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Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.10
Öppet för allmänheten §§ 61-72
Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande,
Joha Frondelius (KD) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S),
Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld
(M), Ann-Charlotte Olsson (C), Lennart Halvardsson (L), Göran Svenningsson (V)
Britt Gustafsson (SD)
Marita Sundqvist (S), Ewa Fager (S), Ajrula Ismailji (S), Lilian Lunde (S), AnnieMarie Carlsson (M), Sten Holmgren (C), Johanna Hellberg (KD), Emma Bäck (L),
Whera Nyvell (MP)
Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman §§ 55-67, verksamhetschef stöd
ordinärt boende Patrik Sikt, verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist,
verksamhetschef funktionsstöd Caroline Vadeby, controller/ekonom Marie Myrbeck,
verksamhetsstrateg Anders Jansson, personliga ombuden Anders Fridbäck och Sandra
Åhlin §§ 55-56, IT-samordnare Mikael Olander §§ 55-57 och 61-62, enhetschefer
sjuksköterskor Pernilla Andersson och Monica Persson §§ 61-65, utredare Jens Thomsen
§§ 60 och 64-66, representanter från FUB § 61
Dan Jonsson (S)
Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-06-18
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§ 55

Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg:
• Val av ny ledamot i byggkommittén samt ny kontaktpolitiker för Malmgården.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

3

2019-06-13

§ 56

Information - Verksamhet med personliga ombud
De personliga ombuden Anders Fridbäck och Sandra Åhlin berättar om verksamheten
som funnit sedan 2003.
Personligt ombud är ett stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning som har
problem och svårigheter i vardagen. Verksamheten är fristående från myndigheter
och sjukvård.
Uppgiften är att hjälpa personer att få det stöd från samhället de har rätt till. Det kan
handla om behov av vård, ekonomi eller kontakter med arbetsgivare eller olika
myndigheter. Målet är att klienten ska återta makten över sitt eget liv genom att hitta
och använda sina rättigheter i samhället.
Hjälpen är ingen insats och inga journaler förs. Hjälpen är gratis.
Ombuden ska även identifiera systemfel och brister som drabbar målgruppen på
lokal, regional och nationell nivå. Systemfel och brister rapporteras till ledningsgruppen, Länsstyrelsen och vidare till Socialstyrelsen.
Verksamheten finansieras med statsbidrag.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Whera Nyvell (MP).
____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 57

Information - Digitalisering utifrån strategin för välfärdsteknik
IT-samordnare Mikael Olander, verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt och
verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist informerar om det pågående
arbetet med digitalisering utifrån strategin för välfärdsteknik.
Strategin ska bidra till att öka brukarnas självbestämmande, trygghet och livskvalitet,
leda till kommunen som en attraktiv arbetsgivare och skapa effektivitet och samhällsekonomisk lönsamhet.
I förvaltningens arbetsgrupp deltar personal med olika kompetensområden.
Arbete pågår bl.a. gällande Virtual Reality (VR), digital tillsyn, e-tjänster, digital
signering, upphandlingar av trygghetslarm och välfärdssport.
Inom stöd i ordinärt boende pågår upphandling av trygghetslarm.
Inom särskilt boende för äldre pågår försök med:
• nytt system som är utformat för att automatiskt flytta patienter samt stödja vård
personal med dagliga flytt- och hanteringsprocedurer
• surfplattor med eget MDM-konto
• identifiering för öppning av dörrar utan nyckel
• rätt kontinensskydd vid rätt tid.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) samt förvaltningschef
Anna-Lena Ramstedt.
____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 58

Information - Ekonomi
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om tertialrapporten som är
inrapporterad till kommunstyrelsen den 16 maj 2019. Nämnden har fått rapporten via
e-post. Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar för perioden januari-april 2019 en
positiv avvikelse mot budget med 3 151 tkr.
Verksamhetsstrateg Anders Jansson redovisar tidsprocessen inför tertialrapporten.
Controller/ekonom Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget.
Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar för perioden januari-maj 2019 en positiv
avvikelse mot budget med 2 735 tkr. Helårsprognosen för 2019 är 7 222 tkr.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Göran Svenningsson (V)
och Joha Frondelius (KD).
_____________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 59

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•
•

Förslaget till ny organisation har samverkats den 23 maj 2019. Nu fortsätter
arbetet med fördelning av stödresurserna.
Projektledaren för det nya äldreboendet Dufwegården går i pension den
30 september 2019. Projektet går nu in i en operativ fas.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman
•
•
•
•
•

Sommarkurs för ungdomar som slutat årskurs 8 pågår vecka 24 och 25. Det är
totalt 40 ungdomar som deltar i år. Förvaltningen samarbetar med lärare på
Katrineholms tekniska college.
En återcertifiering har skett av vård- och omsorgscollege för fem år framåt.
Förvaltningen ska jobba mer med validering och handledare ska utbildas.
Sommarplaneringen är klar.
Satsningar pågår gällande psykisk ohälsa med bland annat en föreläsning om
självskadebeteende. Föreläsningen spelades in och finns nu tillgänglig på intranätet. Förvaltningen samarbetar med Viadidakt.
Det webbaserade system för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan vårdgivarna i Sörmland (Prator) håller på att byggas om och uppdateras.

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist
•

•
•

Under maj har verksamhetens lönekriterier utvärderats. Alla enheter har fått
lämna förbättringsförslag och arbetsgivare och facket har träffats. Nu påbörjas
arbetet med att ta fram en mall för medarbetarsamtal som harmoniserar med
mallen för lönesamtal.
Sommarplaneringen är klar. En uppföljning har gjorts av antalet delade turer i
schema under sommaren och det är ingen skillnad mot föregående år.
En enhet har haft flera stölder och därför har extra åtgärder satts in, bl.a. samarbete med polisen och säkerhetschefen som kommer att arbeta med en säker
arbetsplats. Ett nyckelskåp med loggfunktion är installerat för att kunna följa upp
vem som öppnar vilket värdeskåp och vid vilken tid. Även extra kontrollräkning
av enskilda medel är infört. Händelserna är polisanmälda.

Verksamhetschef stöd ordinär boende Patrik Sikt
•
•
•
•
•

Samtliga genomförandeplaner är aktuella.
Sommarplaneringen är klar.
Central introduktionsutbildning pågår denna vecka.
Översynen av nattarbetet har gett avsedd ekonomisk effekt. Det finns fortfarande
utvecklingsdelar som verksamheten arbetar med.
Hanna Westlund har anställts som ny enhetschef från den 1 juli 2019 inom stöd i
ordinärt boende (servicehuset Igelkotten och hemtjänst Kamelen).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Verksamhetschef funktionsnedsättning Caroline Vadeby
•
•
•
•

•

Brukarråden är snart genomförda.
Sommarplaneringen är klar förutom några sena avhopp av semestervikarier och
några vikarier som inte får delegeringar pga. språksvårigheter.
Kulturgruppen inom daglig verksamhet har inlett ett samarbete med Scenkonst
Sörmland. Det innebär att brukarna på Resurscenter kommer att ha en filmklubb
och erbjudas filmvisning i Perrongens Black box från och med hösten 2019.
Fem vägledare från verksamheten är nu utbildade i delaktighetsmodellen (DMO).
Modellens bärande idé är att stödja brukare att öka sin förmåga att uttrycka och
formulera sina behov och önskemål tillsammans med de som de delar vardagen
med. Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor som förs i mindre
grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt
samtal. Vägledarna håller i samtalen och är inte brukarnas personal.
En brukare med personlig assistans har avlidit och personalgruppen bestående av
fyra medarbetare kommer att placeras om inom verksamhetsområdet.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och Lennart Olsson (S).
___________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 60

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.
Tjänstemannabeslut
Datum, §
2019-04-01--05-31
2019-04-01--05-31
2019-04-01--05-31
2019-04-01--05-31
2019-05-08, § 13

2019-05-08, § 14

2019-05-13, § 15

2019-05-21, §§ 17-18

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Beslut att anmälan enligt lex
Sarah inte utgör ett allvarligt
missförhållande (fysiskt övergrepp). LS 3:19
Beslut att inkommen lex Sarahrapport inte utgör missförhållande
(brister i dokumentation, förväxling av brukare). LS 13:19
Förordnade av Ann-Christine
Brånn att jämte egen tjänst upprätthålla tjänsten som medicinskt
ansvarig sjuksköterska den 13-16
maj 2019.
Yttrande till IVO med anledning
av ej verkställda beslut

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare

Yttrande över SKL: s rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Ulrica Truedsson, ordförande

Biståndshandläggare
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion
Susanna Kullman, verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion

Ordförandebeslut
2019-06-03, § 19

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Utskottsbeslut
Datum, §
2019-05-09, §§ 13-18

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande
Enskilda utskottet

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 61

Information från FUB om lekoteksverksamheten
Kjell Clasborn från FUB och lekotarierna Anita och Sanna informerar om lekotekets
verksamhet som finns på Stensättersgatan 37. Lekoteket startade 1973.
Målgruppen är barn i förskoleåldern som behöver extra stöd och stimulans för sin
utveckling. Lekoteket har nyttiga och roliga leksaker som ska stimulera till kommunikation, samspel, förståelse, tal, språk, motorik och koncentration.
Barnets behov styr. Föräldrarna väljer om de vill besöka lekoteket eller ha ett hembesök. Leksakerna får lånas gratis.
Lekoteket rekommenderas av barnhälsovården, barnhabiliteringen, logopedmottagningen samt av pedagoger i förskolor och resursteam. Remiss behöver inte.
Lekoteket finansiseras genom bidrag från Katrineholms, Flens och Vingåkers
kommuner.
Från starten till 2018 har det varit en personal anställd. Från oktober 2018 finns 1,25
tjänst pga. ökning av antalet inskrivna barn och förändrade behov.
Då en av lekotarierna går i pension i november kommer dubbelbemanning att
behövas under inskolningsperioden.
FUB informerar om att de därför kommer att ansöka om ett tilläggsanslag för år 2019
och att ansökan om bidrag för år 2020 kommer att bygga på 1,5 tjänst.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S) och tackar för informationen.
__________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 62

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
(GDPR) (VON/2019:56)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR).
De antagna riktlinjer redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 10/2019.
Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun,
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade kan ha
rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av
personuppgifter inom sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta tilllämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.
Riktlinjerna omfattar också stöd för framtagande av viss dokumentation såsom anmälan av personuppgiftsincident och utformande av personuppgiftsbiträdesavtal.
Ärendets handlingar
•

Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
IT-samordnare Mikael Olander.
_______________
Beslutet skickas till: VOF ledningsgrupp, akten
Kopia för kännedom: Kommunledningsförvaltningen
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 63

Redovisning av arbetsmodell för trygg hemgång
(VON/2016:63)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån beslut i vård- och omsorgsnämnden den 7 juni 2018, § 62, har förvaltningen
fortsatt utveckla arbetet med hur arbetsmodellen ska se ut för att ta emot personer
med insatser från kommunen som skrivs ut från slutenvården. Det beslut som fattades
var:
•
•

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta med det
pågående utvecklingsarbetet.
Rapportering ska ske kontinuerligt till vård- och omsorgsnämnden och en skriftlig
rapportering ska ske i juni 2019.

Nuvarande arbetsmodell utgår från ordinarie verksamhet. Utgångspunkten är den
riktlinje för in- och utskrivning från slutenvården som länets kommuner och Region
Sörmland har gemensamt, Trygg hemgång och effektiv samverkan. Målsättningen är
att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan, där
ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset. Arbetssättet utifrån riktlinjen har satt sig i organisationen och samarbetet fungerar bättre mellan olika
huvudmän inom den västra länsdelen.
Katrineholms kommun, precis som länets övriga kommuner och regionen, kommer
att fortsätta utveckla arbetet med att ta emot personer som skrivs ut från slutenvården.
Det gäller bland annat hur dokumentation och informationsöverföring ska ske, hur
inskrivning i hemsjukvård ska ske och hur vi på bästa sätt ska samarbeta med i första
hand den regionsfinansierade öppenvården. Framgångsfaktorer för att lyckas med
arbetet är att ha ett gott samarbete mellan förvaltningens olika resurser, med länets
kommuner, med regionfinansierad öppenvård och slutenvården. Det är av största vikt
att alla aktörer tar ansvar för sina delar och att alla har individens bästa i fokus.
Ärendets handlingar
•

Rapport - Arbetsmodell för hemgång från slutenvård, 2019-05-23

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Ove
Melin (S) och Joha Frondelius (KD) samt enhetschef Monica Persson och förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
_______________
Beslutet skickas till: Verksamhetschefer för information till enhetschefer, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 64

Yttrande över förslag till idrottspolitiskt program
(VON/2019:49)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har på remiss översänt förslag till idrottspolitiskt
program till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning och yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna idrottspolitiska
programmet. Förvaltningen vill särskilt betona målsättningen för planperioden om
god tillgänglighet till lokaler och anläggningar, och ett utbud som passar personer
med olika förutsättningar. Detta med tanke på att, som står skrivet, även äldre personer och personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid.
Förvaltningen vill vidare understryka vikten av målsättningen att sträva mot att alla
kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och nya anläggningar skall tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer.
Utöver detta anser vård- och omsorgsförvaltningen att ytterligare stimulans till föreningarna kan behövas för att förstärka målsättningen mot en ökad inkludering. Ett
förslag är att det kommunala stödet delvis kan bygga på att föreningen kan visa på att
de bedriver ett aktivt arbete för att erbjuda aktiviteter för personer med olika former
av funktionsnedsättning.
I programmet är fokus till stor del på tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet. Det
lyfts även att personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv
fritid. Vård- och omsorgsförvaltningen vill betona att personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar vanligtvis inte klassas som en egen grupp utan att de inkluderas i den ordinarie verksamheten inom idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet poängterar vikten av utbildning för att öka kunskapen för ett bra ledarskap gentemot personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Programmet trycker på vikten av
väl utbildade ledare när det gäller barn och ungdomar samt att
SISU/Sörmlandsidrotten kan bistå i detta. Riksidrottsförbundet lyfter att SISU även
tagit fram utbildningsmaterial gällande att leda personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vård- och omsorgsförvaltningen vill framhålla att även detta
är viktigt i utbildning till idrottsledare.
Ärendets handlingar
•

Förslag till idrottspolitiskt program.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredare Jens Thomsen.
_______________
Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 65

Yttrande över förslag till måltidspolitiskt program
(VON/2019:49)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har på remiss översänt förslag till måltidspolitiskt
program 2020-2023 till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt kommunala
pensionärsrådet.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna måltidspolitiska
programmet. Förvaltningen anser dock att det finns skäl till att utveckla och förtydliga några av programmets delar.
På sida 11 anges resultatmål såväl som aktiviteter för att uppnå målet trygg vård och
omsorg. Förkortningen SÄBO används här vid flera tillfällen. Detta bör ändras till
särskilt boende för äldre då särskilt boende kan innefatta boenden även för andra
målgrupper. Under punkten som rör nattfastemätning bör förtydligas att denna endast
görs för brukare inom särskilt boende för äldre. En annan punkt anger att måltidsombud inom funktionsstödområdet ska erbjudas utbildning en gång per år inom
området nutrition och måltider. Inom funktionsstödsområdet finns inte måltidsombud, utan det finns sapereombud. Förvaltningen vill därför att det ska stå
sapereombud på denna punkt.
Under rubriken ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv beskrivs som mål att kultur, idrott
och fritid för unga ska prioriteras. Två av de aktiviteter som anges är att Igelkottens
restaurang ska byggas om samt att möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra
äldre medborgare ska undersökas. Förvaltningen ställer sig här frågande till dessa
aktiviteters relevans ifråga om att uppfylla de angivna målen. Förslagsvis skulle
resultatmålet Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet, kunna passa bättre
utifrån föreslagna aktiviteter.
Ärendets handlingar
•

Förslag till måltidspolitiskt program

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Lennart Olsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt utredare Jens Thomsen.
_______________
Beslutet skickas till: Service- och teknikförvaltningen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 66

Årsredovisning av vård- och omsorgsförvaltningens
arbetsmiljöarbete 2018 (VON/2019:51)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställs årlig en redovisning av
förvaltningens arbetsmiljöarbete till vård- och omsorgsnämnden utifrån att nämnden
har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamheter. I praktiken sköts
dock arbetsmiljöarbetet av tjänstemän utifrån fördelade arbetsmiljöuppgifter.
Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud ökade under 2018, denna tendens förekommer dock inte gällande arbetsskador som inneburit frånvaro från arbetet. Orsakerna till ökningen som iakttagits anses inte vara möjliga att fastställa i dagsläget.
Som ett led i utveckling av arbetsmiljöarbetet anordnades under januari 2018 utbildningsdagar för chefer och skyddsombud. Utöver detta reviderades även flera rutiner
och riktlinjer på området. Detta bedöms kunna utgöra en bidragande faktor till det
ökade antalet rapporter om tillbud arbetsskador.
Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador är arbetsolyckor eller arbetssjukdom som föranlett, eller kan antas föranleda frånvaro eller eventuellt framtida men. Samtliga arbetsskador skall rapporteras
till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till arbetsmiljöverket. Även allvarliga
tillbud rapporteras till arbetsmiljöverket.
Tillbud är oönskade händelser som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Rapporterade tillbud diskuteras på arbetsplatsträffar, där förebyggande åtgärder
föreslås.
Ärendets handlingar
•

Tjänsteskrivelse 2019-05-15

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Ann-Charlotte Olsson (C) samt utredare Jens Thomsen.
_______________
Beslutet skickas till: Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 67

Reviderad samrådsorganisation för vård- och omsorgsnämnden (VON/2018:3)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering av riktlinjen för
samrådsorganisationen att gälla från den 1 juli 2019.

•

En översyn av riktlinjen ska göras senast hösten 2022.

Den godkända riktlinjen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 11/2019.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2013, § 60, om riktlinjer för
nämndens samrådsorganisation.
Samrådorganisationen ska granskas årligen och revideras vid behov. Senaste revidering gjordes i januari 2018 att gälla från den 1 februari 2018.
Utvärdering av genomförda brukarråd, samråd med brukarorganisationer och medborgardialoger har legat till grund för årets revidering.
I riktlinjen föreslås bland annat följande revideringar:
• Förtydligande av samverkan med äldreområdets intresseorganisationer
• Anhörigas deltagande i brukarråd
• Vissa ändringar utifrån möten med kontaktpolitikerna.
Ärendets handlingar
•

Förslag till reviderad riktlinje för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist.
_______________
Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, enhetschefer, nämndsekreterare, intranätet,
akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 68

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2019
(VON/2019:44)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden delar ut 2019 års kvalitetspris till:
• Gustavsro demensboende, Lövåsgården, 20 000 kronor
• Norrgläntans demensboende, Hus D, 20 000 kronor
• Furulidens aktivitetshandledare Birgitta Jönsson, Siv Haarala, Eva Svedlindh,
5 000 kronor.
Kvalitetsprisen delas ut i samband med nämndens sammanträde den 29 augusti 2019
och ska användas senast den 28 februari 2020.
En återkoppling om hur pengarna har använts ska ske till nämnden i april 2020.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2010,
§ 93, att godkänna handlingsplanen för utveckling av kvalitet utifrån ett salutogent/
hälsofrämjande förhållningssätt. Ett av förslagen i handlingsplanen var att införa ett
kvalitetspris. Förvaltningens verksamheter gjorde ett bra arbete med att registrera i
kvalitetsregistren och förvaltningen mottog 280 tkr i bidrag för detta arbete våren
2011. Detta arbete och bidrag bildade grunden till kvalitetspriset.
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2011, § 129, om riktlinjer för
hanteringen av kvalitetspriset. Följande kriterier ligger till grund för kvalitetspriset:
• Kvalitetsregistrerade arbeten
• Patientsäkerhet
• Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukaren/vårdtagaren
• Måluppfyllelse
• Arbetsmiljö
• Informations- och kommunikationsteknik (IKT).
Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete.
Får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser.
Undantag måste tydligt motiveras. Ytterst beslutar verksamhetschefer hur pengarna
skall användas.
• Studiebesök
• Utveckling i arbetet
• Något som gör att man kan stanna upp i vardagen och reflektera.
Vid genomförande av aktiviteter skall kommunens och förvaltningens värdegrund
gälla.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

19

2019-06-13

Vård och omsorgsförvaltningens förslag
Totalt har åtta nomineringar lämnats in under perioden 1 januari-31 mars 2019.
Med kriterierna som grund har vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tagit
fram förslag på vilka som föreslås bli tilldelade året kvalitetspris.
•

Gustavsro demensboende, Lövåsgården, 20 000 kronor
Motivering: Sedan Gustavsro öppnades 2013 har delar av personalgruppen förändrats men den goda arbetsmiljön finns kvar och kännetecknas av Respekt,
Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Personalen är även noga med att teamarbetet med
sjuksköterskor, paramedicinare och enhetschef ska fungera. Oavsett om du
kommer till Gustavsro som kollega, boende eller anhörig möts du av omtanke och
arbetsglädje som märks.

•

Norrgläntans demensboende, Hus D, 20 000 kronor
Motivering: Personalen arbetar mycket nära sina boende/vårdtagare och engagemanget är stort. De har skapat teman och väl anpassade miljöer utifrån de boendes
behov. Det finns även en frisersalong och glasshörna med vårdande sollampa.
Detta är kvalitetsförbättrande åtgärder enligt nya teorier och metoder inom
demenssjukvård. Det bidrar till en god social arbetsmiljö och samarbete med
varandra. Medarbetarna tar gärna emot studiebesök.

•

Furulidens aktivitetshandledare Birgitta Jönsson, Siv Haarala, Eva
Svedlindh, 5 000 kronor
Motivering: Aktivitetshandledarna arbetar med stort engagemang och kreativitet
och skapar många trevliga stunder med musik, underhållning, hotellfrukost, ljuskvällar, pyssel, pub-luncher, thai-middagar, gymnastik m.m. Skapar ett mervärde
för de boende på Furuliden (se Furulidens äldreboende på Facebook). Under 2018
var målet minst två aktiviteter på vardagar och en på helger vilket vi lyckades
uppnå. I brukarenkäten 2018 var 95 procent nöjda med aktiviteterna. A-handledarna lyckas också engagera personalen på avdelningarna att hitta aktiviteter
som passar olika människor. De samordnar 17 frivilliga nätverkare som deltar
regelbundet i aktiviteterna.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.
_______________
Beslutet skickas till: Enhetschef Gustavsro, enhetschef Norrgläntan hus D, enhetschef
Furuliden, Birgitta Jönsson, Siv Haarala, Eva Svedlindh, nämndsekreteraren, akten
Kopia för kännedom: Verksamhetschef särskilt boende äldre, controller

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 69

Ändrad sammanträdesdag (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 september flyttas till den
24 september 2019 klockan 13.15.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att sammanträdet torsdagen den 26 september flyttas till
tisdagen den 24 september 2019, klockan 13.15.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Nämndsekreterararen, berörda, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 70

Val av ny ledamot i byggkommittén samt ny kontaktpolitiker för Malmgården (VON/2019:1)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Sten Holmgren (C) som ny ledamot i byggkommittén och som kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende.
Uppdraget gäller för tiden till och med den 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Emilia Tennmyr (C) har slutat som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Emilia var
även ledamot i byggkommittén och kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende.
Ann-Charlotte Olsson (C) föreslår Sten Holmgren (C) som ersättare för båda uppdragen.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S).
_______________
Beslutet skickas till: Holmgren, sekreterare byggkommittén, nämndsekreteraren,
enhetschef Malmgården, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 71

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 26 april 2019 utifrån anmälan enligt lex Maria om risk för allvarlig vårdskada. Anmälan rörde patient med omfattande medicinska behov som flyttades från
sjukhus till korttidsboende. Patienten fick återvända till sjukhuset då kompetens och
resurser på korttidsboende inte var säkrade.
IVO har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterliga åtgärder. IVO har
bedömt att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen samt vidtagit och planerat åtgärder för att hindra att något
liknande inträffar igen. Hnr 2019:595
Beslut den 6 maj 2019 utifrån anmälan enligt lex Sarah rörande förväxling av två
enskilda med samma för- och efternamn och därmed dokumentation i fel journal.
IVO har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO
bedömer att huvudmannen har vidragit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller
undanröja missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker samt vidtagit och
planerat vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Hnr 2019:616
Beslut den 15 maj 2019 utifrån anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid
äldreboende. Anmälan rörde vård och behandling vid stopp i urinvägskateter. IVO
har avslutat ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. IVO har bedömt att vårdgivarenhar fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen samt
vidtagit och planerat åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Hnr

2019:661

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 20 maj 2019, § 77. Fullmäktige entledigar Emilia Tennmyr (C)
från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och utser Ann-Charlotte
Olsson (C) som ny ordinarie ledamot samt Sten Holmgren (C) som ny ersättare i
vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 24 april 2019
§ 71 Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. Hnr 2019:587
§ 73 Yttrande gällande granskning av hyresbidrag till föreningar. Hnr 2019:591
Protokollsutdrag den 29 maj 2019
§ 97 Tertialrapport 2019 för Katrineholms kommun Hnr 2019:742

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 15 april 2019, § 56, Årsredovisning och bokslut 2018 för
Katrineholms kommun. Hnr 2019:586
Region Sörmland
Protokoll från sammanträde med
• Gemensamma patientnämnden den 24 april 2019. Hnr 2019:629
• Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2019:711
• Protokollsutdrag från Nämnden för socialtjänst och vård - § 16 Nattfasterapport,
Sörmland 2018. Hnr 2019:715
Vård- och omsorgsförvaltningen
Minneanteckningar från brukarråd
•

•
•

•
•
•

Furuliden den 24 april 2019. Hnr 2019:577
Hemtjänsten den 20 maj 2019. Hnr 2019:683
Pantern den 6 maj 2019. Hnr 2019:631
Strandgården den 9 maj 2019. Hnr 2019:672
Resurscenter den 28 maj 2019. Hnr 2019:735
Resurscenters arbete/sysselsättning samt boendeformer den 21 maj 2019.
Hnr 2019:737

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

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 72

Sommarhälsning
Ordföranden önskar nämnden en trevlig och avkopplande sommar.
Nämnden önskar ordföranden detsamma.
Ordföranden informerar om nämndens medborgardialoger i höst som ska äga rum den
25 och 27 november 2019 med tema anhörigstöd (både vård- och omsorgsförvaltningens och socialförvaltningens anhörigstöd).
____________

Ordförandens sign

Justerandes sign

