inräknat i kvalitetsstrategens arbete. Vidare kommer 
resurser från verksamheterna behövas som arbetar målinriktat under kortare perioder 
för att beskriva och utveckla processområden som kräver detaljkunskap om verksam-
heten. Detta är medarbetare som redan nu i sina uppdrag arbetar med ständiga förbätt-
ringar, tar fram processer och styrdokument, kvalitetsberättelse och patientberättelse 
med mera. Dessa medarbetare kommer därefter kontinuerligt arbeta med lednings-
systemets fortlöpande Implementering, förvaltning, utveckling och uppföljning.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av styrdokument Ledningssystem för kvalitet inom vård- och 

omsorgsförvaltningen, 2022-02-04.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt utredare Lars Carlberg.

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, kvalitétscontroller, personal via intranätet, akten

Comfact Signature Referensnummer: 1294886



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24 16 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 10 VON/2021:49  041

Årsredovisning 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2021 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Årsredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 2/2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning avseende 2021. 

Efter att föregående år präglats av ett arbete med att anpassa sig till en pandemi så har 
det under 2021 varit möjligt att återgå till mer av det ordinarie utvecklingsarbetet med 
utgångspunkt i målområden och resultatmål. Den nationella brukarundersökningen Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen har försenats. Det innebär att resultat saknas för flera 
av de för nämnden viktiga indikatorerna. Detta har gjort det svårt att bedöma om flera 
av resultatmålen inom Trygg vård och omsorg uppnås eller ej för året. Vård- och omsorgs-
förvaltningens bedömning är ändå att planerade aktiviteter har utförts enligt plan under 
året och de få indikatorer som finns inom Trygg vård och omsorg till största delen är posi-
tiva. Inom övriga målområden uppnår vård- och omsorgsförvaltningen en bibehållen 
eller ökad nivå. 

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. För 
2021 redovisas en positiv avvikelse mot budget om 9 739 tkr. 

Avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet enligt driftsredovisning 
(tkr)

Förvaltningsgemensamt 10 301
Förvaltningskontor -111
Äldreomsorg -2 929
Funktionsstöd 2 478
Resultat 9 739

Av 2021 års investeringsbudget för inventarier Dufvegården och ny gruppbostad Humlen 
återstår 7 666 tkr. Av dessa medel ombudgeteras 800 tkr till 2022 för kvarvarande 
leveranser och inköp av trädgårdsmöbler.

Ärendets handlingar
Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2021.
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Björn Wahlund (L) samt enhetschef Lars Hernevid.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, intranätet, akten
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§ 11 VON/2021:47  042

Ombudgetering av investeringar 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av 
investeringar för 2022.

Sammanfattning av ärendet
I 2022 års investeringsbudget finns 500 000 kronor avsatta för renoveringsbehov på LSS-
bostaden Jägaregatan. Renovering av Jägaregatan kunde dock genomföras sent under 
2021 och därför togs kostnaden inom befintlig driftsbudget föregående år. 

Behovet av dessa investeringsmedel kvarstår dock under 2022 då Sundsgatan behöver 
renoveras utifrån brukares särskilda behov.

 Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att 500 000 kronor ombudgeteras till 
annat prioriterat renoveringsarbete på Sundsgatan. 

Beslutet skickas till: VC funktionsstöd, controller, ekonom, akten
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§ 12 VON/2021:9  049

Redovisning av genomförd internkontroll 2021 vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollrapportern redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 3/2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvars-
området vid sitt sammanträde den 25 februari 2021 (§ 33). Enligt kommunens regle-
mente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovis-
ningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att upp-
följningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i 
huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns utvecklings- och förbätt-
ringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. 

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen vid-
tagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar
 Förslag till internkontrollrapport för vård- och omsorgsnämnden 2021.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt enhetschef Lars Hernevid.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, intranätet, akten
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§ 13 VON/2022:17

Internkontrollplan 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2022.

Internkontrollplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 4/2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom sitt eget verksamhetsamhetsområde. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 
2021 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2022. 

I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem 
som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både ekonomiska 
kontroller och verksamhetskontroller. 

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med vård- och 
omsorgsnämndens årsredovisning för 2022.

Ärendets handlingar
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Björn Wahlund (L) samt enhetschef Lars Hernevid.

Beslutet skickas till: Intranätet, controller, ekonom, akten
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§ 14 VON/2022:12  

Habiliteringsersättning 2022 inom daglig verksamhet/ 
sysselsättning 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

 Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS skall fort-
satt vara 20 kronor per timme under 2022 med anledning av det särskilt riktade 
statsbidraget som berör målgruppen.

 Habiliteringsersättningen för personer med daglig sysselsättning enligt socialtjänst-
lagen (SoL) skall fortsatt vara 15 kronor per timme under 2022.

 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 arbets-
tid ska ligga kvar under 2022.

 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 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget infördes 2018 och syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dag-
penning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (så kallad habiliteringsersätt-
ning). Om kommunen rekvirerar men inte använder pengarna så betalas de tillbaka. 

Katrineholm har sedan 2018 höjt habiliteringsersättningen från 10 kr till 15 kr/timme 
med hjälp av statsbidraget. Katrineholm har även ändrat så att ersättningen kan betalas 
ut för 40 timmar/vecka samt för obekväm arbetstid 2 kr/timme. 

I juni 2021 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att höja habiliteringsersättningen för 
personer med daglig verksamhet enligt LSS till 20 kr per timme under år 2021 med 
anledning av statsbidraget. Som tidigare med förbehållet att höjningen enbart gäller så 
länge statsbidraget kan rekvireras. Detta skall vara tydligt i all information om habilite-
ringsersättningen. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att habiliteringsersättningen för per-
soner som deltar i daglig verksamhet enligt LSS ska vara kvar på samma nivå även för 
2022, det vill säga 20 kronor/timme. Habiliteringsersättningen för personer inom daglig 
sysselsättning enligt SoL bör kvarstå på 15 kronor/timme då statlig finansiering saknas 
och kostnaden behöver tas inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram. 
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Om statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS inte kommer att fördelas för 2022 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 44 personer. Daglig sysselsättning är 
en frivillig insats enligt SoL.

Kostnadsberäkning

Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig verksamhet enligt LSS 
beräknas till 1 875 000 kronor årligen. 

Kostnaden för bibehållen timersättning för personer på daglig sysselsättning enligt SoL 
beräknas till 100 000 kronor årligen. 

Kostnaden för bibehållen utökad arbetstid och ersättning för obekväm arbetstid beräk-
nas till 20 000 kronor årligen.

Beslutet skickas till: Verksamhetschef, enhetschef Resurscenter, administratörer funktions-
stöd, akten
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§ 15 VON/2022:13

Revidering av timersättning för utförare av hemtjänst - 
bilaga 2 till förfrågningsunderlag valfrihetssystem 
hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra aktuella ersättningsbelopp i bilaga 2 till 
”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, 
Hemtjänst”, enligt förvaltDe nya ersättningsbeloppen ska gälla från den 1 januari 2022.

Bilaga 2 till förfrågningsunderlag med aktuella ersättningsbelopp redovisas som bilaga 
till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2022.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlaget ska ses över regelbundet. En översyn gjordes senast den 
27 augusti 2020 och gäller från den 1 januari 2021. En ny översyn planeras under våren 
2022.

Ersättningsbeloppen regleras i bilaga 2 till förfrågningsunderlaget. Ersättningsbeloppen 
höjdes senast den 1 januari 2021 enligt nämndens beslut den 28 januari 2021, § 13. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nu en höjning av ersättningsbeloppen att gälla 
från den 1 januari 2022. Höjningen baseras på löneökningar. 

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

Beslutet skickas till: 

IT-samordnare
Ekonomiassistent
Controller för information till utförare av hemtjänst
Ekonom
Akten
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§ 16 VON/2021:61  025

Yttrande över motion om att delade turer gör en del 
personal sjuka 

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

Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation

Marian Loley (KD) och Ann-Charlotte Olsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda möjlig-
heten att de delade turerna blir frivilliga samt att utreda möjligheten att betala en viss 
procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt ta ut i ledighet. 

Vård- och omsorgsnämnden har fått ärendet på remiss och svar ska vara inne hos 
kommunledningsförvaltningen senast 2022-03-31.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och bedömning
Utgångspunkten gällande schemaläggning är att brukarnas behov av stöd ska tillgodo-
ses. Inom vissa verksamheter kan detta innebära att antalet insatser som ska utföras är 
ojämnt fördelade över dagen. Vanligtvis är behoven av stöd störst under morgon och 
kväll. Med anledning av detta och utifrån de aktuella personalresurserna förekommer 
delade turer. Delade turer innebär i vissa fall även att frekvensen helgarbete kan hållas 
på en lägre nivå, det vill säga att personalen arbetar färre helger.  God planering och 
fördelning av resurser är en förutsättning för att hålla nere andelen delade turer. Vård- 
och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt enligt kommunplanens mål om att 
antalet delade turer ska minska och att de i möjligaste mån ska vara frivilliga.

I budgetpropositionen för 2022 beslutade riksdagen att sökbara medel för att motverka 
delade turer ska införas. Utgångspunkten är en modell som kallas Söderhamns-
modellen, som bygger på frivilligt delade turer samt ekonomisk ersättning för väntetid. 
Totalt ska 300 miljoner kronor tillföras år 2022 och 600 miljoner år 2023. I dagsläget sak-
nas närmre bestämmelser för hur detta ska genomföras, förvaltningen bevakar frågan 
och insatser kan bli aktuella.

Med detta anser förvaltningen att motionen är besvarad.
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Ärendets handlingar
 Motion om delade turer

 Remissanvisning

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marian Loley (KD) och Ann-Charlotte Olsson (C).

Förslag och yrkanden

Marian Loley (KD) yrkar med instämmande Ann-Charlotte Olsson (C) bifall till motionen. 
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att motionen ska anses vara besvarad 
mot Marian Loleys och Ann-Charlotte Olssons yrkande om att bifalla motionen. Hon 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen

Akten
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§ 17 VON/2022:10, VON/2021:4

Ansökan om statsbidrag 2022 för personligt ombud 
samt verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 
2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut

 Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan 
till Länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud i 
Katrineholm och Flen 2022.

 Nämnden ställer sig bakom årsredovisning 2021 och verksamhetsplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 8 november 2021 översänt information om ansökan om stats-
bidrag för verksamhet med personliga ombud år 2022. 

Kommuner som driver verksamhet med personliga ombud för vissa personer med 
psykiska funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522, har möjlighet att ansöka om stats-
bidrag för verksamheten 2022.

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2022. På blanketten ska 
anges vilken nämnd som beslutat om ansökan.

Sökanden ska ange antal årsanställning av personliga ombud som ansökan avser.  
Sökanden ska inte omräkna antalet ombud i kronor eller ange det totalbelopp som söks. 
Det fastställs av länsstyrelsen i beslutet efter att Socialstyrelsen fördelat statsbidraget 
mellan länen. Till ansökan ska en verksamhetsplan eller motsvarande för verksamheten 
bifogas.

Efter beslut måste de kommuner som beviljas statsbidrag rekvirera medlen från läns-
styrelsen genom en särskild begäran om utbetalning.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2022 års verksamhet.

Ärendets handlingar
 Ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud år 

2022
 Verksamhetsplan 2022
 Verksamhetsberättelse 2021

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, akten

Kopia för kännedom: Flens kommun
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§ 18 VON/2021:76  048

Revidering av riktlinjer/bestämmelser för kommunala 
bidrag till föreningar inom vård-  och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till ändringar av 
riktlinje för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde.

Riktlinjen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgs-
nämndens handling nr 8/2022.

Sammanfattning av ärendet
Rutinerna för hur de kommunala förvaltningarna hanterar föreningsbidrag har ändrats. 
Därför har vård- och omsorgsförvaltningen sett över riktlinjen för föreningsbidrag inom 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Ändringarna som förvaltningen föreslår är i enlighet med kommunfullmäktiges anvis-
ningsdokument för föreningsstöd, som gäller till och med 2023-12-31. 

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av riktlinjer. Bestämmelser för kommunala bidrag till före-

ningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Beslutet skickas till: 

Föreningskonsulenterna

Handläggare VOF

Webben

Communis

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1294886



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24 28 (32)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 19 VON/2021:3  700

Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till handling-
arna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna 
synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni 
och juli-december. 

Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av verksamheten. 
Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka synpunkter 
som kommit in under perioden och hur de åtgärdats. 

Under perioden juli-december 2021 har elva synpunkter blivit registrerade som allmän 
handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, 
utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. 
Kommunicering och åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som 
ibland tangerar till att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.  

I diarieförteckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna 
hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Ärendets handlingar
 Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden juli-december 2021.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Lennart Olsson (S) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Akten
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§ 20 VON/2022:18  

Redovisning arbetsmiljö 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. I praktiken sköts 
dock arbetsmiljöarbetet av tjänstepersoner utifrån delegation av fördelning av arbets-
miljöuppgifter.

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställer förvaltningen rappor-
terade arbetsskador och tillbud en gång per år.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Både antalet rapporterade arbetsskador och tillbud minskade under år 2021 jämfört 
med året innan. Minskningen finns i äldreomsorgen där antalet rapporterade arbets-
skador är hälften jämfört med 2020. Däremot har antalet rapporterade arbetsskador 
ökat inom funktionsstöd. Rapporterade tillbud minskade dock mest. 

Minskningarna i rapporterade arbetsskador och tillbud stämmer inte överens med 
Arbetsmiljöverkets registrering på riksnivå. Där finns en ökning i både rapporterade till-
bud och olycksfall inom vård-, omsorg och sociala tjänster under 2021, särskilt av tillbud. 
Arbetsmiljöverket förklarar ökningen med att medarbetare har riskerat att bli smittade 
av covid.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen fokus på arbets-
miljö och trivsel i arbetet. Förvaltningen avser att fortsätta med informationsspridning 
bland såväl medarbetare som chefer i syfte att fortsätta att utveckla arbetet för en god 
arbetsmiljö.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Mårten Grothérus (L) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 21 VON/2021:48  709

Redovisning av inkomna domar 2021 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgs-
förvaltningen. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att yttra sig vid över-
klagan = delegaten i ursprungsbeslutet.

För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en samman-
ställning gjorts av inkomna domar under året. 

Beslut fattas enligt följande lagar:

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
 Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst 
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
 Folkbokföringslag (1991:481).

Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets sammanträden.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av inkomna domar 2021.

Beslutet skickas till: Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 22 VON/2019:1  110

Val av ny ersättare i enskilda utskottet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Marita Sundqvist (S) som ny ersättare i enskilda 
utskottet för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ove Melin (S) har den 27 december 2021 till fullmäktige meddelat att vill avsluta sitt 
uppdrag i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om 
entledigande då sammanträdena i januari och februari har ställts in.

Ove är även vald som ersättare i enskilda utskottet.

Ordföranden föreslår att Marita Sundqvist (S) redan nu väljs som ny ersättare i 
nämndens enskilda utskott efter Ove.

Beslutet skickas till: 

Marita Sundqvist

Troman

Sekreterare EU

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 23

Meddelanden 

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

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 27 december 2021 samt 15 februari 2022 från tillsyn av ej verkställda beslut. 
IVO har avslutat ärendena och bedömer mot bakgrund av de redovisade omständig-
heterna att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvalt-
ningsrätten. Hnr 2021:1298, 2022:189.

Kommunfullmäktige
 Protokollsutdrag den 22 november 2021, § 165: Revidering av avgifter inom vård- 

och omsorgsnämndens verksamhet. Hnr 2021:1256-1257.
 Protokollsutdrag, delegationsbeslut, den 3 januari (§ 1) och 26 januari 2022 (§ 2): 

Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 januari och 14 februari 2022 är 
inställda. Hnr 2022:2, 2022:125 

Kommunstyrelsen
 Protokollsutdrag den 15 december 2021:

§ 216: Antagande av ny informationshanteringsplan och diarieplan från den 1 januari 
2022 samt att nuvarande diarieplan slutar att gälla från samma datum. Hnr 
2021:1300, 1301.
§ 221: Gallring av information vid överföring till annat medium. Hnr 2021:1302.

 Delegationsprotokoll den 18 januari 2022, § 2: Kommunstyrelsens sammanträde den 
26 januari 2022 är inställt.

Region Sörmland
Protokollsutdrag från:

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 8 december 2021 verksam-
hetsplan med budget 2022 – 2024. Hnr 2021:1285, 2022:24.

 Gemensamma patientnämnden den 2 december 2021. Hnr 2022:25

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet den 29 november 2021. Hnr 2021:1253.

Vård- och omsorgsförvaltningen
 Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationer inom funktionsstöds-

området. Hnr 2021:1251.
 Helårsuppföljning av verksamheten med Fixar-tjänst (fd. Fixar-Malte). Hnr 2022:98

Comfact Signature Referensnummer: 1294886
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