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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2017-08-18

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2017-08-31 kl. 13:15

Plats

Vård- och omsorgsförvaltningen,
Upplandsgatan 2. Lokal: Yngaren 1 & 2

Ärende

Beteckning

1.

Utdelning av vård- och omsorgsnämndens
kvalitetspris

VON/2017:33

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Fastställande av dagordning

5.

Information - Nationell kvalitetsplan för vård och
omsorg för äldre personer

Eva Hersler

6.

Information - Byggnation av nytt äldreboende

Eva Hersler
Mats Finn

7.

Aktuell information från verksamhetschefer

8.

Redovisning av delegationsbeslut

9.

Öppet för allmänheten från klockan 15 med
allmänhetens frågestund

10.

Redovisning av nattfastemätning våren 2017

VON/2017:12

Maria Isaksson
Josefin Sandqvist

6

11.

Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen
hösten 2016

VON/2017:37

Eva Gyllhamn

16

12.

Yttrande över hastighetsplan för Katrineholms
kommun

VON/2017:36

Matilda Gränsmark

28

13.

Långsiktig plan för att möta behov av LSSbostäder

VON/2017:48

Pia Aalto

71

14.

Effekter av förändringar i betalningsansvarslagen

VON/2017:50

Per Axelsson

79

15.

Anmälan om missförhällande enligt lex Sarah
(brist trygghetslarm, utebliven insats)

VON/2017:4

Jens Thomsen

85

16.

Förslag om höjning av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet

VON/2017:39

Päivi Kabran

87
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KALLELSE
Datum

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

2017-08-18

Ärende

Beteckning

Handläggare

Sidnr

17.

Vård- och omsorgsnämndens underlag för
övergripande plan med budget 2018-2020

VON/2017:39

Päivi Kabran

95

18.

Ansökan från HS Care AB om att bli extern
utförare inom hemtjänsten enligt Lagen
valfrihetssystem

VON/2017:25

Susanna Kullman

122

19.

Ansökan från Katrineholm Omsorg om att bli
extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen
valfrihetssystem

VON/2017:25

Susanna Kullman

124

20.

Redovisning av inkomna synpunkter perioden
januari-juni 2017

VON/2017:38

Susanna Kullman
Josefin Sandqvist
Birgitta Lundström

126

21.

Meddelanden

129

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

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!

Kommande sammanträdesdagar år 2017
Enskilt utskott
klockan 13.15
7/9
5/10
9/11
14/12
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-15

VON/2017:33 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Utdelande av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
2017
Sammanträdet inleds med utdelning av nämndens kvalitetpris enligt nämndens beslut
den 8 juni 2017.
2017 års kvalitetspris delas ut till:
 Avdelningen Prästkragen, Vallgården, 25 000 kronor.
 Ann-Louise Århage, demenssjuksköterska, 10 000 kronor.
 Saud Porovic, Skogsbrynet/Socialpsykiatrin, 10 000 kronor
Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i
första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser (undantag
måste tydligt motiveras).
Ansvarig chef beslutar ytterst om vad pengarna ska användas till. Det kan vara studiebesök, utveckling i arbetet eller något som gör att man kan stanna upp i vardagen och
reflektera.
Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund gälla.
Kvalitetsprisen ska användas senast den 31 december 2017.
En återkoppling skall ske till nämnden i februari 2017 om vad pengarna använts till.
_____________
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-18

/ //

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut 2017-08-31
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till 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, §
Typ av beslut
2017-06-01--07-31 Bostadsanpassningsbidrag
2017-06-01--07-31 Färdtjänst/riksfärdtjänst
2017-06-01--07-31 Lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade
2017-06-01--07-31 Socialtjänstlagen
2017-06-26, § 13
Förordnande av MAS vecka 26
samt 28-31
2017-08-21, § 14
Förordnande av verksamhetschef
hälso- och sjukvård Per Axelsson
att jämte egen tjänst upprätthålla
tjänsten som förvaltningschef den
24-25 augusti 2017.
Ordförandebeslut
Datum, §
Typ av beslut
2017-06-27, § 12
Rapportertering av ej verkställda

beslut andra kvartalet 2017
Utskottsbeslut
Datum, §
2017-06-15, §§
22-25

Typ av beslut

Individärenden

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Susanna Kullman,
t.f. förvaltningschef
Päivi Kabran,
förvaltningschef

Beslutande
Christoffer Öqvist,
1:e vice ordförande

Beslutande
Enskilda utskottet

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-17

VON/2017:12 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Josefin Sandqvist/JT

Vård- och omsorgsnämnden

Nattfasta - resultatmål våren 2017
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger resultatmål för nattfastan våren 2017 till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden
resultatmålet att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11
timmar ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Med nattfasta menas
tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger någon nämnvärd
energi. En bra fördelning av måltiderna under dagen minskar nattfastan och därmed
även risk för bland annat fall, dålig sömn, sår och förstoppning.
Resultat
Våren 2017 har 35 % en nattfasta kortare än 11 timmar vilket är en försämring jämfört
med 39 % hösten 2016 och 41 % våren 2016. Medelvärdet för nattfastan var 11 timmar
och 37 minuter där längsta fastan var uppmätt till 15 timmar och 45 minuter, medan
den kortaste var 4 timmar och 30 minuter. Medelvärdet för nattfastan våren 2016 var
10 timmar och 59 minuter då var längsta nattfastan uppmätt till 15 timmar och 45
minuter, medan kortaste till 3 timmar och 45 minuter.
Antalet brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta har minskat i årets mätning
jämfört med 2016. 2009-2015 hade vård- och omsorgsnämnden som mål att minska
nattfastan till 13 timmar (av de 41 avdelningar som deltog i mätningen skulle sex
avdelningar inte klarat målet för 2015). Det är viktigt att fortsätta arbeta för att nå
målet <11 timmars nattfasta men förändring tar tid.
För att minska nattfastan kommer verksamheterna fortsätta att arbeta med måltidernas
fördelning under dagen samt individuella åtgärder för varje brukare. Detta ska
genomföras genom att verksamheten fokuserar på fyra områden. Dessa områden är
samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av omvårdnadspersonal och
tätare uppföljningar av resultatet.
Under våren påbörjades arbetet med att införa förfrukost på alla enheter. Några enheter
har idag ett väl fungerade arbete med förfrukost och andra behöver fortsätta arbetet
med införandet. Gemensamma möten för sjuksköterskor och enhetschefer med dietist
startar i september för att öka samverkan mellan professionerna. En annan förändring
är att dietist kommer att medverka på alla avdelningars arbetsplatsträffar och diskutera
avdelningens resultat samt åtgärder. Dessa möten kommer inte bara ge bättre
diskussioner utav resultatet utan även fungera som ett utbildningstillfälle för
omvårdnadspersonal.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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Datum

Vår beteckning

2017-08-17

VON/2017:12 - 041

Alla enhetschefer kommer under hösten att följa upp nattfastan tätare och gå igenom
resultatet med omvårdnadspersonalen på arbetsplatsträffar. Från och med september
kommer alla enhetschefer att rapportera till verksamhetschef vilka åtgärder som
genomförts varje månad med syfte att minska nattfastan.
Ärendets handlingar


Nattfasta – resultatmål våren 2017

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Josefin Sandqvist
Verksamhetschef särskilt boende äldre

Beslutet skickas till: Avdelningschef särskilt boende äldre (för spridning till EC),
service- och teknikförvaltningen, akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN

Nattfasta
Vår 2017
Maria Isaksson
2017-08-21
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Inledning
Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden
under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsen
använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser och rekommenderar att
måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Genom att sprida ut
måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att optimera energi- och
näringsintaget. För personer med nedsatt aptit är täta små måltider spridda över dygnet av extra
stort värde.
Service- och tekniknämnden har tillsammans med vård- och omsorgsnämnden resultatmålet att
andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn till den
enskildes önskemål).
Sedan våren 2009 mäts nattfastan på alla avdelningar på särskilda boenden i Katrineholms kommun.
Mätningarna har genomförts vår och höst under dessa år, förutom hösten 2010 då mätningen
uteblev. Från och med 2013 görs även en könsuppdelad sammanställning.

Metod
Varje avdelning fyller i en blankett när brukarna äter middag, kvällsmål/kvällsfika, nattmål/förfrukost och frukost. Sedan har dietist räknat ut tiden för nattfastan och sammanställt resultaten i
denna rapport.
Årets mätning kommer endast gå att jämföra med mätningarna som gjordes 2016. Andelningen till
detta är att man innan dess hade ett mål på max 13 timmar, till skillnad från nuvarande målet på 11
timmar. Alla brukare som frivilligt har en för lång nattfasta räknas som bortfall, d.v.s. de har erbjudits
mat som skulle ha brutit nattfastan på 11 timmar, men brukaren har avböjt maten.

Resultat
Tio äldreboenden tillhörande Katrineholms kommun med sammanlagt 41 avdelningar deltog i
nattfastemätningen under våren. Ytterligare två avdelningar finns, men de är inte inräknade. En
avdelning är stängd pga ombyggnation och en avdelning återkom inte med någon nattfasteblankett.
Medelvärdet för nattfastan var 11 timmar och 37 minuter där längsta fastan var uppmätt till 15
timmar och 45 minuter, medan den kortaste var 4 timmar och 30 minuter. Hur tiderna var fördelade i
övrigt kan avläsas i figur 1 och diagram 1.
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Figur 1: Resultat för mätning vår 2017

327 brukare är med i
mätningen
Bortfallsredovisning 48 brukare:









1 i livets slutskede
2 inlagda på sjukhus
1 hade dropp
1 fastade pga provtagning
1 avled under natten
1 hade feber och sov
6 saknar ifyllda klockslag
35 har frivilligt lång nattfasta

279 brukare kvar
efter bortfall

182 brukare nattfasta
längre än 11 timmar

97 brukare nattfasta
kortare än 11 timmar

I vårens nattfastemätning var det sju brukare som föll bort före mätningen och kvar blev 320 brukare
som var med i mätningen. Av dem var det 41 brukare som räknades som bortfall då de antingen
saknade klockslag för måltider alternativt hade frivilligt lång nattfasta. Återstående 279 brukare är de
som statistiken redovisas för. Av dessa personer hade 182 brukare en nattfasta längre än 11 timmar
och 97 brukare hade en nattfasta kortare än 11 timmar.
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Diagram 1. Fördelning av nattfastan i relativa tal

Fördelning av nattfastan i relativa tal
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Brukare med nattfasta <11 h

vår 2016
(n=291)
41%

höst 2016
(n=284)
39%

vår 2017
(n=279)
35%

Brukare med nattfasta >11 h

59%

61%

65%

I diagram 1 kan man se mätningen av nattfastan uppdelat i längre och kortare tid än 11 timmar. Den
röda stapeln representerar lång nattfasta och gröna stapeln visar kort nattfasta. I diagram 1 framgår
resultatet uppdelat efter det resultatmål Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med Vårdoch omsorgsförvaltningen. Resultatmålet är att andelen med en nattfasta kortare än 11 timmar ska
öka. Våren 2017 har 35 % en nattfasta kortare än 11 timmar vilket kan jämföras med 39 % hösten
2016 och 41 % våren 2016.
Diagram 2. Fördelning av nattfastan i absoluta tal

Fördelning av nattfastan i absoluta tal
Antal brukare <11 h

Antal brukare >11 h

291

284

182

111

vår 2016

279

173

171
120

Totalt

97

höst 2016

vår 2017

Diagram 2 visar nattfastan fördelad i absoluta tal. De gröna och röda staplarna visar antalet brukare
som har en nattfasta under respektive över 11 timmar. De blå staplarna visar totala antalet brukare
som är med i mätningen efter att bortfall gjorts.
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Diagram 3. Fördelning av BMI

Fördelning av BMI
6%
16%
Saknar värde
<22
>=22
78%

Diagram 3 visar fördelningen av BMI (Body Mass Index) på alla brukare som inkluderats i mätningen.
Att ha ett BMI på under 22 bedöms som undervikt, vilket är fallet för 16 % av brukarna.
Diagram 4. Fördelning av MNA

Undernäringsbedömning med MNA
10%
25%

Undernäring
Risk för undernäring

28%

Normal nutritionsstutus
Saknar värde
37%

Diagram 4 visar resultatet av undernäringsbedömning som är gjord med MNA (Mini Nutritional
Assessment) vilket är en del av Senior Alert. Det är marginellt fler brukare som har undernäring
alternativt risk för undernäring jämfört med de som har normal nutritionsstatus. En fjärdedel av
brukarna saknar MNA-värde på nattfasteblanketterna.
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Tabell 1. Sammanställning av nattfastan för samtliga avdelningar våren 2017.
Nattfasta
Hösten 2016

Lövåsgården

Antal tim m ar

Antal

Bortfall m ellan sista och

brukare

och första m ålet

Nyäng

9

Hagtorp

9

1
4

Almgården

Stensätter

5

Almen

Bomstugan

10

Karlslund
Gustavsro

8

2

Lindhem (kortis)
Majbacka (kortis)
Rosendal (Kortis)

1
8
9

6

Eken

8

1

Linden

8

2

Björken

7

2

Eken

5

2

Gullvivan

7

Kastanjen

7

Prästkragen

10

2

Liljan

5

2

Bortfall
11:23
11:18

Furuliden

1

10:53
13:42
12:42
12:17
13:14
12:33

Pantern

9

Solgläntan vån 3

6

3

Solgläntan vån 4

7

1

09:45
08:33
13:47

Malmgården
Vån 1

5

Vån 2

7

1

10:25
11:06

8

Hus C

7

Hus D

8

Hus E

4

Hus F

8

1
4

8

Söderåsen

7

1

A1

6

2

A2
B1

7
6

1

B2

5

2

B3

7

1

C1

8

C2

8

09:01
11:12
09:05
12:32
10:39
10:31
13:47
12:38
13:30

Vallgården

Norrgläntan
Hus B

Solhöjden

Strandgården

Igelkotten
Tallåsgården

11:06
10:38
11:32
12:46
11:30
Bortfall
06:15
12:26
13:40

11:00
11:25
11:07
10:18
11:43

Blåklinten

4

Vallmon

5

Prästkragen

5

3
2

10:41
10:32
10:15

Yngaregården
Björken

7

Blåsippan

6

Solrosen

5

Totalt

279

1

12:34
11:48
12:58

48

Tabell 1 visar sammanställda resultat per avdelning för höstens mätning i Katrineholms kommun. För
att underlätta läsningen av tabellen har ett färgsystem använts. De röda rutorna står för nattfasta
längre än 11 timmar och de gröna rutorna betyder att avdelningen uppnår Socialstyrelsens
rekommendation om nattfasta kortare än 11 timmar. I tabellen kan man utläsa att det sammanlagt
är 26 avdelningar av 41 som har en för lång nattfasta, och 15 avdelningar med en nattfasta kortare
än 11 timmar. De brukare som klarat målet på under 11 timmar har fått kvällsfika, nattmål och/eller
förfrukost.
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Tabell 2. Lång nattfasta - total och frivillig.

Frivillig nattfasta vår 2017
Brukare med nattfasta >11 timmar
Frivillig nattfasta >11 timmar

Antal
217
35

%
100%
16%

Tabell 2 visar att av 217 brukare med lång nattfasta hade 16 % den frivilligt. De har alltså blivit
erbjudna en måltid som skulle ha brutit nattfastan på 11 timmar, men de har avböjt den.

Könsuppdelad statistik
Tabell 3. Procentuell andel kvinnor och män med nattfasta över och under 11 timmar
våren 2017.

Vår 2017

Antal brukare

Nattfastetid män
kvinnor
> 11 timmar
68%
64%
< 11 timmar
32%
36%
90
189

Tabell 3 visar att 36 % av kvinnorna hade en nattfasta kortare än 11 timmar och bland männen var
siffran 32 % våren 2017. Dessa siffror kan jämföras med höstens 40 % för kvinnor respektive 38 % för
män.
Tabell 4. Procentuell andel kvinnor och män med nattfasta över och under 11 timmar
hösten 2016.
Höst 2016
Nattfastetid män
kvinnor
> 11 timmar
62%
60%
< 11 timmar
38%
40%
Antal brukare
92
192

Diskussion
Det händer att nattfasteblanketterna som återsänds saknar ifyllda data. Vissa avdelningar glömmer
att skriva upp tider för matintag, andra skriver inte om brukaren har tackat nej till erbjuden mat och
vilken tid det i så fall var, eller så fylls inte BMI och/eller MNA i. Att BMI-uppgift fylls i har dock blivit
mer vanligt förekommande vilket är väldigt positivt.
De som har mat på rummet har vi valt att inte göra bortfall på då vi inte kan avgöra om brukaren har
ätit av den eller ej. Vilket innebär svårighet att bedöma längden på nattfastan. Det finns sannolikt fler
brukare som har en kortare nattfasta än vad som framkommer i resultatet. Däremot har personalen
senaste åren blivit bättre på att fylla i spalten på blanketten för ”erbjuden måltid men tackat nej”. På
måltidsombudsutbildningar har man lyft vikten av att fylla i denna uppgift på blanketten.
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En bidragande faktor till lång nattfasta som har setts i samband med måltidsobservationer är
personalfördelningen kring måltiderna. Arbetstiderna kan också vara en orsak till den täta
måltidsordningen på kvällen och blir då ett hinder för att åstadkomma en större spridning. Om
kvällsmålet ska vara avklarat innan personalbyte alternativ om förfrukost uteblir eller senareläggs
pga. personalbyte påverkas nattfastan negativt. Den höga belastningen på personalen på många
avdelningar kan göra det svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och dessutom tillgodose brukarnas
behov av alla rekommenderade måltider. På några avdelningar finns en kökshjälp vilket kan vara ett
sätt att tydliggöra vem som har ansvaret för måltiderna. I det dagliga arbetet bör det därför finnas en
god kommunikation kring ansvaret. Måltidschecklistan1 kan vara ett bra verktyg att använda.
Efter tidigare nattfastemätningar har dietist medverkat på varje avdelnings APT för att delge
personalen deras resultat från den senaste mätningen. Efter mätningen hösten 2016 lades denna
uppgift dock på varje avdelnings måltidsombud. Denna förändring skulle kunna ha påverkat vårens
resultat. Därför kommer man återgå till att dietist medverkar på avdelningarnas APT för att
presentera vårens resultat för personalen och på så sätt kunna möte upp eventuella
nutritionsrelaterade frågor bland personalgrupperna.
Dietist kommer även att under hösten 2017 att arbeta med att avdelningarna regelmässigt börjar
servera förfrukost. En del avdelningar gör detta redan och de har generellt kortare nattfasta.
Det finns många delar i att arbeta vidare med för att korta ned nattfastan. Lång nattfasta räknas som
en riskfaktor för undernäring och resultatet skulle kunna innebära att personer med nedsatt aptit i
särskilda boenden inte får i sig sitt energi- och näringsbehov. Samverkan mellan dietist,
omsorgspersonal, annan legitimerad personal samt ledning krävs för att vi ska kunna nå framgång.
Att regelbundet lyfta frågan i personalgrupperna vet vi är en framgångsfaktor för att korta nattfastan
och därmed minska risken för undernäring för våra brukare på kommunens särskilda boenden.
Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att nattfastan belyser en natt per halvår i varje
brukares liv. Arbetet med att korta nattfastan måste pågå kontinuerligt. Mätningar av den här typen
är vägledande och inte beskrivande för brukarnas vanor över längre tid, men kan visa tendenser för
olika avdelningars rutiner.

Slutsats
Vårens mätning visar att 65 % av brukarna hade en nattfasta längre än 11 timmar. Genomsnittligt
resultat för 2016 var 60 %. Vårens mätning visade att det var procentuellt sett fler män än kvinnor
som hade en lång nattfasta. De insatser som man arbetar med är information och utbildning mot
måltidsombud. Ytterligare insatser behövs för att vända den negativa trenden med
nattfasteresultatet på Katrineholms kommuns särskilda boenden.

1

Måltidschecklistan togs fram av dietist och måltidsombud som ett hjälpmedel på avdelningarna för att
förbättra måltidssituationen.

8
15

16

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-13

VON/2017:37 - 709

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Eva Gyllhamn, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Vård- och omsorgsnämnden
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Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till respektive verksamhetsområde för åtgärder. En återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder ska lämnas till nämnden den 26 oktober 2017.
Myndighets- och specialistavdelningen får i uppdrag att granska ett urval av
patient- och genomförande journaler, i syfte att säkerställa att vård och behandling
går att följa i journalerna utifrån riktlinjer och rutiner som omfattats av nattillsynen.

Sammanfattning av ärendet
I vård- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan har man sedan år 2013 genomfört nattillsyn en gång per år. Nattillsynen ger en ”ögonblicksbild” av tjänstgörande
personals kännedom om gällande riktlinjer och rutiner samt hur följsamheten är till
dessa. Det är viktigt att beakta att det är just en ögonblicksbild, som här sammanfattas.
Kommunen ska bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller de krav på en god och
säker vård som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården. I lagen finns även bestämmelse om läkemedelshantering, dokumentation,
sekretess, anmälnings- och uppgiftsskyldighet, kvalitetsarbete m.m., som i tillämpliga
delar gäller i kommunens vård- och omsorg. Riktlinjer säkerställer ett riktigt agerande
och en god kvalitet i handläggningen och utförandet i Katrineholms kommun, för vårdoch omsorgsnämndens ansvarsområde inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målsättningen är att
säkerställa att den enskilde erbjuds en säker, ändamålenlig och kostnadseffektiv hälsooch sjukvård av god kvalitet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska
ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Rutiner kan betraktas som hur
aktiviteter ska utföras, som stöd kan finnas checklistor, mallar, blanketter, formulär
mm.
Många av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner har tagits fram och
reviderats för mer än ett år sedan. I skrivande stund har ett övergripande arbete påbörjats med att se över och anpassa dessa utifrån styrdokument, lagar och förordningar
samt den omorganisation som skett inom förvaltningen. Viktigt är dock att riktlinjer
och rutiner finns och att följsamhet till dessa sker i verksamheterna i syfte att följa
vårdgivarens mål och intentioner med utförandet inom ansvarsområdet.
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För att riktlinjer och rutiner ska uppfylla sitt syfte är det viktigt att verksamheterna
använder dessa som levande material i arbetet inom verksamheterna och att all personal har god kännedom om dess syfte det vill säga att den enskilde erbjuds en god,
säker, ändamålenlig samt kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Verksamhetscheferna har ett samlat ledningsansvar för sin verksamhet och inom detta
ingår det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården inom det område vårdgivaren bestämmer och ansvaret för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt
med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Vidare ansvarar verksamhetscheferna för att
personalen inom verksamheten har kännedom om gällande författningar, riktlinjer och
lokala rutiner och att dessa följs samt att medarbetarna får adekvat introduktion och
fortsatt kompetensutveckling. Verksamhetscheferna behöver inom sitt ansvarsområde
fullfölja sitt uppdrag gällande vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner
gällande:
•
Skydds- och begränsningsåtgärder
•
Kontakt med legitimerad personal
•
Användning av personlyft och lyftskynken
•
Kommunikation, samverkan
Delegering
•
•
Stöd- och ledning
•
Instruktioner vid brandlarm
•
Basal hygien i vård och omsorg
Ärendets handlingar


Rapport nattillsyn hösten 2016

Ärendebeskrivning
I vård- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan finns sedan år 2013 ett uppdrag
att genomföra nattillsyn en gång per år.
2016 genomfördes nattillsynen den 20 oktober och de områden förvaltningsledningen
fokuserade på var utifrån valda delar av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och
rutiner gällande:
 Skydds- och begränsningsåtgärder
 Kontakt med legitimerad personal
 Användning av personlyft och lyftskynken
 Kommunikation, samverkan
 Delegering
 Stöd- och ledning
 Instruktioner vid brandlarm
 Basal hygien i vård och omsorg
Metod
Ett för uppdraget bildat team från vård- och omsorgsförvaltningen genomförde verksamhetsbesöken i par, teamen bestod av 14 medarbetare från yrkesgrupperna
IT-samordnare, biståndshandläggare, enhetschefer, utredare, områdeschefer, sjukVÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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sköterska, avdelningschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vid tillsynen kontaktades först varje enhet per telefon, därefter skedde besök i verksamheten och man
intervjuade tjänstgörande nattpersonal utifrån ett färdigställt intervjuschema där frågor
berörde områden som nämns enligt ovan.
Områdena utgår från delar av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner
som gäller för alla verksamheter inom vårdgivarens ansvarsområde. Riktlinjer och
rutiner ska vara vägledande i arbetet inom vård- och omsorg samt kända av personalen,
då syftet med riktlinjer och rutiner att säkerställa att vård- och omsorg sker på ett
säkert sätt och är god för brukaren/patienten. Målsättningen är att säkerställa att den
enskilde erbjuds en säker, ändamålenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av
god kvalitet.
Vid avslutandet av nattillsynen erhölls ett informationsbrev om verksamhetsuppföljningen och natt tillsynen med syfte, presentation av resultat och uppföljning. Enheternas chefer fick också kännedom om natt tillsynen, dagen efter tillsynen.
Varje områdeschef har erhållit all dokumentation av intervjuerna inom respektive
ansvarsområde för vidare hantering.
De verksamheter som besöktes var enheter inom särskilda boenden för äldre samt
Socialpsykiatri/LSS boenden:
 Pantern, särskilt boende äldre samt servicehus
 Igelkotten, särskilt boende äldre samt servicehus
 Strandgården
 Almgården
 Norrgläntan
 Furuliden
 Yngaregården
 Malmgården
 Vallgården
 Lövåsgården särskilda boende äldre samt korttidsboende
 Skogsbrynet
 Skogsgatan 8B
 Fredsgatan 15C
 Granheden

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Eva Gyllhamn
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer för vidare information till enhetschefer, MAS,
akten
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Eva Gyllhamn, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Rapport från nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen den 20 oktober 2016
Bakgrund
I vård- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan finns sedan år 2013 ett uppdrag
att genomföra nattillsyn en gång per år.
2016 genomfördes nattillsynen den 20 oktober och de områden förvaltningsledningen
fokuserade på var utifrån valda delar av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer
och rutiner gällande:
 Skydds- och begränsningsåtgärder
 Kontakt med legitimerad personal
 Användning av personlyft och lyftskynken
 Kommunikation, samverkan
 Delegering
 Stöd- och ledning
 Instruktioner vid brandlarm
 Basal hygien i vård och omsorg
Metod
Ett för uppdraget bildat team från vård- och omsorgsförvaltningen genomförde verksamhetsbesöken i par, teamen bestod av 14 medarbetare från yrkesgrupperna
IT-samordnare, biståndshandläggare, enhetschefer, utredare, områdeschefer1, sjuksköterska, avdelningschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vid tillsynen kontaktades först varje enhet per telefon, därefter skedde besök i verksamheten och man
intervjuade tjänstgörande nattpersonal utifrån ett färdigställt intervjuschema där
frågor berörde områden som nämns enligt ovan.
Områdena utgår från delar av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner
som gäller för alla verksamheter inom vårdgivarens ansvarsområde. Riktlinjer och
rutiner ska vara vägledande i arbetet inom vård- och omsorg samt kända av personalen, då syftet med riktlinjer och rutiner att säkerställa att vård- och omsorg sker på ett
säkert sätt och är god för brukaren/patienten. Målsättningen är att säkerställa att den
enskilde erbjuds en säker, ändamålenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av
god kvalitet.
Vid avslutandet av nattillsynen erhölls ett informationsbrev om verksamhetsuppföljningen och nattillsynen med syfte, presentation av resultat och uppföljning. Enheternas chefer fick också kännedom om nattillsynen, dagen efter tillsynen.
Varje områdeschef har erhållit all dokumentation av intervjuerna inom respektive ansvarsområde för vidare hantering.
1

Verksamhetschefer från och med 1 maj, 2017
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De verksamheter som besöktes var enheter inom särskilda boenden för äldre samt
Socialpsykiatri/LSS boenden:
 Pantern, särskilt boende äldre samt servicehus
 Igelkotten, särskilt boende äldre samt servicehus
 Strandgården
 Almgården
 Norrgläntan
 Furuliden
 Yngaregården
 Malmgården
 Vallgården
 Lövåsgården särskilda boende äldre samt korttidsboende
 Skogsbrynet
 Skogsgatan 8B
 Fredsgatan 15C
 Granheden

Sammanfattning av nattillsynen per område
Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder
Förutsättningar
Svensk grundlag förutsätter att ingen medborgare ska kunna utsättas för samhälleligt
tvång utan lagstöd. Att vara utan åtgärder som larm, sänggrindar och bälten utan individuella bedömningar kan strida mot hälso- och sjukvårdens krav på god vård och
dessa medel får enbart användas i syfte att fungera som skydd eller hjälpmedel när
den enskilde samtycker. De är inte tillåtna att använda för att frihetsberöva en person.
Samtycke
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen bygger på frivillighet
och förutsätter den enskildes samtycke. Samtycke måste inhämtas från den enskilde
och det är därför viktigt att fråga den enskilde och informera om åtgärden på ett
sådant sätt som så långt det går för det möjligt för den enskilde att förstå åtgärden.
Kan inte brukaren/patienten ge sitt uttryckliga samtycke måste man vara extra uppmärksam på hur hen reagerar på åtgärden, ett samtycke kan vändas till det motsatta.
Dokumentation
Det måste fattas beslut i varje enskilt fall utifrån den enskildes behov och vad hen uttrycker. Det ska vara infört i vårdplanen vad som ordinerats, vilken information som
getts, att samtycke finns samt planerat uppföljningsdatum. Omvårdnadspersonalen
dokumenterar i genomförandeplanen, legitimerad personal dokumenterar i patientjournalen.
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Resultat
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter används bl.a. rörelselarm, dörrlarm, låsta dörrar på avdelningen, grindar i säng, grindar i lokalen samt kodlås på
ytterdörrar. Av intervju resultatet framgår att kunskapen om samtycke till larm och
kodlås är varierande och flera av personalen hänvisar till dagpersonalen och vet inte
var och vad som gäller för den enskilde samt var dokumentationen finns om samtycke. Kunskapen om att det ska finnas samtycke till larmen upplevs finnas men vad
som gäller för varje enskild individ brister rent generellt.
Riktlinje för när/hur kontakt ska tas med sjuksköterska
Kontakt med legitimerad sjuksköterska
När personal inom vård- och omsorgsförvaltningen märker förändring av den boendes hälsotillstånd ska detta omedelbart rapporteras till ansvarig sjuksköterska. Vårdpersonal gör en första kontroll av brukaren/patientens hälsotillstånd innan telefonkontakt tas med sjuksköterskan, exempel på första kontroll är blodtryck, puls, temperatur,
yrsel, hjärtbesvär, fall och/eller smärta. Sjuksköterskan bedömer om hembesök ska
göras eller ger råd om fortsatt vård och uppföljning. Om sjuksköterskan bedömer att
patienten måste åka till sjukhuset akut eller har behov av hembesök av läkare, kontaktar sjuksköterskan annan vårdgivare/vårdnivå för samverkan, bedömning och åtgärd.
Resultat
De flesta av personalen känner till riktlinjen för när och hur sjuksköterskan kontaktas,
några uttrycker att man inte känner till den. Att sjuksköterskan finns tillgänglig per
telefon beskrivs i de flesta fallen, dock kan en fördröjning ske för kontakten men man
beskriver att sjuksköterskan alltid ringer upp senare om kontakt inte erhållits direkt.
När man därefter beskriver vad man gör när förändring av den boendes hälsotillstånd
sker, så erhålls olika svar. Många beskriver att man kontaktar sjuksköterskan men
många uttrycker även att man ringer 112 direkt, utifrån vad som ärendet gäller.
Någon har även uttryckt att man kontaktar närstående vid försämring av hälsotillstånd. Vi behöver kommunicera mer kring dessa frågeställningar så att den enskilde
inte behöver byta vårdnivå i onödan. Att riktlinjen för kontakt med sjuksköterska ska
vara känd inom verksamheterna samt följas är såklart viktigt så att sjuksköterskan kan
utföra en första bedömning och då gärna utifrån bedömnings instrumentet SKILS, i
syfte att rätt vårdnivå för vidare åtgärd kan identifieras. Vi behöver även tidigt fråga
den enskilde vad vi och hur vi ska agera, när hälsotillståndet försämras och det behöver vi göra i samverkan när brukaren/patienten flyttar in på särskilt boende. Därefter
ska dialog föras med den enskilde efter hand och behov, så att man erbjuds delaktighet i vård och behandling.
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Riktlinje vid användande av personlyftar, lyftskynken
Användning av personlyftar, lyftskynken
Innan användande av personlyft i samband med förflyttning av vårdtagare får ske, ska
arbetsterapeut alternativt sjukgymnast göra en bedömning i varje enskilt fall. Personlyftar/lyftskynken är medicinsktekniska produkter och ska förskrivas till vare enskild
patient. Grundregeln är att man ska vara två personal i samband med användande av
personlyft om inget annat förskrivs.
Personalens ansvar
Personalen ansvarar för att ta del av den i information som lämnas av arbetsterapeut/sjukgymnast vi utprovning och för att arbetsterapeut/sjukgymnast kontaktas då
vårdtagarens behov förändras eller andra problem gällande förflyttning med personlyft uppstår.
Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvar
Ansvarar för att prova ut lämpligt lyftskynke till den enskilde vårdtagaren. Ska vidare
informera om och hur och vid vilka tillfällen lyft och lyftskynke skall användas samt
lämna skriftig dokumentation och information om den individuellt utprovade lyftselen som förskrivits. Åtgärderna ska dokumenteras i respektive journal.
Akut användande av personlyft
Om en akut situation uppstår får man använda lyft vid enstaka tillfällen. Ansvarig
sjuksköterska informeras och dokumentation sker i genomförandeplan och patientjournal. Två personal skall alltid arbeta vid akut situation och hantering av personlyft.
Områdeschefens ansvar
Regelbunden besiktning, underhåll och service utförs på enhetsägda personlyftar. Att
endast godkända tillbehör används för respektive personlyft, regelbunden genomgång
av rutiner för användande av personlyftar samt att nyanställd personal/vikarier får information om vad som gäller vid användandet av personlyft/lyftsele.
Resultat
Inom vård- och omsorgsförvaltningen används frekvent personlyftar och lyftselar vid
förflyttning av boende. Personlyftar kan vara personligt förskrivna på patient men det
finns även enhetsägda personlyftar som används till flera boenden. Lyftskynken ska
alltid vara personligt utprovade av legitimerad rehabiliteringspersonal och vid akuta
situationer ska akutskynken användas, vilka ska finnas på varje enhet. Här råder
oenighet kring vad som gäller utifrån vad som beskrivs. Det finns stora risker att man
lånar lyftskynken från andra och att man ”gör så gott man kan” på eget initiativ, här
behöver alltid legitimerad personal konsulteras innan man utför åtgärder som annars
kan vara till stor risk för brukaren/patienten. Man beskriver även att man på natten
inte använder personlyftar och lyftskynken i så stor utsträckning. Om man upptäcker
brister som behöver åtgärdas, kontaktas dagpersonalen på olika sätt t ex genom att
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skriva lappar, maila till rehabiliteringsenheten, kontakta sjuksköterska eller använda
meddelandefunktionen i Treserva.
Läkemedelshantering i Sörmland 2013, reviderad 2016
Rutin för lokal läkemedelshantering
På varje område/enhet ska planeras och organiseras så att läkemedelhanteringen uppfyller kraven på en säker och väl fungerande läkemedelshantering. På varje enhet
skall utarbetas lokala skriftliga instruktioner/rutiner för läkemedelhanteringen. Dessa
ska innan de träder i kraft först godkännas av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Rutinerna skall förvaras på enheten så att de är kända av enhetschef, personal, personal med delegering samt legitimerad sjuksköterska.
Det ingår i läkarens ansvar att bedöma i vilken omfattning den enskilde har möjlighet
att hantera sina läkemedel själv. Sjuksköterskan kan på begäran av patienten komma
överens om ansvar för läkemedelshanteringen. Detta dokumenteras i patientjournal.
Vidare skall ansvar, leverans, förvaring, beställning, iordningställande, administrering, narkotika, vid behovs läkemedel, delegering och signeringslista beskrivas i den
lokala läkemedelsrutinen för enheten.
Resultat
Vid frågan om lokal läkemedelsrutin finns på enheten svarar lika många av personalen att det finns lokala läkemedelsrutiner som lika många av personal att de inte vet.
Faktum är att när nattillsynen ägde rum, fanns inga lokala rutiner godkända av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Här finns en stor patientsäkerhetsrisk att läkemedelshanteringen inte sker på enligt riktlinjer och rutiner. Ett övergripande förbättringsarbete är initierat och alla enheter måste snarast börja arbeta med sina lokala läkemedelsrutiner i syfte att få dem godkända av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt
att få följsamhet till dessa utifrån styrdokument och riktlinjer. Här har områdeschefer
och enhetschefer i samverkan med områdesansvariga sjuksköterskor som är utsedda
att ansvara för läkemedelshanteringen på enheten, ett gemensamt kvalitetsarbete att
göra. Efter överenskommelse med förvaltningsledningen ska alla enheter lämnat in
och fått sina lokala läkemedelsrutiner godkända av medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) senast 9 augusti, 20172 .
Riktlinje för informationshantering och journalföring - Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva
Kommunikation och dokumentation
Vid vård av patient inom hälso- och sjukvården ska patientjournal föras. Med
patientjournal avses de anteckningar som görs och de handlingar som upprättats eller
inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om patientens hälstillstånd eller andra personliga förhållanden och vårdåtgärder. Det ska finnas rutiner för
Av MAS godkända lokala läkemedelsrutiner den 10/8 är för verksamheterna/enheterna, som omfattas
av nattillsynen:
SBÄ; Igelkotten, Lövåsgården säbo/korttidsvård, Norrgläntan, Pantern, Yngaregården, Strandgården,
Furuliden.
FN; Ingen
2
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hur patientuppgifterna dokumenteras i patientjournalen vilka ska säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet.
Vid återkommande åtgärder ska vårdplan skapas. Vårdplan är en kommunikationslänk till omvårdnadspersonalen. Det är av stor vikt att skriva så utförligt och tydligt
som möjligt. All legitimerad personal kommer åt alla insatstyper. Den aktuella vårdplanen ska innehålla problem, mål, åtgärder/insatser, uppföljning samt resultat. Syftet
med vårdplanen är att all personal som är involverade i patientens vård ska arbeta mot
samma mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutas. Vårdplanen ska
upprättas snarast och är tvärprofessionell och prospektiv, vilket innebär att alla
journalföringspliktiga yrkegrupper tillför och ansvarar för sin del i den gemensamma
vårdplanen som pekar framåt i tiden. Omvårdnadsperonalen ska gå in och läsa i
genomförandewebben i aktuell vårdplan. Hänvisning till signeringslista eller behandlingslista kan göras då det alltid ska finnas sådana dokument som hänger samman
med vårdplan för aktuell åtgärd/insats. Vårdplaner ska uppdateras och hållas aktuella
med en tidsram < 1 år som längst.
Resultat
Personalen beskriver att de på vissa enheter har som rutin med muntlig rapport under
en tidsperiod på cirka 5-15 minuter i början och slutet av varje arbetspass. En del enheter har enbart läsrapport, där personalen läser genomförandeplan och vårdplaner i
patientjournal när man påbörjar sitt arbetspass. Några beskriver att man samverkar
kontinuerligt med områdesansvarig sjuksköterska som närvarar vid morgonfika,
teamträffar etc.,. Andra beskriver att man använder anteckningsblock, lappar och
kalendrar som rapporteringsverktyg mellan natt- och dagpersonal. Man använder
även meddelandefunktionen i Treserva samt mail för att rapportera mellan varandra.
I kontakten med rehabiliteringspersonal används oftast meddelandefunktionen i
Treserva. Enligt åtgärdsplan inom Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2016-05-09, beskrivs att medarbetarna fått individuellt stöd för att upprätta
genomförandeplaner, under slutet av 2015. Samt att man under 2016 kommer att
kvalitetsgranska 20 % av samtliga genomförandeplaner och dokumentation. Hur man
läser vårdplaner i genomförandewebben och genomför dokumentation utifrån vårdplan framgår inte tydligt nog efter de intervjuer och samtal som skett under nattillsynen.
Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter genom beslut överförs från en
befattningshavare som är formellt kompetent för uppgiften (legitimerad personal) till
annan befattningshavare som saknar formell men äger reell kompteens för uppgiften.
Innan delegering av arbetsuppgift sker inom hälso- och sjukvårdens arbetsområde,
ska legitimerad personal göra en riskbedömning, vilket innebär att väga in riskens
storlek i insatserna som ska utföras utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Bedömningen görs även av hur stor sannolikheten är att insatser inte utförs på rätt sätt. Utifrån riskbedömningen kan legitimerad personal inom sitt ansvarsområde ta ställning
till om insatsen kan betraktas som egenvård eller hälso- och sjukvård. Faller insatsen
inom ramen för hälso- och sjukvård ska legitimerad personal ta ställning till om insatsen kräver generell alternativt individuell delegering. Delegeringsförfarande sköts av
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legitimerad personal i samverkan med respektive enhetschef (vilken personal som är
lämpliga). Enhetschef utser handledare till personalen, därefter kan legitimerad personal bedöma om det är lämpligt med delegering genom skriftliga tester. Enhetschef
underrättas om delegeringsbeslut. Legitimerad personal som delegerat personal har
uppföljningsansvar. En delegering gäller så länge personen arbetar på uppdrag inom
enheten där delegeringen skett samt maximalt 1 år från utfärdandet. Dessutom behöver sjuksköterskan som delegerat inneha tillsvidare tjänst inom förvaltningen.
Resultat
Många av vård- och omsorgsförvaltningens personal arbetar med arbetsuppgifter
inom hälso- och sjukvårdens arbetsområde via delegerad arbetsuppgift. Att man erhåller delegering enligt riktlinjer framkommer tydligt och klart, då man i samtalen beskriver processen i de olika delarna. Hur sedan uppföljningen av delegerad arbetsuppgift sker över tid är däremot ett utvecklingsområde. Här beskrivs att man får ansvara för det själv, att legitimerad personal oftast inte följer upp. Utbildning av omvårdnadspersonal och uppföljning av utbildning samt delegerad arbetsuppgift är ett
viktigt instrument i syfte att skapa god gård och kvalitet för de patienter vi vårdar
inom förvaltningens ansvarsområde. Viktigt är även här att delegerad personal kan
dokumentera arbetsuppgiften som utförs i vårdplan i patientens journal. Detta arbetssätt kräver att vårdplan finns dokumenterad av legitimerad personal samt fördelad till
rätt enhet där patienten bor. Där till att ordinationshandlingar och signeringslistor
finns för arbetsuppgiften i patientens journalpärm i bostaden är en självklarhet. Ett bifynd från samtalen i natt tillsynen är att det framgår att man blir av med sin delegering om det blir fel, behöver diskuteras vidare inom ramen för avvikelsehantering och
personalens skyldighet att rapportera. Inom förvaltningen behöver vi i första hand
fokusera avvikelserapporteringen på systemfel istället för på personfel.
Vårdpersonalens ansvar vid oförutsedda händelser under jourtid
Stöd- och ledning
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att all personal som arbetar under obekväm arbetstid har tillgång till stöd och ledning vid oväntade händelser. Rutinen innefattar också arbetsledande funktion vad gäller beordring av personal. Rutinerna är
framtagna för en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Rutinen beskriver ansvarsfördelningen mellan enhetschef, vårdpersonalen samt sjuksköterskans ansvar.
Resultat
Alla känner till rutinen och att den finns i rutinpärmen för stöd och ledning. De flesta
uppger dock att rutinen riktar sig framförallt till legitimerade sjuksköterskor under
jourtid. Enligt åtgärdsplan inom Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2016-05-09, beskrivs att genomgångar har skett och kommer att ske på
arbetsplatsträffar för att öka kunskapen samt rutinen kring när sjuksköterska ska
kontaktas samt rutinen för stöd och ledning. Viktigt är att förtydliga allas ansvar och
vilka som omfattas av rutinen samt att detta sker systematiskt över tid.
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Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Regler och rutiner
Resultat
Rent generellt framkommer det att man god kännedom om systematiskt brandskyddsarbete och man vet hur man utrymmer enheten, vilken brandutrustning som finns att
tillgå, vilka instruktioner som gäller och vart instruktionerna för brand finns. Fler personal har även återgivit att de har tränat praktiskt i brandskyddsarbetet.
Vårdhygien - kommunal vård och omsorg
Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland - Basal
hygien i vård och omsorg
Vårdrelaterade infektioner och smittspridning utgör ett problem inom kommunal vård
och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård. Kontakterna mellan olika vårdaktörer
är många och kan innebära risk för smittspridning. Även inom kommunal organisation är kontakterna mellan olika professioner stor, det är därför viktigt att alla som
arbetar inom vård och omsorg är noga med att följa de hygienrutiner som finns i
hygienrutiner – kommunal vård och omsorg. Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete, är hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser och intentioner. I all hälso- och
sjukvård finns krav på att vården ska vara av "god hygienisk standard". Vårdgivaren
måste vidta de åtgärder som krävs för att uppnå kravet, bland annat vad gäller lokaler,
utrustning, personal och tillgången till vårdhygienisk kompetens. Vårdtagaren har
därmed rätt att ställa krav på en god och säker vård, oavsett vilken boendeform och
vilken personalkategori som ger vården.
Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. De skall tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta
eller ej. Syftet är att förhindra smitta; från vårdtagare till personal och från personal
till vårdtagare, mellan vårdtagare via personalens händer och kläder.
I basala hygienrutiner ingår:
 handhygien, handtvätt, alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt i
kombination med handdesinfektion
 handskar
 skyddskläder av engångsmaterial
 stänkskydd: visir eller skyddsglasögon och munskydd.
Resultat
Fler av personalen känner till hygienrutinerna än de av personalen som inte känner till
eller ger uttryck för osäkerhet vad som egentligen gäller. De flesta nämner handtvätt,
handsprit och skyddskläder men även fotskydd och munskydd nämns. Hur man använder stänkskydd framgår inte i resultatet. Att skyddskläder i tyg används speciellt i
kök framgår tydligt men hur rutinen är för tvätt av dessa är mer okänt. Att kissflaskor,
bäcken och/eller hinkar används på enheten samt att tvättfat, bidé, saxar, peanger
och/eller flergångs vaccutainer används framgår också, varför det är så viktigt att enheterna får igång, servar och använder sina spolos och diskdesinfektorer samt att de
enheter som saknar utrustning har en plan för inköp av denna typ av medicintekniska
produkter.
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Sammanfattning av nattillsynen
I vård- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan har man sedan år 2013 genomfört natt tillsyn en gång per år. Natt tillsynen ger en ”ögonblicks” bild av tjänstgörande personals kännedom om gällande riktlinjer och rutiner samt hur följsamheten
är till dessa. Det är viktigt att beakta att det är just en ögonblicksbild, som här
sammanfattas.
Kommunen ska bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller de krav på en god
och säker vård som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Målet för
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården. I lagen finns även bestämmelse om läkemedelshantering,
dokumentation, sekretess, anmälnings- och uppgiftsskyldighet, kvalitetsarbete m.m.,
som i tillämpliga delar gäller i kommunens vård- och omsorg. Riktlinjer säkerställer
ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggningen och utförandet i
Katrineholms kommun, för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde inom Hälsooch sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målsättningen är att säkerställa att den enskilde erbjuds en säker,
ändamålenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Riktlinjer kan
betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i
en viss fråga. Rutiner kan betraktas som hur aktiviteter ska utföras, som stöd kan
finnas checklistor, mallar, blanketter, formulär mm.
Många av vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner har tagits fram och
reviderats för mer än ett år sedan. I skrivande stund har ett övergripande arbete påbörjats med att se över och anpassa dessa utifrån styrdokument, lagar och förordningar samt den omorganisation som skett inom förvaltningen. Viktigt är dock att
riktlinjer och rutiner finns och att följsamhet till dessa sker i verksamheterna i syfte
att följa vårdgivarens mål och intentioner med utförandet inom ansvarsområdet.
För att riktlinjer och rutiner ska uppfylla sitt syfte är det viktigt att verksamheterna
använder dessa som levande material i arbetet inom verksamheterna och att all personal har god kännedom om dess syfte det vill säga att den enskilde erbjuds en god,
säker, ändamålenlig samt kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. För att
riktlinjer och rutiner är kända i verksamheten samt att dessa följs är verksamhetschefens ansvar.

Eva Gyllhamn
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Vår handläggare
Matilda Gränsmark

Er beteckning

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande gällande hastighetsplan för
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
det till som sitt eget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till hastighetsplan, vilken
överlämnats till kommunstyrelsen för beredning och slutgiltigt fastställande i
kommunfullmäktige. Förslaget har kommit på remiss till vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsförvaltningen har gett samtliga enhetschefer i förvaltningen
möjlighet att komma med synpunkter gällande förslaget, främst utifrån hur de nya
hastighetsbegränsningarna skulle komma att på verka förvaltningens olika
verksamhetsområden. Några synpunkter har inte inkommit. Vård- och
omsorgsförvaltningen väljer därför att ställa sig bakom förslaget i sin helhet.
Ärendets handlingar
-

Remiss: hastighetsplan för Katrineholms kommun
Hastighetsplan för tätorten
Hastighetsplan för kransorterna

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att hastighetsplaner för tätort
respektive kransorter antas.
Päivi Kabran
Förvaltningschef

Matilda Gränsmark
Utredare

Beslutet skickas till: Kommunledingsförvaltningen, akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-06-01
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson
HNR/2017:656
Kopia: FVL, VON ordf, VON sekr
Inkom/ 2017-06-01
Pärm: Ink/avg skrivelser (K)

Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och turismnämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Västra Sörmlands Räddningstjänst

Remiss: hastighetsplan för Katrineholms kommun
Service- och tekniknämnden har överlämnat förslag till hastighetsplan för
Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för beredning och slutligt fastställande i
kommunfullmäktige. Förslaget består av två delar: hastighetsplan för tätorten samt
hastighetsplan för kransorterna.
Kommunledningsförvaltningen bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen önskar förvaltningen inhämta synpunkter på förslaget från övriga
nämnder samt räddningstjänsten.
Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet och ska belysas ur
verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter.
Alla ärenden ska också, då det är relevant, belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och
barnkonventionens intentioner. Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens
styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik
ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad.
Kommunledningsförvaltningen önskar ha yttrandena sig till handa senast den
29 september 2017. Om nämnden bedömer att remissen inte berör det egna
ansvarsområdet och inte har för avsikt att yttra sig, meddelas detta snarast till
kommunledningsförvaltningen.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Bilagor:
Hastighetsplan tätorten
Hastighetsplan kransorter
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Hastighetsplan för tätorten
Förslag till nya hastighetsgränser i Katrineholms kommun,
framtagna enligt handboken Rätt fart i staden.
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Titel: 		
Beställare:		
Konsult:		
Uppdragsnummer:

Hastighetsplan för tätorten
Katrineholms Kommun, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt
Grontmij AB, Helena Johansson, Lovisa Strandlund
6263400
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Sammanfattning
Uppdraget innebar att ta fram en hastighetsplan åt Katrineholms kommun genom metoden Rätt fart i staden. Hastighetsplanen
ska fungera som ett underlag för kommunen i deras fortsatta arbete med att förbättra trafiksituationen på det kommunala
gatunätet och utgör en del av de åtgärder som föreslås i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsplanen ska underlätta
kommunens arbete med att införa de nya hastighetsnivåerna. Införandet av nya hastigheter har pågått i Sverige sedan
år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska förbättras genom att hastigheterna bättre avspeglar de anspråk som
stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på sikt fasas ut och ersättas
med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80.
Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen och
bedöms även efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Uppdraget
är avgränsat till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort. En separat rapport har även tagits fram för
kransorterna i Katrineholm.
Analysen resulterade i att hastigheten för 40 av de 56 identifierade länkarna sänktes, 12 länkar fick höjd hastighet och 4 behöll
sin nuvarande hastighet. Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 40 eller 60 km/tim för att bättre
avspegla de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att sänka hastigheten uppnås positiva
förändringar eftersom effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor eller i punkter. Det kan vara att
förstärka gatan utifrån stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller att höja trafiksäkerheten i gcpassager på länkar med högre hastighet.
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1

Inledning

1.1

Syftet med denna utredning är att ta fram en hastighetsplan som Katrineholms
kommun kan använda i sitt fortsatta arbete med att utveckla trafiksystemet för
att nå de transportpolitiska målen. Hastighetsplanen omfattar huvudgator och
genomfartsgator inom Katrineholms tätort. En separat rapport har tagits fram för
kransorterna i Katrineholms kommun.

Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av nya
hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda hastighetsgränser i
steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är att underlätta arbetet med att
anpassa trafiksystemet till staden istället för tvärtom. Genom att aktivt bedöma de
olika hastighetsnivåerna i staden kan de nya hastighetsgränserna medverka till att
de olika gaturummen bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet,
ökad acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden fram
av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för framtagandet av
hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. Rätt fart i staden har
samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Hastighetsgränserna
ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och transportpolitiska mål som
påverkas av hastighetsnivån. Handboken bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter
som definieras i TRAST:

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär ett
etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt
i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål
togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De övergripande målen är att
mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna inom vägtransportområdet
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel. För att få bättre
målstyrning och skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är
de nationella målen nedbrutna till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de
bedöms ha stor effekt på trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål
som berör kommuner och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker
gata definieras som en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga
personskador, under förutsättning att gatan används enligt gällande regler.

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten.
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till de
olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska målen.

1.2

Metod och genomförandebeskrivning

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör sig i
rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett nytt
hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja även de
jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling inom området
har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/tim i många fall
anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och trafikmiljöer. De
nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt fart i staden ger
möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i hastighetsgränserna,
samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Figur 1: Arbetsordning
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Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form
av gator och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter
livsrumsmodellen. Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I
det andra steget görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys,
länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning.

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de
parametrar som finns presenterade på sidan 10. Därefter bestäms huruvida
det finns trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som
t.ex. fasta hinder vid vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande
bilar. I nästa steg identifieras alla avvikande punkter som finns på sträckan
t.ex. övergångställen och korsningar. Dessa ritas in i på karta för att kunna
visa vart det i ett senare skede kan komma att behövas fysiska åtgärder för
att öka trafiksäkerheten om hastigheten på sträckan är en annan än den i
punkten optimala.

Figur 2: Livsrumsmodellen

I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken
och utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att
definiera vilken prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag,
exempelvis biltrafiken delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och
lokalnät. Kollektivtrafiken delas in i nät för regionbuss, stombuss
eller stadsbuss beroende på vilken typ av busstrafik som trafikerar
länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som primär eller
sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder
och avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet
då det är mycket trafik i rörelse.

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta det kommunala
huvudvägnätet i Katrineholms tätort.
En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen
genomfördes den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering
av gaturummen. Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga
trafiknätsanalysen för Katrineholms tätort från 2001. Vid inventeringen
användes:
•
•

Kartunderlag för vägnätet
Filmkamera

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet.
Trygghet baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet
innefattar olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas,
STRADA. Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar
och förs in om nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta
fordonsflöden kan dessa också föras in.

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och
trafiksituationen identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas
och optimeras i analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där
karaktären i rummet ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna
länkar.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterade påbörjas
analysen. Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en
kvalitetsbedömning av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och
slutligen systemanpassning.

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En
plats kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator
och ett område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller
industriområde. I Katrineholms tätort har samtliga länkar identifierats som
sträckor.
36
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2

Nulägesbeskrivning

2.1

Nulägesbeskrivningen ska visa de faktiska förhållandena som råder
idag. Genom att klargöra dagens situation är det lättare att identifiera
förändringsbehovet. I nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och
livsrum, inventering av trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc.

Nuvarande hastighetsgränser

Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår
vilken hastighet som är den rådande.

I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser
genomförts, i denna finns 56 länkar (samtliga sträckor). Samtliga länkar
har bedömts med avseende på tillgänglighet för biltrafik, kollektivtrafik,
utryckningtrafik, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö.

Karta 1 visar dagens hastigheter. Huvudgatunätet och genomfartsgatorna har
idag hastigheten 50 km/tim medan en del av lokalgatunätet har hastigheten 30
km/tim. Mellan åren 2007 och 2010 har kommunen infört 30-zoner utifrån
det förslag till indelning som gjordes i trafiknätsanlysen 2001.
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Karta 1, Befintliga Hastigheter

Befintlig hastighet
30 km/tim
50 km/tim
70 km/tim
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2.2

Stadens karaktär - inventering av livsrum

Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.
•

Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator
är exempel på frirum.

•

Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen.

•

Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela.
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter.
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•

Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•

Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta
transportrum.

Figur 3: Exempel på integrerat transportrum

Karta 2 visar hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut i Katrineholms
tätort. Då det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i
analysen har de flesta inventerade sträckorna klassificerats som integrerade
transportrum samt transportrum. En gata i centrum har klassificerats som
mjuktrafikrum.
Figur 4: Exempel på transportrum
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Karta 2, Livsrum

Livsrum
Mjuktrafikrum
Integrerat Transportrum
Transportrum
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2.3

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 5.
bil/bil - möte		
bil/fast hinder		
bil/bil korsande
bil/gcm korsande

70 km/tim
60 km/tim
50 km/tim
30 km/tim

Figur 5: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön.

Figur 6: Exempel på hastighetssäkrad passage.

Karta 3 visar vilken trafiksäkerhetssituation som är dimensionerande på
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/bil
korsande kurs dimensionerade för val av hastighet, vilket kan förklaras
med att det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i
analysen. På Mejerigatan, Djulögatan och Trädgårdsgatan är bil/gcm-konflikt
dimensionerande. Denna bedömning har gjorts då det är uppenbart att
cyklister befinner sig i rummet utan att det finns en specifik angiven plats för
dem.
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Karta 3, DTSS

DTSS
Bil/möte
Bil/fast hinder
Bil/korsande kurs
Bil/gcm
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2.4

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär den lätthet med vilken privatpersoner, verksamheter
och organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur
trafiksystemet och bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra.
Samverkan och genhet är viktiga faktorer för att uppnå tillgänglighet.
Transporter av gods, varor och människor måste fungera på ett enkelt och
smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i trafikrummet då
de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid
de viktigaste parametrarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det
är många parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på
en specifik sträcka inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor
kompenserar varandra och ger en accepterad restid. Vad som är acceptabel
restid behandlas inte i denna analys.
Karta 4 visar kollektivtrafiknätet. I Katrineholms tätort är finns ingen
uppdelning av kollektivtrafiknätet i primärt och sekundärt linjenät då inga
linjer har högre prioritet än andra. Samtliga busslinjer har klassats som
stadsbussar.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de
olika trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön)
kvalitetsnivå.
2.5

Biltrafik

I Katrineholms tätort är vägnätet uppdelat i genomfartsvägar, huvudgator
och uppsamlingsgator. Genomfartsvägarna är av stor vikt för pendlartrafiken
där Vingåkersvägen, Stockholmsvägen och Norrköpingsvägen används mest
frekvent. Här är anspråken på hastighet särskilt stora för att tillgängligheten
genom restiderna kan hållas nere. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga
upp trafiken från uppsamlingsgatorna och de mindre villagatorna. Dessa
kräver därför högre standard och hastighet samt bättre framkomlighet i
jämförelse med uppsamlingsgatorna.
2.6

Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste
tillgängligheten vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta
körtider och korta restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en
hög tillgänglighet, t.ex. hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att
öka kollektivtrafikens attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att
använda och ha kortare restider.
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Karta 4, Kollektivtrafik

Kollektivtrafiknät
Stadsbuss
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2.7

Utryckningstrafik

2.8

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är
den tid från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och
påbörjar sitt arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och
angreppstid, där den viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som
påverkar körtiden är sträckans längd, framkomlighet och hastighet.

Trygghet

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning
som bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger
trygghet i form av närvaro.
2.9

Karta 5 visar de primära och sekundära vägarna för utryckningstrafiken.
Utryckningsnätet har i dagsläget god framkomlighet på alla utryckningsvägar.

Miljö och hälsa

Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från
både däck och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner.
Vid större olyckor kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa
aspekter påverkas av hastigheten, exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt
proportionerlig mot bränsleförbrukningen som i sin tur beror av hastigheten.
Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är även de relaterade till
hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.
Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta
beror på att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller
från personbilar och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet
ner till 30 km/tim vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger
nära gränsvärdet bör hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god
(gul) kvalitet ligger mellan 56 och 65 dBA och för låg kvalitet över 65 dBA.
Kommunen har inga aktuella bullermätningar, dock finns en
kvalitetsbedömning av bullervärdena i den befintliga trafiknätsanalysen från
2001. Där har värdena beräknats fram utifrån tidigare trafikmätningar.
Jämförelser mellan trafikflödesmätningar och stickprov för de större gatorna
som tidigare haft problem har gjorts. Då en del nya större länkar för
biltrafik har byggts inom tätorten med avsikt att minska genomfartstrafiken
kan bullersituationen ha förändrats på dessa. Inga andra bulleråtgärder,
exempelvis bullerskärmar, har genomförts sedan trafiknätsanalysen togs fram
2001.
Katrineholms kommun har inga mätningar på luftföroreningar.

Foto: Hanna Maxstad
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Karta 5, Utryckningsnät

Utryckningsnät
Primärt
Sekundärt
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3

Analys
Utöver sträckor som fick låg kvalitet tillkommer 29 sträckor som fick mindre
god kvalitet. Mindre god kvalitet förekommer främst på tillgänglighet för
biltrafiken men även på buller samt två på trafiksäkerhet.

Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya
hastighetsgränserna ska användas om möjligt.
•
•
•
•

•
•

Länkoptimering

3.2
Nulägesanalys
Länkoptimering
Nätanpassning
Systemanpassning

Mindre god kvalitet: 29
Låg kvalitet: 28

I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgräns som
föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens
anspråk tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul
nivå innebär mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms
kunna godtas ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg
kvalitet och att anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder
planeras.

Resultatet av länkoptimeringen blev 25 röda länkar med låg kvalitet och
29 gula länkar med mindre god kvalitet. Att så många låga kvaliteter
kvarstår beror på att de berör buller, denna kvalitet påverkas inte av en
hastighetssänkning då det framförallt är andra förutsättningar som påverkar
bullerproblematiken, som trafikmängden.

3.1

3.3

•
•

Kvalitetsbedömning av nuläge

Mindre god kvalitet: 29
Låg kvalitet: 25
Nätanpassning

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning
undvikas.

Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen.
Där det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de
kommande analysstegen.
I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet. Resultatet
av analysen visar att 28 delsträckor inom Katrineholms tätort fick låg kvalitet.
Det är framförallt buller som får låg kvalitet då flera av de gatorna som ingår
i inventeringen är genomfartsgator med relativt stora fordonsflöden och en
hög andel tung trafik. Tre delsträckor fick låg kvalitet på trafiksäkerhet där
hastigheten är 50 km/tim och DTSS är klassad som gång och cykel.

För att anpassa trafiksystemet till ett sammanhängande gatunät utan allt
för många hastighetsgränser gjordes ett antal höjningar och sänkningar av
hastigheten. Då vissa sträckor justeras från sin optimala hastighet tillkommer
en del nya kvalitetsavvikelser. Nätanpassningen resulterade i en ökning av
mindre goda och låga kvaliteter.
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•
•

3.5
Mindre god kvalitet: 33
Låg kvalitet: 28

När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som
systemanpassningen resulterat i.

Systemanpassning

3.4

I enlighet med handboken Rätt fart i staden ska det inom tätorten på sikt
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50,
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för
att passa varandra och systemet.

För utryckningstrafiken får flera av de primära utryckningsvägarna mindre
god kvalitet. Detta bör dock inte påverka insatstiden för utryckningstrafiken
i någon större omfattning. Om de nya hastigheterna kräver fysiska
åtgärder för att dämpa hastigheten är det viktigt att dessa utformas så att
framkomligheten för utryckningstrafiken säkras.
För kollektivtrafiken får alla delsträckor god kvalitet. Eftersom
Katrineholm endast trafikeras av stadsbuss så påverkas kvaliteten inte av
hastighetssänkningarna.

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att
analysera konsekvenserna av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå
för att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet. Katrineholms
kommun har valt att prioritera trafiksäkerheten i denna analys vilket medför
att tillgängligheten för framför allt biltrafiken blir mindre god på flera sträckor.
I systemanpassningen har antalet mindre goda kvaliteter ökat till 55 stycken.
Ökningen beror framför allt på att biltrafiken har fått sämre framkomlighet
till följd av att hastigheten har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim på många
delsträckor.
•
•

Pröva tillgänglighetsanspråken

Mindre god kvalitet: 55
Låg kvalitet: 26
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4

Genomförande

4.1

Avvikelser

4.2

Hastighetsplanen anger vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på lång
sikt i Katrineholms tätort (se karta 6). Förslaget innebär att kommunen
sänker hastigheten på 40 stycken delsträckor och höjer hastigheten på 12
stycken delsträckor. Genom att sänka hastighetsnivåerna uppnås flera positiva
förändringar för trafiksäkerheten.

Kvalitetsavvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå.
Kvalitetsavvikelser kan förekomma i sträcka och i punkt.
•
•

Hastighetsplan

4.3

Kvalitetsavvikelser på sträcka innebär att någon av de fem kvaliteterna
(bil, kollektivtrafik, utryckningstrafik, luft, buller) fått mindre god
eller låg kvalitet.
Kvalitetsavvikelse i punkt avser korsningspunkter och övergångsställen
som har lägre hastighetsanspråk än hastigheten på länken

Åtgärder på kort och lång sikt

Vid införandet av nya hastigheter eftersträvas att genomförandet sker
samtidigt i hela kommunen då det får störst genomslagskraft och är mest
effektivt. Skulle kommunen inte kunna genomföra samtliga åtgärder samtidigt
bör man prioritera de platser med störst avvikelser. Kvaliteten låg (röd) bör
åtgärdas inom rimlig tid, den kvalitetsnivån bör ej accepteras. Mindre god
kvalitet bör åtgärdas på sikt för att uppnå god kvalitet.

I Katrineholms tätort är många åtgärder redan vidtagna på
kvalitetsavvikelserna i punkt, i form av hastighetssäkrade övergångsställen
och passager.

Man bör kontrollera om de föreslagna hastigheterna är genomförbara eller
inte. Detta görs genom att bedöma om den föreslagna hastighetsnivån
överensstämmer med gatans utformning. Vissa gator kan vara för smala
respektive för breda för den föreslagna hastigheten, detta gör att den
föreslagna hastighetsnivån inte är aktuell förrän en ombyggnad har gjorts. I
figur 7 redovisas åtgärdsförslag för respektive gata.

På 39 delsträckor har har en eller flera stadsbyggnadskvaliteter mindre
god kvalitet. De gula kvalitetsavvikelserna på sträcka består främst av
mindre god framkomlighet för biltrafiken till följd av att flera hastigheter
har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim. Detta kan godtas då det innebär
att trafiksäkerheten erhåller god kvalitet. På 13 delsträckor erhålls mindre
god kvalitet avseende buller. Övriga stadsbyggnadskvaliteter får god
kvalitet på samtliga delsträckor. De röda kvalitetsavvikelserna består av
låg kvalitet avseende buller. På vissa delsträckor kommer bullernivåerna
förbättras i samband med att Östra förbifarten öppnar. Kompletteringar av
bullermätningar behövs för att få en bättre uppfattning om problemet.

4.4

Nästa steg i genomförandet

Genomförandet av hastighetsplanen sker genom en process där det är viktigt
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner,
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. Införandet av hastighetsplanen
bör ske i samråd med dessa.

I Katrineholms tätort finns 20 avvikande punkter med mindre god eller låg
kvalitet gällande trafiksäkerhet som behöver åtgärdas. Punkterna består av
passager där gående och cyklister korsar vägnätet och hastighetsanspråket är
högre än 30 km/tim. Kvalitetsavvilkelser i punkt redovisas på karta 6.

Införandet av nya hastigheter innebär kostnader för kommunen. Nya
hastighetsskyltar kommer att krävas samt fysiska åtgärder för att de nya
hastighetsgränserna ska efterlevas och trafiksäkerheten höjas. Bågar, stolpar
samt skyltar kan återanvändas på platser där hastigheten ändras.
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Kostnaden kommer att variera beroende på om kommunen väljer att
genomföra åtgärderna som krävs för införandet av de nya hastigheterna
etappvis eller samtidigt i hela kommunen. Att genomföra alla förändringar
på en och samma gång innebär att förvirring och otydlighet lättare undviks.
Ett etappvis genomförande t.ex. område för område kan medföra till ökad
plottrighet under en period samt otydlighet mot trafikanterna. Dock kan det
vara lättare att starta upp processen med ett etappvis genomförande.
Nästa steg för kommunen är att få ett politiskt beslut för att komma vidare
med arbetet att införa de nya hastighetsgränserna i kommunen.
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Karta 6, Hastighetsplan och kvalitetsavvikelser i punkt

Hastighetsplan - förslag på nya hastigheter
30 km/tim
40 km/tim inom tätbebyggd områdesgräns
60 km/tim inom tätbebyggd områdesgräns
80 km/tim
100 km/tim
Tätbebyggd områdesgräns
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HNR/2017:658
Kopia: FVL,VON ordf, VON sekr
Pärm: Ink/avg skrivelser (K)
Inkom: 2017-06-01
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Hastighetsplan för kransorterna
Förslag till nya hastighetsgränser i Katrineholms kommun,
framtagna enligt handboken Rätt fart i staden.
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Sammanfattning
Uppdraget innebar att ta fram en hastighetsplan åt Katrineholms kommun genom metoden Rätt fart i staden. Införandet av nya
hastigheter har pågått i Sverige sedan år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska förbättras genom att hastigheterna bättre
avspeglar de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på
sikt fasas ut och ersättas med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80.
Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen och
bedöms efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Uppdraget är
avgränsat till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort samt för kransorterna i Katrineholms kommun.
Analysen för tätorten redovisas i en separat rapport. De kransorter som ingår i analysen är: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge,
Strångsjö, Valla och Äsköping. Då Trafikverket är väghållare för huvudgatorna genom kransorterna kan denna analys betraktas
som ett underlagsmaterial för kommunen i diskussionen kring hastigheter med Trafikverket.
Analysen resulterade i att hastigheten för totalt 33 länkar i de sju kransorterna sänktes. Totalt har 41 länkar studerats, 6 länkar
fick höjd hastighet och 2 behöll sin nuvarande hastighet. Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 30,
40 eller 60 km/tim för att bättre avspegla de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att
sänka hastigheten uppnås positiva förändringar eftersom effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor
eller i punkter. Det kan vara att förstärka gatan utifrån stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller
att höja trafiksäkerheten i GC-passager på länkar med högre hastighet.
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1.

Inledning

trafikmiljöer. De nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt
fart i staden ger möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i
hastighetsgränserna, samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Syftet med denna utredning är att ta fram en hastighetsplan som
Katrineholms kommun kan använda i sitt fortsatta arbete med att utveckla
trafiksystemet för att nå de transportpolitiska målen. Hastighetsplanen
omfattar huvudgator och genomfartsgator inom kransorterna Bie, Björkvik,
Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Äsköping.

1.1 Bakgrund
Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av
nya hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda
hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är
att underlätta arbetet med att anpassa trafiksystemet till staden istället för
tvärtom. Genom att aktivt bedöma de olika hastighetsnivåerna i staden
kan de nya hastighetsgränserna medverka till att de olika gaturummen
bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, ökad
acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär
ett etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller
skadas allvarligt i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya
transportpolitiska mål togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De
övergripande målen är att mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna
inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas
med en fjärdedel. För att få bättre målstyrning och skapa långsiktighet
och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är de nationella målen nedbrutna
till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de bedöms ha stor effekt på
trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål som berör kommuner
och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker gata definieras som
en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga personskador, under
förutsättning att gatan används enligt gällande regler.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden
fram av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för
framtagandet av hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna.
Rätt fart i staden har samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv
stad). Hastighetsgränserna ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter
och transportpolitiska mål som påverkas av hastighetsnivån. Handboken
bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter som definieras i TRAST:
•
•
•
•
•

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten.
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till
de olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska
målen.

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett
nytt hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja
även de jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling
inom området har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/
tim i många fall anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och
Figur 1: Arbetsordning
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kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator och ett
område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller industriområde.
I kransorterna har samtliga länkar identifierats som sträckor.

1.2 Metod och genomförande
Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör
sig i rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.
Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form av gator
och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter livsrumsmodellen.
Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I det andra steget
görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys, länkoptimering,
nätanpassning och systemanpassning.

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de parametrar
som finns presenterade på sidan 6. Därefter bestäms huruvida det finns
trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som t.ex. fasta hinder vid
vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande bilar. I nästa steg identifieras
alla avvikande punkter som finns på sträckan t.ex. övergångställen och korsningar.
Dessa ritas in i på karta för att kunna visa vart det i ett senare skede kan komma
att behövas fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten om hastigheten på
sträckan är en annan än den i punkten optimala.
I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken och
utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att definiera vilken
prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag, exempelvis biltrafiken
delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och lokalnät. Kollektivtrafiken delas
in i nät för regionbuss, stombuss eller stadsbuss beroende på vilken typ av
busstrafik som trafikerar länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som
primär eller sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder och
avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet då det är
mycket trafik i rörelse.

Figur 2: Arbetsordning

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta huvudvägnätet i kransorterna där
Trafikverket är väghållare.
En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen genomfördes
den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering av gaturummen.
Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga trafiknätsanalysen för
Katrineholms kransorter från 2001. Vid inventeringen användes:
•
•

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet. Trygghet
baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet innefattar
olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas, STRADA.
Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar och förs in om
nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta fordonsflöden kan
dessa också föras in.

Kartunderlag för vägnätet.
Filmkamera

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och trafiksituationen
identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas och optimeras i
analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där karaktären i rummet
ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna länkar.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterats påbörjas analysen.
Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en kvalitetsbedömning
av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och slutligen systemanpassning.

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En plats
58
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Forssjö

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen ska visa de faktiska förhållanden som råder
idag. Genom att klargöra dagens situation är det lättare att identifiera
förändringsbehovet. I nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och
livsrum, inventering av trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc.
I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser
genomförts, i denna finns totalt 41 länkar (samtliga sträckor) för de sju
kransorterna. Samtliga länkar har bedömts med avseende på tillgänglighet för
bil, kollektivtrafik, utryckning, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö.
Kransort

Antal länkar

Bie

4

Björkvik

7

Förssjö

5

Sköldinge

10

Strångsjö

7

Valla

5

Äsköping

3

Sköldinge

2.1 Nuvarande hastighetsgränser
Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår
vilken hastighet som är den rådande.

Befintlig hastighet

30 km/tim
50 km/tim

Karta 1 visar dagens hastigheter i kransorterna. Huvudgatunätet och
genomfartsgatorna är idag reglerade med hastigheten 50 km/tim närmast
bebyggelse och 70 km/tim på övriga sträckor.

70 km/tim
80 km/tim
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Karta 1, Befintlig Hastighet
Äsköping

Valla

Björkvik

Bie

Strångsjö

60

9

Karta 2, Livsrum

61
Forssjö

2.2 Stadens karaktär - inventering av livsrum
Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.
•

Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator
är exempel på frirum.

•

Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen.

•

Livsrum

Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela.
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter.
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•

Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•

Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta
transportrum.

Integrerat Transportrum
Transportrum
Sköldinge

Karta 2 visar vilken hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut
i Katrineholms kransorter. Då det enbart är huvudgatunätet och
genomfartsgatorna som ingår i analysen är alla inventerade sträckorna
klassificerats som integrerade transportrum samt transportrum.
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Karta 2, Livsrum
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Strångsjö
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Karta 3, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

2.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

Forssjö

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 4.
bil/bil - möte		
bil/fast hinder		
bil/bil korsande
bil/gcm korsande

70 km/tim
60 km/tim
50 km/tim
30 km/tim

DTSS
Bil/möte
Bil/fast hinder
Bil/korsande kurs
Bil/gcm

Figur 3: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön.

Sköldinge

Vid bedömningen av DTSS identifierades först bil/gcm-konflikt och bil/bilkorsande kurs då dessa är lätta att definiera. Därefter fortgick arbetet med att
definiera alla länkar som var begräsade av bil/fast hinder och bil/möte.
Karta 3 visar vilken trafikssäkerhetssituation som är dimensionerande på
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/möte
dimensionernade för val av hastighet, vilket kan förklaras med att det enbart
är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i analysen. Även bil/gcmkonflikt förekommer då det är uppenbart att cyklister befinner sig i rummet
utan att det finns en specifik angiven plats för dem. I många av kransorterna
saknas gång- och cykelbanor.

63
12

64

Karta 3, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation
Björkvik

Äsköping

Strångsjö
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2.4 Tillgänglighet

2.7 Utryckningstrafik

Tillgänglighet innebär med den lätthet som privatpersoner, verksamheter och
organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur trafiksystemet och
bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra. Samverkan och genhet är viktiga
faktorer för att uppnå tillgänglighet. Transporter av gods, varor och människor måste
fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i
trafikrummet då de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är den tid
från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och påbörjar sitt
arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och angreppstid, där den
viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som påverkar körtiden är sträckans
längd, framkomlighet och hastighet. För utryckningstrafiken tar det relativt lång tid
att nå många av kransorterna från Katrineholms tätort. Inom kransorterna kan de nå
sina målpunkter snabbt.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de olika
trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön) kvalitetsnivå.

2.8 Trygghet

2.5 Biltrafik

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning som
bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger trygghet i
form av närvaro.

I tätorterna består vägnätet främst av huvudgator och lokalgator. I analysen ingår
endast huvudgatorna. Trafikverkets vägar angränsar till samtliga kransorter. Då
orterna är relativt små finns inga större anspråk på hastighet eftersom restiderna
inom kransorterna är korta. Huvuddelen av restiden för invånarna i kransorterna är
på Trafikverkets vägar. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga upp trafiken från
uppsamlingsgator och mindre villagator.

2.9 Miljö och hälsa
Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från både däck
och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner. Vid större olyckor
kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa aspekter påverkas av hastigheten,
exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt proportionerlig mot bränsleförbrukningen
som i sin tur beror av hastigheten. Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är
även de relaterade till hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.

2.6 Kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste tillgängligheten
vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta körtider och korta
restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en hög tillgänglighet, t.ex.
hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att öka kollektivtrafikens
attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att använda och ha kortare
restider.

Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta beror på
att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller från personbilar
och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet ner till 30 km/tim
vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger nära gränsvärdet bör
hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god kvalitet ligger mellan 56 och 65
dBA och för låg kvalitet över 65 dBA. I samtliga kransorter finns tidigare beräknade
bullervärden som togs fram i arbetet med trafiknätsanalysen 2001. Dessa visar att
bullernivåerna ligger under 55 dBA. Katrineholms kommun har inga mätningar på
luftföroreningar.

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid de
viktigaste paramterarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det är många
parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på en specifik sträcka
inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor kompenserar varandra och ger
en accepterad restid. Vad som är acceptabel restid behandlas inte i denna analys.
Karta 4 visar kollektivtrafiknätet i kransorterna. Dessa trafikeras endast av
regionbussar eller landsortstrafik.
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Karta 4, Kollektivtrafiknät
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Strångsjö

Kollektivtrafiknät
Regionbuss
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3.

Forssjö

Analys

Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya
hastighetsgränserna ska användas om möjligt. Även avvikelser dentifieras och
åtgärder föreslås.
•
•
•
•

Nulägesanalys
Länkoptimering
Nätanpassning
Systemanpassning

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgränser
som föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens
anspråk tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul
nivå innebär mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms
kunna godtas ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg
kvalitet och att anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder
planeras.

Sköldinge

3.1 Kvalitetsbedömning av nuläge
Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen.
Där det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de
kommande analysstegen.
I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet.
Många länkar har mindre god tillgänglighet för biltrafiken samtidigt som
trafiksäkerheten har låg kvalitet. För övriga kvaliteter som trygghet och
karaktär fick samtliga länkar god kvalitet. Totalt fanns 17 röda och 38 gula
kvalitetsbrister.
67
16

68

•
•

•
•

Mindre god kvalitet: 38
Låg kvalitet: 17

Avvikelserna består främst i att det finns många sträckor med 50 km/tim
som är IT eller T och där oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik med
fordon. Kvalitetsavvikelser för punkter som korsningar och övergångsställen
tillkommer men analyseras inte förrän i systemanpassningsskedet.

3.4 Systemanpassning
I enlighet med Rätt fart i staden- handboken ska det inom tätort på sikt
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50,
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för
att passa varandra och systemet.

3.2 Länkoptimering
I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

•
•

Resultatet av länkoptimeringen blev 0 röda länkar med låg kvalitet och 45 gula
länkar med mindre god kvalitet, till skillnad från nulägesanalysens 17 st röda
och 38 st gula. En länk kan ha fler än en avvikelse. Efter optimeringen var
majoriteten av vägarna optimerade vid 40 eller 60 km/tim.
•
•

Mindre god kvalitet: 43
Låg kvalitet: 1

Mindre god kvalitet: 43
Låg kvalitet: 1

3.4.1 Pröva tillgänglighetsanspråken
När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som
systemanpassningen resulterat i. Förändringarna av hastigheterna i förslaget
bör inte påverka utryckningstrafikens insatstid i någon större omfattning.

Mindre god kvalitet: 45
Låg kvalitet: 0

3.3 Nätanpassning

Inga anpassningar gjordes efter prövningen, de avvikelser som finns anses
vara acceptabla med de försutsättningar som antagits i analysen.

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning
undvikas.

3.5 Hastighetsplan
Efter avslutad analys ges förslaget till hastighetsplanen enligt karta
5 där sammanlagt ändrar 39 st länkar hastighet. Genom att sänka
hastighetsnivåerna ökar bl.a. trafiksäkerheten.

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att
analysera konsekvenserna av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå för
att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet.
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Karta 5, Hastighetsplan

4.

Genomförande

Forssjö

Genomförbarheten för de nya hastigheterna bör kontrolleras. Detta görs
genom att bedömma om den föreslagna hastighetsnivån överensstämmer med
gatans utformning. Vissa gator kan vara för smala respektive för breda för
den föreslagna hastigheten, detta gör att den föreslagna hastighetsnivån inte
är aktuell förrän en ombyggnad har gjorts.
Hastighetsplan - förslag på
nya hastigheter

Genomförandet av en hastighetsplan sker genom en process där det är viktigt
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner,
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. I kransorterna är Trafikverket
väghållare och därmed den part som bestämmer och beslutar om
hastigheterna. Katrineholms kommun kan med denna framtagna analys
påverka och samarbeta beträffande hastigheterna i kransorterna.

30 km/tim
40 km/tim inom tätbebyggd
områdesgräns
60 km/tim inom tätbebyggd
områdesgräns

Kommunen bör sänka hastigheten på lokalgator, uppsamlingsgator och
villagator till 30 km/tim eller 40 km/tim i samband med att Trafikverket
ändrar hastigheten på huvudgatunätet.

80 km/tim
100 km/tim
Tätbebyggd områdesgräns

Sköldinge

4.1 Avvikelser
Avvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå. Det kan
både handla om stadsbyggnadskvalitet och länkar som skiljer sig från de
omgärdande länkarna.
I förslaget till hastighetsplan finns det 1 röd kvalitetsavvikelse (låg kvalitet)
och 43 gula kvalitetsavvikelser (mindre god kvalitet). Biltrafiken får mindre
god tillgänglighet (gul kvalitetsavvikelse) på många av sträckorna eftersom
hastigheten har sänkts från 50 till 40 km/tim.
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Datum

Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-15

VON/2017:48 - 727

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pia Aalto, chef medborgarfunktionen/MK

Vård- och omsorgsnämnden

Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens rapport Återrapportering långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig plan för att möta behov av
LSS-bostäder.
I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen ingick att ta fram
en långsiktig plan för att möte behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget var att
ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder
göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler
LSS-bostäder kan tillskapas.
Då målgruppen för bostad med särskild service enligt LSS är så bred, utifrån såväl
ålder som behov av hjälp och stöd, är det näst intill omöjligt att ta fram en långsiktig
plan för ett framtida behov.
Framtidsplaneringen behöver ske i samverkan med bildningsförvaltningen på ett
tydligare sätt, antalet elever bör följas. Inte enbart i samverkan med gymnasiesärskolan
utan samverkan behöver ske i tidigare klasser samt specialklasserna (inriktning
Asperger).
Samverkan behöver bli tydligare med KFAB för att följa framtida samhällsplanering,
nybyggnation. När det gäller behovet på långsikt bör vi planera för minst ett nytt
boende och att det är önskvärt ha med i dialog vid nybyggnation och planering av nya
stadsdelar
Starta upp en samverkan med privata hyresvärdar i Katrineholms kommun för att
personer som inte har behov av bostad med särskild service lättare ska kunna få
tillgång till en egen bostad på den öppna arbetsmarknaden.
En process för nyskapande av åtminstone en gruppostad med sex bostäder bör påbörjas
direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

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

Besöksadress:
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Datum

Vår beteckning

2017-08-15

VON/2017:48-727

Ert datum

Er beteckning

Pia Aalto, Enhetschef, Tfn 0150-488099
Vård- och omsorgsnämnden

Återrapportering - långsiktig plan för att möta behov av
LSS-bostäder
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en
långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en
aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I
uppdraget ingår att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan
tillskapas. Uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i augusti 2017 inför
beredning av övergripande plan med budget 2018-2020.
Inledning
”Personer som omfattas av personkretsen enligt 1 § Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild
service enligt 9 § första stycket om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om
deras behov inte är tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna
tillförsäkras goda levnadsvillkor.”

”Vuxna personer som omfattas av lagen skall ha rätt till en bostad med särskild
service, enligt 9 § 9 p. LSS. En sådan bostad kan utformas på olika sätt.
Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.”
”Ett beslut om insatser enligt 9 § 1-10 gäller omedelbart. En kommun som inte kan
tillhandahålla insatser enligt 9 § inom skälig tid till någon som är berättigad till
insatser ska åläggas att betala en särskild avgift.”
”Kommunerna är, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
socialtjänstlagen, skyldiga att tillhandahålla särskilda boenden till personer med
funktionshinder. Att tillgodose detta behov är en lång och komplicerad process som
förutsätter såväl framförhållning som samarbete (Planering av boende för personer
med funktionshinder; Svenska kommunförbundet 2004).”
Kommunplan 2015-2018
I kommunplan för 2015-2018 fastställd av kommunfullmäktige (2015-01-19, § 72)
har Socialdemokraterna och Moderaterna, gemensamt tagit fram den politiska
majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.
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Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den
långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. Ett mål under
mandatperioden har varit att ytterligare en gruppbostad skapas för unga med
funktionsnedsättning.
I övergripande plan för budget för 2017-2019, fastställd av kommunfullmäktige
(2016-11-21, § 167) framgår att det inom verksamheten för personer med
funktionsnedsättningar och inom socialpsykiatrin finns en efterfrågan på flera
boendeplatser. En ny sammanhållen gruppbostad med sex platser projekteras med
driftstart 2018. Planering pågår även för en servicebostad med tolv platser i kvarteret
Hästen. De första sex platserna tas i drift 2018 och de övriga under 2019. Vård- och
omsorgsnämnden ges nu även i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att möta
behov av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en bedömning av kommande
behov av grupp och servicebostäder enligt LSS göras.
Bakgrund
Boendeform
Rätten till bostad enligt LSS har de personer som omfattas av någon av lagens tre
personkretsar och som har behov av sådan bostad:
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror
på normalt åldrande
Vuxna personer som omfattas av lagen skall ha rätt till en bostad med särskild
service, enligt 9 § 9 p. LSS. En sådan bostad kan utformas på olika sätt.
Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.
Med servicebostad avses sådan som ger tillgång till gemensam service i form av
måltider, personlig service eller omvårdnad. Serviceboende kan för vissa personer
med funktionshinder vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt
självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad.
Med gruppbostad avses bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och
vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostaden skall vara ett bostadsalternativ för
funktionshindrade, som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de
behövs tillgång till personal hela dygnet. I princip skall man kunna täcka den
enskildes hela stödbehov. Syftet med gruppbostaden är att vuxna funktionshindrade,
som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad, ändå skall ha möjlighet att
lämna föräldrahemmet och skapa ett eget hem.
Med annan särskilt anpassad bostad för vuxna avses en bostad med viss
grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning.
Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de
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insatser som finns att tillgå enligt LSS – t.ex. personlig assistans samt
ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt
socialtjänstlagen.
Att tillgodose behovet av bostäder är en lång process där flera moment pågår
parallellt. Framförhållning är ett nyckelord i planeringen liksom samarbete. Genom
regelbunden kartläggning av behovet av bostäder som passar för personer med
funktionshinder finns möjlighet att tillgodose behoven.
I oktober 2010 invigdes gruppbostaden Nävertorpsgatan, nybyggnation med sex
platser, i februari 2011 invigdes gruppbostaden på Rönngatan efter renovering av
hyreshusen.
Nuläge
I Katrineholms kommun finns 15 gruppbostäder och 4 servicebostäder med
sammantaget 135 platser; 87 platser avser gruppbostad och 48 platser avser
servicebostad. Vissa gruppbostäder är lokaliserade i lägenhetshus, här kallad
trapphusmodell. Andra i enplansmodell. Sammantaget bor 137 personer i bostad med
särskild service med beslut genom Katrineholms kommun. En boende är placerad
utanför kommunen, i enskild verksamhet. Anledningen att antal boende är fler än
antal platser beror också på att personer med beslut om bostad med särskild service är
sammanboende.
Uppdraget från kommunstyrelsen
I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från kommunstyrelsen ingick att ta fram
en långsiktig plan för att möte behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget var
att ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder
göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler
LSS-bostäder kan tillskapas.
Genomförande av uppdrag
Enkätresultat
För inventeringen av framtida behov av bostad med särskild service har med hjälp av
rektor på gymnasiesärskolan på Duveholm en enkät skickats ut till elever på
gymnasiesärskolan samt specialklasserna (inriktning Asperger). Vi tidigare
inventeringar har enkäten enbart skickats ut till de personer som är kända av vårdoch omsorgsförvaltningen genom att de beviljats andra insatser enligt LSS. Enkäten
har besvarat av ungdomar födda åren 1996-2000. Enkäten besvarades av 28
ungdomar vara av 12 kvinnor och 16 män. Två enkäter besvarades av elever boende i
grannkommunerna Flen och Vingåker och ingår därmed inte i resultatet.
I skrivandets stund har 67 personer födda åren 1994-2000 insatser enligt LSS. Av
dessa har tio personer redan beslut om bostad med särskild service, dock är inte alla
beslut verkställda.
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Underlaget för utredningen blir med anledning av den låga svarsfrekvensen svår att
använda som resultat i planeringen. Det är också svårt att ta ställning på
trovärdigheten av svaren då några ungdomar har besvarat enkäten på egen hand i
skolan och kanske då svarat utifrån sina egna mål och inte utifrån sina behov.
Trovärdigheten ifrågasätts i resultatet då ett par som svarat på är kända av
förvaltningen och bedöms ha ett så stort behov att de i framtiden kommer att behöva
bostad med särskild service men valt att svara att de vill bo i egen bostad utan stöd.
I beräkningen av behovet av framtida behov också beräknas att det finns ett antal
personer som är i yrkesverksam ålder och som fortfarande bor kvar i föräldrahemmet
med andra insatser. När det är aktuellt för dessa personer att flytta till eget boende är
svårt att klargöra.
I underlag till utredning för boenden i kvarteret Hästen (2014) önskade fem personer
boende 2017. I denna enkätundersökning är det helt nya ungdomar som svarat. Detta
innebär att det är nio personer som önskar boende 2017. Med tanke på att vi redan i
dagsläget har ett antal personer i kö visar resultatet att det är svårt att få ett
sanningsenligt resultat.
Vilket år planerar du din flytt?
2017
4

2018
5

2019
5

2020
3

2021
2

Annat år
7

Vilket framtida boende önskar du?
Sammanhållen
gruppbostad

Servicebostad

8

3

Egen lägenhet med
hemtjänst/boendestöd/personlig
assistans
8

Egen
lägenhet
utan stöd
8

Det finns också en målgrupp inom området som behöver finnas med i vård- och
omsorgsförvaltningens planering men som är näst intill omöjlig att inventera. Det är
de personer med funktionsnedsättning som inte har och heller inte vill ha stöd från
vård- och omsorgsförvaltningen men inte har möjlighet till en egen bostad då de inte
är tillgängliga på den öppna arbetsmarknaden. I denna fråga behöver vård- och
omsorgsförvaltning bygga upp samverkan med privata hyresvärdar.
Inventering av befintlig verksamhet
Utifrån förvaltningens uppdrag av uppförande av nya grupp- och servicebostäder i
kommunen finns anledning att göra en inventering av de personer som redan bor i
bostad med särskild service. Bland dessa finns sannolikt personer som med hänsyn
till nuvarande stöd i förhållande till funktionsnedsättning kan ha behov av annat
boende. Det kan finnas behov av ett boende med hiss eller att mot bakgrund av
brandfara bo på nedre plan. Personernas hjälpbehov kan också ha förändrats till följd
av ålder eller andra orsaker. Det kan även röra sig om unga personer som blivit mer
självständiga och skulle kunna flytta från grupp- till servicebostad. Historiskt har det
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förekommit platsbrist i servicebostäder varför det finns personer som bor i
gruppbostad trots att de skulle klara ett boende utan samma täta personalkontakt,
alltså servicebostad.
Vid en genomgång med chefer och personal på kommunens boenden framkommer ett
flertal anledningar till behov av annan bostad för personer med gällande beslut.
Framför allt till följd av hur bostaden är utformad men även till följd av hur
hjälpbehovet ser ut.
Sammantaget har åtta personer boende i gruppbostad behov av annan bostad/annan
hjälp än den som ges i nuvarande boende, fem personer skulle sannolikt klara att bo i
servicebostad. Ytterligare tre boende önskar att flytta. Vad avser servicebostad har
fem boende behov av annat boende; tre har svårt med förflyttningar och behöver ur
brandsynpunkt annan bostad, att bo i markplan. En person har begynnande demens
och ytterligare en person har svårigheter av geriatrisk karaktär. Den senare har tittat
på boende inom äldreomsorg. Dock oklart om avsikten är flytt. Därutöver tar fyra
boende i servicebostad emot begränsad eller ingen hjälp alls.
Enhetschefer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning ska efter inventeringen
kontakta så väl de boende samt deras företrädare för att diskutera behov av flytt. Då
bostad med särskild service är en boendeform där du har rätt att bo kvar i kommer
ingen tvångsflytt kunna göras.
Vid eventuella flyttar inom befintlig verksamhet kan det uppkomma platser i
befintliga bostäder om personer väljer att flytta till exempelvis nya boendena i
kavarteret Hästen.
Sammanfattning
I uppdraget till vård- och omsorgsnämnden från Kommunstyrelsen ingick att ta fram
en långsiktig plan för att möte behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget var
att ta fram en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder
göras. I uppdraget skulle också ingå att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler
LSS-bostäder kan tillskapas.
Då målgruppen för bostad med särskild service enligt LSS är så bred, utifrån såväl
ålder som behov av hjälp och stöd, är det näst intill omöjligt att ta fram en långsiktig
plan för ett framtida behov.
Framtidsplaneringen behöver ske i samverkan med bildningsförvaltningen på ett
tydligare sätt, antalet elever bör följas. Inte enbart i samverkan med gymnasiesärskolan utan samverkan behöver ske i tidigare klasser samt specialklasserna
(inriktning Asperger).
Samverkan behöver bli tydligare med KFAB för att följa framtida samhällsplanering,
nybyggnation. När det gäller behovet på långsikt bör vi planera för minst ett nytt
boende och att det är önskvärt ha med i dialog vid nybyggnation och planering av nya
stadsdelar
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Starta upp en samverkan med privata hyresvärdar i Katrineholms kommun för att
personer som inte har behov av bostad med särskild service lättare ska kunna få
tillgång till en egen bostad på den öppna arbetsmarknaden.
En process för nyskapande av åtminstone en gruppostad med sex bostäder bör
påbörjas direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

Pia Aalto
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Axelsson, avdelningschef hälso- och
sjukvård/MK

Vård- och omsorgsnämnden

Effekter av förändringar i betalningsansvarslagen
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens utredning av effekter för
Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att utreda effekter av förändringar i
betalningsansvarslagen.
Sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara
sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård kommer att få. Några punkter som är troliga är:





Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de
närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och
omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på
sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk sluten vård kommer att
behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är
mycket svårt att bedöma.
Det blir bättre för patienten! Om involverade parter lyckas att uppnå lagens
intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en
samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Även om det
kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör
det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Ärendets handlingar


Utredning av effekter för Katrineholms kommun av förändringar i
betalningsansvarslagen, 2017-08-22

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Per Axelsson
Avdelningschef hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, handläggaren, akten
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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Ert datum

Er beteckning

Per Axelsson, verksamhetschef hälso-och sjukvård
Vård- och omsorgsnämnden

Utredning av effekter för Katrineholms kommun av
förändringar i betalningsansvarslagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda effekter
för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen. Förändringarna
innebär bland annat att ställtiderna från slutenvården till hemmet förkortas, vilket
ställer stora krav för mottagandet i kommunen. Detta gäller både äldre och personer
med psykiska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att bedöma hur förändringarna påverkar behovet av korttidsplatser i kommunen.
Bakgrund
Riksdagen har i juni 2017 beslutat att en ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård ska träda i kraft 1 januari 2018 och då ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen (1990:1404). När det gäller utskrivning från sluten
psykiatrisk vård ska lagen träda i kraft ett år senare, men arbetssätten implementeras
successivt redan nu. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg
för individer som efter utskrivning från sluten vård har behov av insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller landstingsfinansierad öppen hälso- och
sjukvård. Ett syfte är även att minska den tid patienter befinner sig på sjukhus efter
det att en läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar och därigenom även minska
anta dagar med betalningsansvar. Det tydliggörs att utskrivningsprocessen ska börja
tidigt, i normalfallet redan vid inskrivningen.
I den nya lagen ändras antalet dagar innan kommunens betalningsansvar inträder. I
dag gäller för äldreomsorgen fem dagar från att slutenvården kallar till vårdplanering,
vilket nu ändras till tre dagar efter att slutenvården har meddelat berörda enheter om
att en patient är utskrivningsklar. I de fall den underrättelsen skickas efter 12.00 gäller
istället fyra dagar. För patienten i den psykiatriska slutenvården ändras antalet dagar
från 30 till samma som inom äldreomsorgen. Det som också är nytt är att det nu gäller
veckans alla dagar, inte bara vardagar som tidigare var fallet. En förutsättning för att
kommunens betalningsansvar ska träda in är att patienten är hemgångsklar, dvs. att:
 Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar
 Patienten har fått skriftlig information
 Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården
 Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått inskrivningsmeddelande
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Nödvändiga hjälpmedel och medicinsk-teknisk utrustning för att klara förflyttning, toalettbesök, trycksårsprofylax och nutrition i tre vardagar finns tillgängliga.

I Sörmland har landstinget och länets kommuner under 2017 i vissa delar börjat
arbeta enligt den nya lagens intentioner och en överenskommelse, Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland, har tagits fram.
I riktlinjen tydliggörs ansvaret för sjukhus, den landstingsfinansierade öppenvården,
kommunens hälso- och sjukvård, samt för kommunens socialtjänst när det gäller utskrivning från slutenvården. Utskrivningen ska göras effektivt och med god patientsäkerhet. Det som är enkelt ska göras enkelt och det som är mer komplicerat ska få
resurser därefter. För att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska göras beskrivs tre olika processer beroende på komplexitet; grön, gul och röd process.
Grön process: Patient som skrivs ut från sjukhus med samma eller likartade insatser
som innan sjukhusvistelsen eller som har mindre nytillkomna insatser som inte behöver startas samma dag som hemgång.
Gul process: Patient som skrivs ut från sjukhus med insatser som ska startas samma
dag som hemgång.
Röd process: Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser med stor komplexitet
eller behov av mycket omfattande insatser.
Handläggningen och behovet av insatser från kommunens, men också landstingets
sida, kommer att skilja i stor utsträckning beroende på vilken process patienten
bedöms vara aktuell att ingå i.
I dagsläget befinner sig såväl länets kommuner som landstinget i en form av
”träningsläge”. Vi är inte klara med hur alla steg i samverkan ska ske och det är inte
klart från någon sida exakt hur vi ska hantera effekterna av den nya lagen. Nedanstående beskrivningar är utifrån det vi vet idag och vissa antaganden som är rimliga
att göra.
Patienter i grön process
Patienter i grön process förväntas inte orsaka några större effekter för kommunen. Det
kan bli aktuellt att ha en planerare för hemtjänsten i tjänst under helgerna och eventuellt kan viss utökning av resurser behövas inom fler yrkesgrupper under helger, men
det är i dagsläget oklart. Det handlar om i vilken utsträckning slutenvården kommer
att skriva ut fler patienter på helger, något som troligen inte kommer att öka nämnvärt
då slutenvården inte heller har resurser för att hantera det.
Patienter i gul process
Det är troligt att gul process är den som kommer att orsaka mest effekter för såväl
kommuner som landsting. Det här är patienter som ofta har vårdplanerats på sjukhus
tidigare, men som nu i många fall ska få en samordnad individuell plan (SIP) efter
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hemgång. Det är den fasta vårdkontakten inom den landstingsfinansierade öppna
vården som ska kalla till SIP i dessa fall och om samordningen inte behövs ska de
istället avsluta SIP-processen. Patienterna kan bo i alla olika former av boende och ha
hälsotillstånd av alla olika slag. För att kunna ta emot patienterna som skrivs ut enligt
den här processen har många kommuner, även Katrineholms, skapat trygg hemgångsteam (VON/2016:63-709). Det är ett team med undersköterskor som inte ingår i
ordinarie hemtjänst och som med kort varsel kan ta emot patienter och genomföra
stora insatser om så behövs. I teamet ingår också arbetsterapeut, distriktssköterska
och fysioterapeut och man har daglig handledning i teamet. Dessa team präglas av ett
rehabiliterande förhållningssätt. I normalfallet är den period man har trygg hemgång
två veckor, men det har hänt att det har varit både kortare och något längre. I slutet av
perioden gör biståndshandläggare en bedömning av behovet av fortsatta insatser
gällande hemtjänst och legitimerad personal bedömer behovet av fortsatta hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Det pågår ett arbete att göra en första utvärdering av trygg hemgångsteamet för att
sedan kunna besluta om detta är ett arbetssätt vi ska använda oss av. Om så är fallet
ser det ut som att ett sådant team bör vara anslagsfinansierat och kan komma att innebära en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Vid projektets start gjordes bedömningen att teamet skulle kunna finansieras genom hemtjänstens ersättningssystem,
vilket har visat sig inte vara fallet. Delvis beror det på att teamet inte enbart består av
undersköterskor, vilket innebär högre kostnader, men också på att det blir en del kortare luckor som inte går att använda inom den ordinarie hemtjänsten. Det har även
framkommit att undersköterskornas arbetsmiljö påverkas negativt av att dela sin tid
mellan trygg hemgångsteamet och ordinarie hemtjänst. Teamets arbetsområde behöver också breddas till att utgöras av hela kommunen och inte enbart Katrineholms
tätort som är fallet under projekttiden. Det framgår också redan nu att ytterligare en
handläggartjänst bör finnas för att kunna arbeta med trygg hemgång. I Katrineholms
kommun är trygg hemgång avgiftsfritt, vilket är tänkt att kunna motivera en del som
annars hade önskat korttidsplats. Huruvida en fortsatt verksamhet ska vara avgiftsfri
eller inte behöver vidare utredas.
Patienter i röd process
Patienter i röd process kommer troligen att handläggas på ungefär samma sätt som
idag. Dagens vårdplaneringar ersätts med SIPar, men dessa kommer även fortsättningsvis att utföras på sjukhus. Det är främst patienter inom den röda processen som
blir aktuella för korttidsplats, såväl inom äldreomsorgen som inom psykiatrin. I
Katrineholms kommun finns idag 41 korttidsplatser inom äldreomsorgen. Dessa finns
på Lövåsgården (30), Norrgläntan (9), Yngaregården (1) och Almgården (1). Vid behov och om plats finns kan ytterligare platser skapas på Yngaregården och Vallgården. Dessa platser används i så fall när det inte föreligger större behov av hälsooch sjukvårdsinsatser. En utökning av platser skulle kunna göras genom att införa
dubbelrum på Lövåsgården.
Som situationen är idag är korttidsboendet i viss utsträckning ett ”väntrum” till särskilt boende, framför allt med demensinriktning. Man kan dra slutsatsen att det är ett
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behov av särskilt boende som föreligger, inte ett behov av fler korttidsplatser. När det
nya särskilda boendet står klart, vilket är planerat till 2020, bör situationen förändras.
Hur patienter i den gula processen kommer att hanteras påverkar också i stor utsträckning behovet av korttidsplatser. Klarar vi att hantera mycket i ordinärt boende
blir behovet av korttidsplatser lägre och utifrån detta kan det vara ekonomiskt lönsamt att satsa på trygg hemgångsteam eller liknande insatser, likväl som det ofta är
bättre för patienten att vårdas i hemmet.
När det gäller patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård inom den röda processen är det troligt att vi har behov av flera korttidsplatser. Inom Katrineholms
kommun finns idag en sådan. Ett uppskattat behov är ytterligare fem korttidsplatser.
Utöver detta finns behov av ett samsjuklighetsboende med sex utredningsplatser, sex
stödboendeplatser och tre platser för personer med alkoholdemens. Planering för detta
pågår. Eventuellt skulle behovet av korttidsplatser inom psykiatrin kunna tillgodoses
inom samsjuklighetsboendet.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara
sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård kommer att få. Några punkter som är troliga är:





Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de
närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och
omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på
sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk sluten vård kommer att
behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är
mycket svårt att bedöma.
Det blir bättre för patienten! Om involverade parter lyckas att uppnå lagens intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en samverkan
utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Även om det kortsiktigt
kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör det på
längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Ekonomiska effekter
Då mycket ännu inte är klart, både från kommunens och landstingets sida, är det svårt
att överblicka de ekonomiska effekterna. Utifrån de antaganden som är gjorda ovan
kan nedanstående ekonomiska effekter bli aktuella:


Trygg hemgångsteam – sex undersköterskor, en arbetsterapeut, en fysioterapeut,
en distriktssköterska/sjuksköterska, samt en handläggare. Kostnad ca 5 300 tkr.
Kostnad för bil, telefoni, kompetensutveckling mm ca 100 tkr. Det är viktigt att
ha i åtanke att brukarna/patienterna som hanteras av trygg hemgångsteamet annars
hade funnits inom ordinarie hemtjänst och inom ordinarie områden för arbetsterapeuter, distriktssköterskor och fysioterapeuter, vilket innebär att trygg hemgång
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inte ska ses som en ren utökning av verksamheten. Det är dock inte heller rimligt
att se teamet som kostnadsneutralt utan en viss merkostnad blir det då teamet har
mer handledning och kan lägga mer tid per brukare. Därför redovisas totalkostnaden för teamet och en fortsatt utvärdering och framtida beslut i Vård- och
omsorgsnämnden får ge om vi ska arbeta med trygg hemgång och i så fall vilken
ambitionsnivå som ska föreligga, vilket avgör kostnaden.
En handläggare för att arbeta med trygg hemgång – 600 tkr/år.
Korttidsplatser inom psykiatrin – personalkostnad ca 4 200 tkr, övriga kostnader
ca 370 tkr. Hyreskostnad tillkommer. Här behöver fortsatt utredning visa om det
finns möjlighet att använda vissa platser i det planerade samsjuklighetsboendet
som korttidsplatser eller om det finns möjlighet att utöka det boendet så att korttidsplatser kan skapas i samband med detta. Det skulle i så fall kunna påverka
kostnaden positivt.
Planerare inom hemtjänsten i tjänst under helger – 155 tkr/år. Om det kommer att
behövas beror på i vilken utsträckning slutenvården kommer att skriva ut fler
patienter under helger. Med den kunskap vi har idag är det mest troliga att det inte
kommer att behövas.
Utökning av andra yrkesgrupper under helger – i dagsläget inte möjligt att räkna
på då behovet är svårt att sia om, men det är troligt att det inte handlar om stora
förändringar från dagsläget.

Per Axelsson
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Jens Thomsen

Vård- och omsorgsnämnden

LS 7 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brist
trygghetslarm, utebliven insats)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut




Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att tillräckliga och
adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen.
Nämnden konstaterar att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt
14 kap § 7 SoL (lex Sarah).
Anmälan översändes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sammanfattning av ärendet
En brukare som har trygghetslarm larmade på kort tid vid två tillfällen till trygghetscentralen (Tunstall) då hen ville få hjälp att lägga sig. Vid tidpunkten för händelsen
hade brukaren sår vid nedre delen av ryggen varför avlastning genom att ligga ned
behövdes. Operatörerna som tog emot samtalet informerade inte larmpatrullen om
dessa larm utan hänvisade istället till kommande hemtjänstbesök. Brukaren tvingades
därför vänta cirka två timmar med smärtor och var mycket upprörd och ledsen när
hemtjänsten kom. Det finns inga upprättade rutiner eller andra överenskommelser från
förvaltningen som anger att trygghetscentralen ska hänvisa till hemtjänstbesök. De
saknar tillgång till uppgifter om när besök från hemtjänsten är planerade. Vidare har
det framkommit att trygghetscentralen inte har svarat på alla inkomna larm, specifikt
sådana som benämns som återlarm, utan istället kopplat ned vissa samtal. Det finns
inga rutiner mellan förvaltningen och trygghetscentralen som anger att de inte behöver
besvara alla samtal. Vidare har också kommit fram att den del av larmapparaturen som
kopplar upp samtalen mot trygghetscentralen inte är tillförlitlig vid batteridrift.
Sammantaget utgör de upptäckta bristerna skäl för bedömningen att ett allvarligt missförhållande föreligger.
Med anledning av det inträffade har följande åtgärder tagits fram i samråd med
Tunstall.
Vidtagna åtgärder
 Förvaltningen har genom avvikelse uppmärksammat Tunstall på operatörernas
agerande i det aktuella ärendet. Tunstall uppger att man haft genomgång av processer och rutiner med operatörerna samt att operatörernas arbete kontinuerligt
följs upp. Utöver detta vidtogs arbetsrättsliga åtgärder.
 Förtydligat för Tunstall att alla larm, inklusive återlarm, ska besvaras. Tunstall
uppger att man har informerat sina driftledare och operatörer på denna rutin samt
genomför uppföljningar för att säkerställa följsamhet till rutinen. Tunstall betonar
att alla larm ska besvaras som nyinkomna larm, inklusive de som inkommer under
larmpatrullens inställelsetid.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Jens.Thomsen@katrineholm.se
85

Org.nummer 212000-0340

86

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Medborgarfunktion



TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-08-14

VON/2017:4 - 709
LS 7/2017

Förvaltningen har sammanställt en lista med de brister gällande larmen och driften
av larm som har uppmärksammats. Brister avseende batteridrift ingår som en
punkt. Utifrån detta har Tunstall tagit fram en åtgärdsplan för när och hur bristerna
ska kunna avhjälpas. Som ett led i uppföljning och vidareutveckling av åtgärdsplanen har förvaltningen och ansvariga på Tunstall sedan juli månad veckovisa
möten.

Planerade åtgärder
 Att fortsätta genomföra veckovisa möten tillsammans med Tunstall. Målet är att
alla upptäckta brister ska vara avhjälpta innan dessa upphör.
Åtgärdsplanen följs upp av verksamhetschef senast sex månader efter beslut i vårdoch omsorgsnämnden.
Ärendets handlingar


Vård- och omsorgsförvaltningens utredning, 2017-08-11

Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i Socialtjänstlagen (2001:451), SoL, och Lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska anställda genast
rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller
undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Vård- och omsorgsnämnden ska sedan avgöra om det föreligger ett allvarligt missförhållande, påtaglig risk för
allvarligt missförhållande, eller enbart missförhållande (SOSFS 2011:5). I de fall
nämnden bedömer missförhållandet som allvarligt ska nämnden anmäla det till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I vård- och omsorgsförvaltningens rutiner för hantering av avvikelser rörande SoL och
LSS inklusive hantering av lex Sarah framgår att chef för avdelning där eventuellt
missförhållande eller risk för missförhållande uppstått ansvarar för att göra en bedömning av inkommen rapport, beslutar om utredning ska inledas samt beslutar om åtgärder kopplade till händelse. Chef för myndighets- och specialistavdelningen ansvarar
för att utredning görs samt ser till att ansvarig nämnd får anmälan för ställningstagande
och beslut.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Susanna Kullman
Chef myndighets- och specialistavdelningen

Beslutet skickas till: IVO, verksamhetschef, enhetschef, akten
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Eva Glennåker, Päivi Kabran

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att från den 1 januari 2018 höja måltidsavgifterna i KFS 4.13 i enlighet med
vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till underlag för övergripande
plan med budget 2018-2020.
Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2018 en höjning av följande avgifter:
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet
enligt SoL)
Måltid

Nuvarande avgift

Frukost i servicehusets restaurang

22 kronor/dag

Förslag från
2018-01-01
23 kronor/dag

Lunch vid dag- och områdescentraler
samt matdistribution
Månadsabonnemang matdistribution
avser betalning för 30 dagar
Måltidsabonnemang på vårdboende och
gruppboende
Avgift för mat vid korttidsvistelse
Kvällsmåltid
Deltagande i dagverksamhet

60 kronor/dag

62 kronor/dag

1 800 kronor/månad

1 860 kronor/månad

3 350 kronor/månad

3 450 kronor/månad

110 kronor/dygn
30 kronor/dag
71 kronor/dag

115 kronor/dygn
31 kronor/dag
75 kronor/dag

När det gäller kostnaden för dessert (5 kronor) föreslås ingen höjning.
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS)
Måltid

Nuvarande avgift

Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

32 kronor/måltid

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
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Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet.
Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter
utifrån självkostnadspris. Beräkningarna har gjorts utifrån aktuella nationella
råvarupriser.
Ärendets handlingar


Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet

Päivi Kabran
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen akten
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Styrdokument
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag
till ändringar är markerade med röd underrespektive överstruken text

Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.13)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-01-16, § 2
Giltighetstid från 2017-01-16 och tillsvidare
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119
Ändrad av kommunfullmäktige
2005-11-21, § 190,
2006-11-20, § 20,
2007-11-19, § 275,
2008-03-17, § 44,
2008-11-17, § 200,
2009-02-09, § 25,
2009-03-16, § 42,
2009-11-16, § 188,
2009-12-14, § 221,
2010-11-15, § 11,
2011-11-21, § 303
2012-11-19, § 242
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)
Avgift
Frukost i servicehusets restaurang

22 23 kronor/dag

Lunch vid dag- och områdescentraler samt
matdistribution

60 62 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 1 800 1 860
för 30 dagar
kronor/månad
Måltidsabonnemang på vårdboende och
gruppboende

3 350 3 450
kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse

110 115 kronor/dygn

Kvällsmåltid

30 31 kronor/dag

Dessert

5 kronor/dag

Deltagande i dagverksamhet

71 75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt LSS)
Daglig verksamhet

Avgift
Resurscentrets självkostnad exkl.
personalkostnaden vid resurscentret

Korttidsvistelse

32 34 kronor per måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

20 21 kronor
Självkostnadspris (se daglig verksamhet)
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för
dementa)
Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20
kvadratmeter av gemensamhetsytorna.
Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:
Hyra
≥ 32 kvm med trinett och sovalkov
(238 stycken)

5 000 kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken)
Finns på Furuliden, Yngaregården
och Almgården

5 000 kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken)
Finns på Igelkotten

4 600 kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken)
Finns på Almgården och
Yngaregården

4 070 kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende

5 000 kronor/månad

Dubblett på boende

5 717 kronor/månad

Avgifter för barn och ungdomar behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Avgift
Avgift för barn under 18 år

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan Beräkning av underhållsstöd för
egen inkomst
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura
ställd till ungdom
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Avgift
Avgift för ungdom över 18 år med Avgift för hyra 0,5 gånger prisbasbeloppet
egen inkomst (aktivitetsersättning) så kallat högkostnadsskydd. (Under
förutsättning att riksdagen fattar beslut om
höjt avgiftstak höjs avgiften till 0,539
gånger prisbasbeloppet)
Avgift för mat enligt konsumentverkets
beräkningar
Övriga avgifter
Avgift
Ledsagarservice enligt SoL (sjukoch behandlingsresor undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt
boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka

750 kronor

Förlust av hela larmenheten

1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget
ordinärt boende upp till 6 timmar
per månad

Enligt KFS 4.22
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL.
Årlig uppräkning sker. För information om
gällande taxa - kontakta vård- och
omsorgsförvaltningen.

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

Hembesök av arbetsterapeut och
Avgiften ska motsvara Landstinget
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i Sörmlands Regelverk - Avgifter och
hemsjukvården
priser
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Aktivitet

Avgift

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.
Resor
Till och från daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning
enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa, Månadskort för
arbetsresor

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden
på LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med
hemsjukvården och särskilt boende
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1 Inledning
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under
mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder
och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti.
Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget,
som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I
den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det
kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med
budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan
med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska
genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.
Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens
styrsystem.

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

1.2 Ansvarsområde
1.2.1

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge
omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga.
Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet, daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Betalningsansvarslagen ändras från och med 2018. Den nya lagen medför att kommunen snabbare måste
kunna ta emot personer som behöver stöd för inte att riskera betala avgifter till landstinget.
Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt
val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.
I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt Lag om
bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.
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1.3 Volymutveckling
1.3.1

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2016

Volymmått

Utfall jan-jun
2017

Prognos
2017

Prognos
2018

Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi

14 601

15 198

15 000

14 500

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

4 999

5 624

5 600

6 100

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt
utförd

9 493

9 344

9 600

9 600

18 717

18 162

18 200

19 000

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

704

590

600

600

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

4 478

4 488

4 500

5 000

130

131

131

147

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de
20 första timmarna, externt utförd

Belagda platser på LSS-boende
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad
Beviljade timmar boendestöd per månad

201

209

233

240

1506

1 418

1 500

1 500

Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till

Förslag till förändring

Externa placeringar LSS saknas

Lägg till dessa

1.3.1.1

Kommentarer till volymmått

Den interna hemtjänsten har under perioden januari samt mars till juni 2017 ökat antalet utförda
timmar. Under februari 2017 minskade hemtjänsten antalet utförda timmar kraftigt på grund av
att många stora hemtjänstärenden avslutades. Detta ställer stora krav på att snabbt ställa om
verksamheten vid behov.
Den uppåtgående trenden med utförda timmar för extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst.
Personer som behöver daglig verksamhet fortsätter att öka. Samtidigt blir fler personer aktuella
för arbete och sysselsättning inom socialpsykiatrin. Denna ökning sker eftersom arbetsmarknadsåtgärder fångar upp personer som inte kan ha ett vanligt arbete. Därför förväntas det bli en
kraftig ökning redan 2018 bland personer som har rätt till arbete och sysselsättning i vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter.
Antal beviljade timmar boendestöd förväntas öka något inom neuropsykiatrin men förväntas i
övrigt att ligga kvar på 2016 års nivå. Behovet av kontaktpersoner ökar svagt. i Katrineholm har
fler personer som bor på grupp- eller servicebostad insatsen kontaktperson jämfört med andra
kommuner. Ledsagning inom Lagen om stöd för vissa funktionshindrade och inom Socialtjänstlagen ligger kvar på samma nivå som 2016.
Personlig assistans beviljad enligt både Socialförsäkringsbalken och LSS ökar. Det gäller både
den internt och externt utförd assistans.
Antalet komplicerade individärenden med omfattande insatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ökar. Volymutvecklingen inom detta område är svår att förutse.
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2 Tillväxt, jobb & egen försörjning
Övergripande mål






Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt näringsliv
Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Katrineholms befolkning ökar. Med ett befolkningsmål på 40 000 personer år 2030 ställs delvis
nya krav på hur kommunen kommunicerar sin service och hur man når ut till medborgarna.
Vård- och omsorgsnämnden (VON) ser över att insatserna ges enligt lagstiftning och behov
samtidigt som hänsyn tas till individuella önskemål så långt som möjligt.
Ökat antal brukare i arbete/sysselsättning och daglig verksamhet
Antalet brukare med behov av sysselsättning ökar inom socialpsykiatrins verksamhet med
arbete/sysselsättning och inom daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service). Det
finns därför behov av en viss utbyggnad.
Genom projektet IPS (individual placement and support) ska fler brukare få sin sysselsättning/dagliga verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser. Från 2018
går IPS in i den ordinarie verksamheten inom arbete och sysselsättning.
Behov av kompetensutveckling
Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område. Det rör
höjd kompetens på grund av behoven att vård och omsorg blir mera komplexa, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett
mångkulturellt samhälle där språk- och kulturkompetenser efterfrågas. Vård och omsorg är en
växande sektor där fler personer kommer att kunna erbjudas arbete inom kommunens verksamhet.
Personalförstärkning och rekrytering
Tillfälliga statliga medel som utgår till och med 2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen
har gett kommunen möjlighet att förstärka brukarnära personal, till exempel vårdbiträden,
undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Satsningen kombineras
med erbjudande om introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att
rekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i Socialtjänstlagen. Efter 2018
måste Katrineholms kommun vara redo för att finansiera dessa tjänster med egna medel.
För att ge fler personer förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder vård- och
omsorgsförvaltningen extra tjänster och språkpraktik till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En person kan ha extra tjänst i tolv månader. Extra tjänsten kan i vissa fall förlängas
i ytterligare tolv månader. Det är oklart hur länge statens satsning på extra tjänster varar.
För att locka fler studenter som går utbildningar inom bristyrken att arbeta i Katrineholms
kommun erbjuder kommunen studenttjänster. En studenttjänst innebär att personen är anställd
på förvaltningen och arbetar upp till 15 timmar per vecka på förvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen kan anställa studenter som läser till sjuksköterska eller socionom.
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Växande näringsliv
En viktig del av det näringslivsfrämjande arbetet är att utveckla kommunens service till företagen på hemmaplan. Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom
att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen
om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Det ställer dock höga krav på uppföljning av
verksamheterna som ingår i LOV, för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna.

2.2 Översyn av fördelning av resultatmål
2.3 Översyn av indikatorer
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3 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Övergripande mål





Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att projektera ett nytt särskilt boende för äldre som
ska vara klart 2020. Detta för att möta behoven av fler platser på särskilt boende när befolkningen äldre ökar från 2019 för att sedan öka kraftigt från 2025. Arbetsgruppen som arbetar med
projektering av detta nya boende består av representanter från kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB.
Underhåll av boenden
Planering för underhåll och modernisering av redan befintliga särskilda boenden pågår i samarbete med KFAB. Samtliga tio särskilda boenden som riktar sig till äldre och finns i dag förutsätts finnas i drift 2030. Detta inkluderar de som finns i kransorterna där modernisering planeras
men där de befintliga platserna inte ska utökas.
Fler platser inom funktionsnedsättningsområdet
Inom verksamheten för stöd till personer med funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri finns
en efterfrågan på flera boendeplatser.
I kvarteret Hästen pågår byggnationen av en ny grupp- och servicebostad för personer med
funktionsnedsättning.
Skogsbrynet har ett stort behov av nya lokaler för verksamheten. Planering för detta pågår
Skogsbrynet är ett boende för personer som får stöd av kommunens socialpsykiatri.
Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar med att inrätta utredningsboende och mobilt utredningsteam. De behov som individer med samsjuklighet har kommer
därmed kunna tillgodoses i hemkommunen och utifrån en skälig levnadsnivå samt ökad rättssäkerhet. Finansiering sker inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens befintliga
budgetramar
Det finns ett mycket stort behov av mindre hyreslägenheter centralt till vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig
bostad. Detta för med sig att personer som får stöd av socialpsykiatrin måste erbjudas mera
resurskrävande lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och
omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka sin kompetens kring frågor som rör samverkan med privata hyresvärdar, frågor som rör boendejuridik som kontaktskrivning och hyresrätt.
En inventering av hur många nya personer som behöver gruppbostad ligger till grund för hur
många grupp- och servicebostäder som behöver byggas i Katrineholm under de närmaste åren.
Under 2018 avser vård- och omsorgsnämnden att i samarbete med KFAB påbörja planeringen
för att bygga ytterligare bostäder för personer med funktionsnedsättning. (se under 3.2).
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3.2 Översyn av fördelning av resultatmål
3.3 Översyn av indikatorer
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4 Utbildning
Övergripande mål




Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga
resultat
Trygga barn och ungdomar som mår bra
Höjd utbildningsnivå

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Vård- och omsorgsförvaltningen ska fortsätta samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar. Målet är hitta hållbara
individuella lösningar utifrån barnperspektivet.
Kompetensförsörjning
En ökad rörlighet i arbetslivet och stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal
innebär att kommunen måste vara proaktiv. Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre genomförs. Det kan till exempel innebära
fortbildning med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ska fortsätta samverka med högskolor/universitet och andra
utbildningsanordnare, med särskilt nära samverkan med Mälardalens högskola kring utbildning
av bland annat sjuksköterskor och biståndshandläggare. Vård- och omsorgsförvaltningen ska
verka för att utveckla samarbetet med fler lärosäten.
Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder tillsammans med Viadidakt traineetjänster för tillsvidareanställd personal och långtidsvikarierar. Traineetjänst innebär att medarbetarna arbetar en
del av tiden samtidigt som de studerar till undersköterskor. Under 2017-2018 har tio medarbetare möjlighet att få en traineeplats.

4.2 Översyn av fördelning av resultatmål
4.3 Översyn av indikatorer
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5 Omsorg och trygghet
Övergripande mål



Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet
och livskvalitet
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Framtidsfullmakt
Från och med den 1 juli 2017 kan en person själv bestämma vem som har rätt att i framtiden
sköta personens rättsliga, ekonomiska och personliga angelägenheter om hen förlorar sin
beslutsförmåga. Detta sker genom en Framtidsfullmakt. Detta ökar självbestämmande för den
enskilda individen och det är positivt att hen kan själv välja företrädare. För vård- och omsorgsförvaltningen kan det underlätta vissa kontakter om det finns en framtidsfullmakt när behovet
uppstår.
Kvalitetsledningssystem
För att vården och omsorgen ska hålla god kvalitet ska vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta
arbeta aktivt med systematiskt kvalitetsledningssystem för att utveckla verksamhetens arbetsätt
och kvalité samtidigt som verksamheten tar hänsyn till brukarens individuella behov och arbeta
aktivt med värdegrundsfrågor. Detta ska leda till att brukarna och deras anhöriga kan leva ett så
aktivt och självständigt liv som möjligt.
Hälsofrämjande förhållningssätt
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär
att vi strävar efter att se varje människa utifrån dennes enskilda förutsättningar. Att stimulera till
en känsla av självständighet och meningsfullhet och att utgå från det friska. För att ta vara på
brukarnas förmåga och självständighet i så stor utsträckning som möjligt ska förvaltningen utveckla samarbetet mellan professionerna i verksamheten.
Välfärdsteknik
Under kommande år är införande av mer välfärdsteknik aktuellt för att bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet, självständighet och självbestämmande för män och kvinnor
oavsett ålder och funktionsförmåga. Införandet av ny teknik ska följa vård- och omsorgsförvaltningens strategi för välfärdsteknik.
Införande av mer välfärdsteknologi kan öka brukarnas självständighet, trygghet, delaktighet och
integritet. Tekniska lösningar kan även innebära förbättrad arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare men också ge effektiviseringar i form av minskade kostnader. Ny tekniska lösningar
införs med utgångspunkt från vård- och omsorgsförvaltningens strategi för välfärdsteknologi.
Under 2018 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att införa fjärrtillsyn inom utvalda delar av
äldreomsorgen.
Bytet till verksamhetssystemet Treserva har inneburit en ökad effektivitet då flera funktioner i
systemet leder till bättre rättssäkerhet i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya
systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan fortsätta
att utvecklas, vilket ska leda till en högre effektivitet. Utvecklingen av IT-system som kan
användas på mobila enheter och e-förvaltning gör att kommunen som följd av detta kommer att
investera i en säkerhetsplattform som gör det möjligt att lösa säker åtkomst enkelt och bekvämt
för såväl anställda och som för invånare.
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
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Utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt
viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslaget är
att det ska genomföras under fyra mandatperioder, från 2019-2034.
Utredningen föreslår åtgärder som syftar till





Högre kvalitet och effektivitet
Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
Tryggad personalförsörjning
Användning av välfärdsteknologi.

Den nationella kvalitetsplanen kommer troligtvis att öka kraven på vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Under 2018 måste vård- och omsorgsförvaltningen förbereda verksamheten på de förändringar som kvalitetsplanen innebär.
Demensstrategi
Socialstyrelsen har tagit fram förslag till en nationell demensstrategi. Detta kan komma att medföra högre krav på omsorgen av personer är demenssjukdom. Demensstrategin omfattar bland
annat bättre samverkan mellan kommun och landsting, utveckling av demensteam, ökad kunskap och kompetensutveckling inom demensområdet samt anhörigstöd.
Kvalitetsarbete
För att förbättra kvalitén på kommunens vård och omsorg ytterligare ska vård- och omsorgsförvaltningen öka antalet riskanalyser i Senior alert. Senior alert är att nationellt register som är
ett verktyg för vård- och omsorgspersonal att till exempel upptäcka risker för fall, vårdskador
och undernäring.
Nattbemanning
För att ha god kvalité och för att brukarna ska vara trygga ska vård- och omsorgsförvaltningen
fortsätta arbeta med att anpassa bemanningen under natten utifrån brukarnas individuella behov.
Vård- och omsorgsförvaltningen ska även arbeta för att använda ny teknik som ger förutsättningar för brukarna att inte bli störda under natten och som främjar deras integritet och självständighet. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att följa Sveriges kommuner och landsting
(SKL) rekommendation för kvalitetsarbete för särskilt boende äldre under nattetid.
Betalningsansvarslagen förändras
Betalningsansvarslagen (2003:193) ändras från 1 januari 2018. Lagen reglerar när och hur
mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar
på sjukhus. Förslaget innebär bland annat att antalet så kallade fristdagar utan betalningsansvar
för kommunen minskar och planering för att skriva ut patienter ska börja tidigare.
För att möta förändringen har länets kommuner och Landstinget Sörmland tillsammans tagit
fram en överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Vård- och
omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram förslag på nya arbetssätt för hur bland annat hemtjänst och rehabilitering ska arbeta när de tar emot personer som kommer hem från sjukhus.
Under 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen startat Trygghemgångsteam som ska ge stöd till
personer som kommer från sjukhus. Trygghemgångsteamet består av hemtjänstpersonal, rehabpersonal och sjuksköterskor. Arbetssättet testas och utvecklas under 2017.
Ett parallellt arbete som omfattar psykiatriområdet har startat under 2017. Inom detta område
kan förvaltningen ställas inför mycket tuffa krav eftersom ställtiden förkortas från trettio till tre
dagar.
Införandet av trygg och effektiv hemgång innebär troligtvis ökat behov av korttidsplatser inom
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socialpsykiatrin och ökad belastning för kommunens handläggare. Detta innebär att vård- och
omsorgsförvaltningen måste skapa dessa kortidsplatser samt rekrytera ytterligare handläggare
till medborgarfunktionen samt sjuksköterska.
Individens behov i centrum
Arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) är en anpassning till Socialstyrelsens direktiv
och innebär högre krav på uppföljning av fattade beslut.
Innovativt arbete i hemtjänsten
Flera personalgrupper i hemtjänsten har sedan våren 2016 arbeta systematiskt med vardagsnära
förbättringar. Flera idéer för att förbättra och utveckla arbetet har förverkligats, till exempel att
använda el-cyklar för att göra transporterna enklare, digitala anslagstavlor för att göra information mer tillgänglig, använda Ipads för att förenkla dokumentationen och uppdatera hemmapärmen hos brukaren. Under 2018 ska det innovativa arbetet föras in i den ordinarie verksamheten.
Utvecklingsarbeten inom funktionsnedsättningsområdet
Regeringen har beslutat om Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken (prop.
2016/17:188). Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet med att människor med olika
behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet. Målet utgår från de
mänskliga rättigheterna. Prioriterade områden är arbetsmarknad, utbildning diskriminering,
kommunikation, transporter och IT.
IPS-modellen
Förvaltningen arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual
Placement and Support) går från projekt till att bli en del av den ordinarie verksamheten IPS
syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och
preferenser. Detta kommer att öka arbetsbelastningen för arbetskonsulenterna.
Kompetensutveckling
Förvaltningen ska även analysera framtida behov av boende enligt LSS, öka kompetens inom
kognitiv funktionsnedsättning i kombination med demens eller psykisk ohälsa, utveckla användandet av tekniska hjälpmedel för dessa målgrupper, arbeta med Delaktighetsmodellen, arbeta
med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), ta fram kompetensutvecklingsplan
som möter identifierade utmaningar. AKK är en modell som ger stöd i kommunikation mellan
människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka
sig. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och personal
för att stärka brukarnas inflytande.
Priosatsningen
Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga
Prio-satsningen gällande personer med psykisk ohälsa. Under 2015-2017 arbetar förvaltningen
med ett utvecklingsprogram som bland annat innebär en satsning på Supported employment (att
anpassa arbets-/praktikplatser till brukarens behov) och införande av den pedagogiska modellen
"Ett självständigt liv". En inventering gällande psykisk ohälsa har gjorts under 2017. Parallellt
med aktuella aktiviteter pågår arbetet med att ta fram nästa tvåårsplan.
Samsjuklighet och utredningsboende
Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter utveckla samarbetet med socialförvaltningen kring
frågor om samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov). Vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar med att inrätta utredningsboende och
mobilt utredningsteam. De behov som individer med samsjuklighet har kommer därmed kunna
tillgodoses i hemkommunen och utifrån en skälig levnadsnivå samt ökad rättsäkerhet. Finansiering sker inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens befintliga budgetramar
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Individärenden ökar
Antalet personer som behöver omfattande stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ökar. Det kan till exempel vara barn och ungdomar som behöver bo
och gå i skola på annan ort, omfattande insatser genom personligt utformat stöd eller personlig
assistans. Dessa insatser betalas av kommunen och är svåra att förutsäga.
Återinföra Sapere
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer tillsammans med service och teknikförvaltningen att
återinföra arbetet med Sapere inom funktionsnedsättningsområdet. Sapere handlar om att uppleva mat med alla sinnen och att träna sinnena.
Sociala måltider
Arbetet med sociala måltider fortsätter under 2018. Vid en social måltid är en medarbetare tillsammans med de som bor på särskilda boenden. En social måltid ska bidra till en lugnare och
tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap.

5.2 Översyn av fördelning av resultatmål
5.3 Översyn av indikatorer
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6 Kultur, idrott & fritid
Övergripande mål





Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
Stark samverkan med föreningslivet
God folkhälsa

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
För att utveckla aktiviteterna inom vård- och omsorgsförvaltningen ska samarbetet mellan olika
verksamhetsområden kring kultur och fritidsverksamheter utvecklas. Detta innebär utökat samarbete mellan kulturombud inom äldreomsorgen, fritidsverksamheten och kulturgruppen, resurscenter inom funktionsnedsättningsområdet och daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin.
Inom äldreomsorgen ska de individuella aktiviteterna utvecklas samt det ska bli fler aktiviteter
på särskilda boenden inom äldreomsorgen under helgerna.

6.2 Översyn av fördelning av resultatmål
6.3 Översyn av indikatorer
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7 Hållbar miljö
Övergripande mål





Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen
(STF) kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbetet kring måltider.
Minska nattfastan
Vård- och omsorgsförvaltningen ska tillsammans med service- och teknikförvaltningen utveckla
arbetet för att sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på särskilt boende samt individuella åtgärder för varje brukare. Detta ska genomföras genom att verksamheten fokuserar på
fyra områden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av
omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet. Detta ska bidra till att nattfastan blir
kortare för de boende.
Klimatsmarta möten
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2018 att ha större möjligheter att ha webbmöten
med till exempel landstinget vid vårdplanering. Genom att minska utsläppen bidrar förvaltningen till en hållbar miljö och till att ta vara på kommunens resurser mer effektivt.
Fossilfritt
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer tillsammans med kommunens bilsamordning kartlägga och förbereda en övergång till fossilfritt bränsle så långt det är möjligt.

7.2 Översyn av fördelning av resultatmål
7.3 Översyn av indikatorer
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8 Ekonomi & organisation
Övergripande mål




God ekonomisk hushållning
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Arbete pågår med att ta fram förslag på ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten inom ramen
för LOV (Lagen om valfrihet). Det nuvarande har brister som är kännbara för såväl intern som
extern hemtjänst. Under 2017 har alternativa modeller granskats för att eventuellt justera ersättningssystemet under 2018.
Utveckla arbetsmiljön
Under 2018 ska vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta arbeta med en strategi för god arbetsmiljö. Strategin omfattar följande områden, ledarskap, kommunikation, delaktighet, Kompetensutveckling, synen på hälsa och sjukfrånvaro samt aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vård- och omsorgsförvaltningen hade under 2016 en hög sjukfrånvaro på totalt 10,3 procent för
tillsvidareanställda. Under 2017 pågår arbetet med både rehabiliterande och förebyggande åtgärder intensifieras. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån kommunens friskvårdspolicy för att förbättra hälsan på individ och gruppnivå.
Brandskydd
Räddningstjänstens tillsynsbesök på vård- och omsorgsnämndens verksamheter har inneburit
krav på förbättringar gällande det brandförebyggande arbetet både inom verksamheterna men
också hos fastighetsägarna. Förbättringsarbetet kommer att ge ökade kostnader för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter både gällande investeringar och ökade hyreskostnader. Det
handlar exempelvis om åtgärder för att säkra utrymning, säkerställa skydd mot brandspridning
inom byggnad, sprinklers utbildning och övningar.
Färdtjänst
Under 2017 befaras kostnaden för färdtjänst att öka med cirka 14-procent på grund av nya avtal.
Ökat antal färdtjänstresor ger också ökade kostnader för kommunen.
Vårdtyngdsmätning inom funktionshinderområdet
Vård- och omsorgsförvaltningen ska under hösten 2017 genomföra en vårdtyngdsmätning inom
funktionsnedsättningsområdet. Mätningen sker enligt en modell som utgår från Individens
Behov I Centrum (IBIC). Utifrån mätningen ska ett resursfördelningssystem skapas.
Attraktiv arbetsgivare
För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid
rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal.
Konkurrensen mellan närliggande kommuner växer gällande flera yrkesgrupper, vilket även
ställer krav på nytänkande kring vad det egentligen innebär att vara attraktiv arbetsgivare, inte
minst för att attrahera yngre medarbetare. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare i
organisationen har vård och omsorgsförvaltningen tre utmaningar identifierats; att rekrytera, att
minska sjukfrånvaron och att förbättra arbetsmiljön. Att lösa utmaningarna är nyckeln till att
kunna klara kompetensförsörjningen. Dessa utmaningar är starkt kopplade till kommunens mål
att öka invånarnas sysselsättning och utbildningsnivå.
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Heltid som norm
Hela kommunen ska införa Heltid som norm vilket innebär att alla medarbetare på sikt ska ha
heltidstjänster, men möjlighet att jobba mindre. Om fler arbetar heltid kan personernas kompetens komma till nytta i fler delar av verksamheten. Ökat antal heltider kräver att medarbetarna
ska kunna arbeta på olika arbetsplatser för att de ska få ihop tiden. Samtidigt ska förvaltningen
även anpassa bemanningen utifrån brukarnas behov. För att ta vara på kompetensen ska arbetet
med förvaltningens IT-systemen anpassas så att schemaläggning kan optimeras. För att Heltid
som norm ska vara kostnadsneutralt krävs verktyg som till exempel plus- och minustid.
Kompetensutveckling och personalförsörjning
Arbetet med att skapa en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning fortskrider. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar
samt med högskolor/universitet ska fortsätta att utvecklas. Vård- och omsorgsförvaltningen ska
tillsammans med övriga kommunen marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare för studenter.
För att främja medarbetarnas hälsa ska vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med friskvård,
vilket omfattar tre delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och hälsoinspiratörer.
Friskvårdsbidraget föreslås omfatta samtliga tillsvidareanställda, samt visstidsanställda där
anställningen sträcker sig över ett år. Förslaget omfattar också hälsoinspiratörer som har till
uppdrag att samordna och stötta arbetsplatserna i planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter.

8.2 Översyn av fördelning av resultatmål
8.3 Översyn av indikatorer
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9 Prioriterade investeringar
Kateg
ori

Benämning

1-6

Budget (tkr)

Driftkostnad (tkr)

2018

2019

2020

1

Arbetsmiljöåtgärder

400

400

400

1

Digitalisering trygg och effektiv hemgång

200

0

0

1

Person- och taklyftar samt rullstolar

200

200

200

4

Sängar och madrasser

200

200

200

4

Ny teknik

400

400

400

1

Arbetstekniska hjälpmedel

150

150

150

4

Möbler gemensamhets utrymmen

500

500

500

1

Diskdesinfektorer

80

80

80

4

Nygruppbostad inventarier

700

0

0

4

Nyservicebostad inventarier

700

0

0

4

Skogsbrynet inventarier

700

0

0

4

Utrustning hälso- och sjukvård

0

0

0

4

Hjälpmedel

350

350

350

4

Inventarier nytt äldreboende Duvestrand

0

14 000

0

6 380

16 280

2 280

Total budget

2018

2019

2020

35

35

35

835

35

35

Nyckelfri hemtjänst kräver 2 helårstjänster i drift för att genomföra utbytet, 800 tkr.
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10 Särskilda beredningsuppdrag
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11 Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling

Kategori

Direktupphandling
eller upphandling

Leasing
Ja/Nej

Trygghetslarm särskilt
boende och ordinärt boende

Upphandling

Ja

Nattillsyn

Upphandling

Ja

Tidpunkt

Drift eller
investering
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12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer
Enligt övergripande plan med budget 2017-2019
Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Tillväxt, jobb och egen försörjning

Ytterligare förbättrat företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

Företagarnas sammanfattande omdöme
om kommunens service
Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna
Kundnöjdhet avseende kommunens
service och bemötande vid bygg-, trafikoch miljöärenden
Kundnöjdhet avseende lokaler som
KIAB tillhandahåller
Andel lokala livsmedelsleverantörer via
kommunens interna omlastningscentral

Attraktiva boende- och livsmiljöer

Ökat bostadsbyggande
KS, VON, KFAB

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus
Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus
Kommunens försäljning av tomter för
småhus och flerbostadshus
Handläggningstid för bygglov

Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB

Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler

Fortsatt bra kommunikationer
KS, VON

Invånarnas bedömning av kommunikationerna

Tillgänglighetsinventering (fysisk) av
STN:s fastigheter och anläggningar
(camping, badplatser, parker, lekplatser
med mera)

Antal resande med stadstrafiken (buss)
Antal resande med landsbygdstrafiken
(buss)
Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt
16-19 under normal säsong)
Utbildning

Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON

Andel kvinnor och män från Katrineholm
i grundläggande vuxenutbildning som
klarar målen
Andel kvinnor och män från Katrineholm
i gymnasial vuxenutbildning som klarar
målen
Andel kvinnor och män i Katrineholm
med eftergymnasial utbildning

Den digitala delaktigheten ska öka i
alla åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att nyttja etjänster inom kommun och landsting
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att utföra
bankärenden
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att söka
information
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att delta i
samhällsdebatten
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Vård- och omsorgsnämnden
Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att vara
aktiv på sociala medier
Andel anställda i Katrineholms kommun
som känner sig digitalt delaktiga och kan
använda de digitalta verktyg och system
som behövs i arbetet

Omsorg och trygghet

Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov
VON

Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen

Ökad trygghet för hemtjänstens
brukare
VON

Personalkontinuitet inom hemtjänsten –
antal personer som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar, medelvärde
Andel brukare som svarar att det känns
ganska/mycket tryggt att bo hemma
med stöd från hemtjänsten
Andel brukare inskrivna i hemsjukvården
med en samordnad individuell plan (SIP)

Fortsatt utveckling av service och
omvårdnad för hemtjänstens brukare
VON

Andel brukare med hemtjänst som
svarar att personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och önskemål
Andel brukare med hemtjänst som
svarar att de oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får stöd
Andel brukare som svarar att de
sammantaget är ganska/mycket nöjda
med den hemtjänst de har

Fortsatt utveckling av vård och
omsorg för äldre i särskilt boende
VON

Andel brukare inom särskilt boende som
svarar att personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och önskemål
Andel brukare inom särskilt boende som
svarar att de oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får hjälp av personalen
Andel brukare som svarar att det känns
ganska/mycket tryggt att bo på ett
särskilt boende
Andel brukare som svarar att de
sammantaget är ganska/mycket nöjda
med sitt särskilda boende

Minskad risk för undernäring för
äldreomsorgens brukare
STN, VON

Andel brukare i särskilt boende med risk
för undernäring enligt bedömning i
Senior Alert
Andel brukare i särskilt boende med
bedömd risk för undernäring som har en
planerad förebyggande åtgärd
Andel brukare i äldreomsorgen vars
nattfasta är mindre än 11 timmar (med
hänsyn taget till den enskildes önskemål)

Fortsatt utveckling av vård och
omsorg för personer med funktionsnedsättning
VON

Andel brukare inom omsorg till personer
med funktionsnedsättning som varit
delaktiga i personlig planering avseende
sin omsorg
Andel brukare inom omsorg till personer
med funktionsnedsättning som svarar att
de är ganska/mycket trygga i sitt boende
Andel brukare inom omsorg till personer
med funktionsnedsättning som varit
delaktiga i personlig planering avseende
sin arbetssituation
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Vård- och omsorgsnämnden
Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer
Andel brukare inom omsorg till personer
med funktionsnedsättning som svarar att
de är sammantaget är ganska/mycket
nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i
sin helhet

Ökad trygghet och säkerhet för
kommunens invånare
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR

Invånarnas bedömning av tryggheten i
kommunen
Andel av till kommunen inkommande
uppdrag avseende klottersanering som
slutförs inom 24 timmar
Antal anmälda våldsbrott i kommunen
(per 100 000 invånare)
Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats
Andel olyckor där räddningstjänstens
första enhet kommer fram inom målsatt
tid
Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande
och olycksavhjälpande åtgärder
Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild

Kultur, idrott och fritid

Fler invånare ska delta aktivt i kultur-,
idrotts- och fritidslivet
BIN, KTN, STN, SOCN, VON

Andel invånare som upplever sig vara
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm
Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter
Antal deltagare/besökare i kultur- och
turismnämndens programverksamhet
Antal medlemmar i föreningar som
sorterar under kultur- och turismnämnden
Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program
Antal aktiva låntagare på Katrineholms
bibliotek
Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm

Goda möjligheter till en innehållsrik
och aktiv fritid i Katrineholms
kommun
BIN, KTN, STN, VON

Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur,
idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)

Kulturverksamheter som invånarna är
nöjda med
BIN, KTN, VON

Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten
Invånarnas bedömning av utställningsoch konstverksamheter
Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter
Invånarnas bedömning av kulturutbudet
för barn och unga
Andel unga och unga vuxna som är
nöjda med den verksamhet som erbjuds
inom kulturområdet

Förbättrade möjligheter att delta i
sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen

Andel boendeplatser i särskilt boende
som erbjuder minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter på varda-
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Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

STN, VON

gar
Andel boendeplatser i särskilt boende
som erbjuder minst en organiserad och
gemensam aktivitet per dag under
helgen
Andel äldre som svarar att de är
ganska/mycket nöjda med de aktiviteter
som erbjuds på sitt särskilda boende
Andel äldre i särskilt boende som inte
besväras av ensamhet
Andel äldre med hemtjänst som inte
besväras av ensamhet
Antal äldre som äter i de kommunala
lunchrestaurangerna

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
BIN, KTN, STN, VON

Könsfördelning bland deltagare i det
idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens
verksamhetsområden

Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

Andel invånare som använder tobak
Andel invånare med skadliga alkoholvanor
Andel invånare med goda kostvanor
Andel invånare som är fysiskt aktiva

Hållbar miljö

Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i
kommunkoncernen

Kommunens energiförbrukning ska
minska
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB

Minskning av energianvändning i
kommunens lägenhetsbestånd sedan
2008

Fortsatt utveckling av klimatsmarta
och ekologiska måltider i
kommunens måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Matsvinn per portion i samband med
lunchserveringarna, antal gram

Minskning av energianvändning i
kommunens verksamhetslokaler sedan
2008

Kostnaden för kommunens inköp av
ekologiska livsmedel som andel av
kommunens totala kostnad för inköp av
livsmedel
Kostnaden för kommunens inköp av
närproducerade livsmedel som andel av
kommunens totala kostnad för inköp av
livsmedel
Livsmedelsinköpens klimatavtryck

Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Andel barn som är nöjda med maten
och måltidsmiljön
Andelen äldre som svarar att maten
smakar ganska/mycket bra på sitt
särskilda boende
Andelen äldre som svarar att måltiderna
på sitt särskilda boende ofta/alltid är en
trevlig stund på dagen
Andelen äldre på särskilt boende med
en aktuell genomförandeplan som
innehåller information om den äldres
önskemål och behov i samband med
måltiderna
Andel barn som har möjlighet att välja
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Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer
mellan olika maträtter
Andel äldre på särskilt boende som har
möjlighet att välja mellan olika maträtter
Andel elever som har en bra
schemaläggning av lunchen

Ekonomi och organisation

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

Resultat i förhållande till skatteintäkter
och utjämning

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

Nettodriftskostnaderna ska inte öka
snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB

Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler

Kommunens tillgänglighet per telefon
och e-post ska förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel invånare som får svar på en enkel
e-postfråga inom två arbetsdagar
Andel invånare som får ett direkt svar på
en enkel fråga när de tar kontakt med
kommunen via telefon
Gott bemötande via telefon, andel av
maxpoäng

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett
invånarperspektiv
Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett
företagarperspektiv

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

Resultat i undersökningen kring hållbart
medarbetarengagemang

Tryggad personalförsörjning genom
utvecklad rekrytering
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Andel påbörjade rekryteringar där
tjänsten tillsätts
Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts
med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen
Andel anställda med heltid

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie
arbetstid, totalt
Del av sjukfrånvaro som är längre än 60
dagar
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-17

VON/2017:25 - 711

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Susanna Kullman verksamhetschef myndighetsoch specialistfunktionen

Vård- och omsorgsnämnden

Utlåtande över ansökan från HS Care AB om att bli
utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om
valfrihetssystem
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner HS Care AB som extern utförare av
hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 8 kap 1 § från och med den
18 september 2017.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschefen att skriva kontrakt
med den godkända utföraren.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från HS Care AB att bli extern utförare inom hemtjänsten
enligt Lagen valfrihetssystem.
Ansökan avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela
kommunen. Inget kapacitetstak önskas. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och
till den bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Ärendebeskrivning
Kommunen införde den 1 januari 2011 ett valfrihetssystem för brukare inom hemtjänsten. I oktober 2010 publicerades ett förfrågningsunderlag på Kammarkollegiets
valfrihetswebb och på kommunens hemsida. Tidigare finns åtta godkända utförare
varav en är kommunens egen hemtjänstverksamhet.
Förfrågningsunderlaget
Vård- och omsorgsnämnden fastställde förfrågningsunderlaget i september 2010.
Underlaget har sedan reviderats ett antal gånger, senast i januari 2017, att gälla från
den 1 februari 2017.
I förfrågningsunderlaget finns krav på utföraren och krav på tjänsten samt ekonomiska
villkor. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och till den bifogat de bilagor som
efterfrågats i förfrågningsunderlaget.
Utvärdering
Inkommen ansökan har utvärderats enligt följande:



Kontroll av att begärda intyg och bevis finns medsända.
Kontroll av att sanningsförsäkran är ifylld.

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

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2017-08-17

VON/2017:25 - 711

Tagit del av i ansökan bifogade företagsupplysningar.
Tagit del av dokumentation kring företagets ekonomiska kapacitet.
Tagit del av dokumentation kring företagets yrkesmässiga kapacitet och verksamhetsansvarigs kompetens.
Tagit del av i ansökan bifogade beskrivningar av företagets kvalitets- och miljösystem.
Kontroll av att utföraren accepterat de i förfrågningsunderlaget uppställda kraven på
tjänsten.
Kontrollerat med Skatteverket att anbudsgivaren har fullgjort lagstadgade skyldigheter
som redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.
Kontrollerat med inspektionen för vård- och omsorg att anbudsgivaren saknar
registrerade klagomål eller avvikelser i övriga företag som denne driver.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Verksamhetschef för myndighets- och specialistfunktion och ekonom/controller har
utvärderat den inkomna ansökan enligt ovanstående punkter.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan så bedöms HS Care AB
uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och föreslås därför bli godkänd
som utförare.
Förhandling enligt medbestämmandelagen
Förhandling enligt 38 § Medbestämmandelagen har förts med berörda fackliga
organisationer angående anlitande av extern utförare inom hemtjänsten.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Susanna Kullman
Chef myndighets- och specialistfunktion

Beslutet skickas till: HS Care AB, avdelningschef myndighets- och specialistfunktion,
ekonom/controller, enhetschef medborgarfunktion, IT-samordnare, informatör, akten

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

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-17

VON/2017:25 - 711

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Susanna Kullman verksamhetschef myndighetsoch specialistfunktionen

Vård- och omsorgsnämnden

Utlåtande över ansökan från Katrineholm Omsorg att bli
extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen
valfrihetssystem
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner Katrineholm Omsorg som extern utförare
av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 8 kap 1 § från och med den
18 september 2017.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningschef att skriva kontrakt
med den godkända utföraren.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från Katrineholm Omsorg att bli extern utförare inom
hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem.
Ansökan avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela
kommunen. Inget kapacitetstak önskas. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och
till den bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Ärendebeskrivning
Kommunen införde den 1 januari 2011 ett valfrihetssystem för brukare inom hemtjänsten. I oktober 2010 publicerades ett förfrågningsunderlag på Kammarkollegiets
valfrihetswebb och på kommunens hemsida. Tidigare finns åtta godkända utförare
varav en är kommunens egen hemtjänstverksamhet.
Förfrågningsunderlaget
Vård- och omsorgsnämnden fastställde förfrågningsunderlaget i september 2010.
Underlaget har sedan reviderats ett antal gånger, senast i januari 2017, att gälla från
den 1 februari 2017.
I förfrågningsunderlaget finns krav på utföraren och krav på tjänsten samt ekonomiska
villkor. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och till den bifogat de bilagor som
efterfrågats i förfrågningsunderlaget.
Utvärdering
Inkommen ansökan har utvärderats enligt följande:



Kontroll av att begärda intyg och bevis finns medsända.
Kontroll av att sanningsförsäkran är ifylld.

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

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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Vår beteckning

2017-08-17

VON/2017:25 - 711

Tagit del av i ansökan bifogade företagsupplysningar.
Tagit del av dokumentation kring företagets ekonomiska kapacitet.
Tagit del av dokumentation kring företagets yrkesmässiga kapacitet och verksamhetsansvarigs kompetens.
Tagit del av i ansökan bifogade beskrivningar av företagets kvalitets- och miljösystem.
Kontroll av att utföraren accepterat de i förfrågningsunderlaget uppställda kraven på
tjänsten.
Kontrollerat med Skatteverket att anbudsgivaren har fullgjort lagstadgade skyldigheter
som redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.
Kontrollerat med inspektionen för vård- och omsorg att anbudsgivaren saknar
registrerade klagomål eller avvikelser i övriga företag som denne driver.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Verksamhetschef för myndighets- och specialistfunktion och ekonom/controller har
utvärderat den inkomna ansökan enligt ovanstående punkter.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan så bedöms Katrineholm
Omsorg uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och föreslås därför bli
godkänd som utförare.
Förhandling enligt medbestämmandelagen
Förhandling enligt 38 § Medbestämmandelagen har förts med berörda fackliga
organisationer angående anlitande av extern utförare inom hemtjänsten.

Päivi Kabran
Förvaltningschef

Susanna Kullman
Chef myndighets- och specialistfunktion

Beslutet skickas till: Katrineholm Omsorg, avdelningschef myndighets- och
specialistfunktion, ekonom/controller, enhetschef medborgarfunktion, IT-samordnare,
informatör, akten

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

Besöksadress:
Telefon: 0150-578 14
E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd

2017-08-14

VON/2017:38 - 700

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till
protokollet.
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 januari-juni 2017 har 5 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 januari-juni 2017

Statistik
År

Myndighets- och
specialistavdelning (MYS)

2017
2016
2015
2014
2013

Utföraravdelning (UFA)

(2)
6
5
7
7

(3)
14
22
29
16

MYS/UFA
tillsammans

0
2
2
0

Övrigt VOF

Antal

1
0
0
0

(5)
21
29
38
23

Siffror inom (parentes) avser halvår.
Från den 1 maj 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen ny organisation bestående av
fem verksamhetsområden, men denna redovisning görs utifrån den förra
organisationen.
Andra halvårets statistik kommer att redovisas utifrån den nya organisationen.
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2017-08-14

VON/2017:38 - 700

Päivi Kabran
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Akten
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SYNPUNKTER 2017 Sammanställning och diarieförteckning
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
UFA = Utföraravdelning, MYS = Myndighets- och specialistavdelningen
Kategorier: Brukare, personal, mat, övrigt
Ansv. Chef: FC = Förvaltningschef, AVD = Avdelningschef, OC = Områdeschef, EC = Enhetschef
Dat: 2017-07-12
Nr AnkAvd Enhet
Kategori Synpunkt
Om- Ansv
Hantering / åtgärd
Senaste dag Besvarat/
dat
döme chef
för svar/
åtgärdat
(FC, Avd,
Pos
handläggning den
OC, EC)
Neg
(14 arb.dgr)
Po/Ne

1.

2017-01-26 UFA Hemtjänst/larm Personal Synpunkt gällande personals agerande i
patrull
förflyttningssituation

Neg

Aktuell EC
hemtjänst

2017-02-15 Uppgift
saknas

2

2017-02-14 MYS Myndighetsenh Personal Synpunkt gällande bemötande och
handläggning vid färdtjänstansökan

Neg

EC Myndighet

2017-03-06 2017-02-20 EC har svarat på delen gällande

EC har haft möte med
synpunktsgivaren och diskuterat
aktuell situation. Dokumentation av
mötet samt eventuella åtgärder
saknas.
bemötande samt lämnat över den
delen av texten som ifrågasätter
beslutet till handläggaren som ett
överklagande.
EC har svarat att man utvecklat
rutinerna kring larm samt
vikarieintroduktion för att svara upp
mot synpunkterna.
EC har haft kontakt med
synpunktsgivaren och diskuterat
alternativ för att uppkommen situation
inte ska upprepa sig.

3

2017-03-06 UFA Lövåsgården
Säbo

Övrigt /
Synpunkt gällande larmproblem samt personal Neg
personal

EC
Lövåsgården
Säbo

2017-03-24 2017-03-22

4

2017-04-19 UFA Hemtjänst dag
+ natt

Övrigt

Synpunkt gällande utförande av insats inom
hemtjänsten

Neg

Aktuell EC
hemtjänst

2017-05-10 2017-04-27

5

2017-06-21 MYS MYS

Övrigt

Synpunkt om välfärdsmässa och
medborgardialoger samt att trygghet och tillit
skapas av personalkontinuitet med tydlig och
god kommunikation med brukare och
anhöriga.

Pos
och
neg

VC MYS

2017-07-11 2017-06-28 Informatör har svarat att förvaltningen

ycxxtgdy.ayi.xlsx
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på olika sätt arbetar med att skapa
trygghet och tillit. En viktig del är
delaktighet vid planering av insatser.
Arbete pågår med att utveckla vård
och omsorg och
välfärdsmässa/medborgardialoger är
några delar av detta arbete.
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2017-08-18

/Ärendebeteckning/
/Ärendeklasskod/

Ert datum

Er beteckning

Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare

Mona Kjellström

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden VON 2017-08-31
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Arbetsmiljöverket
Informerar i föranmälan den 15 augusti 2017 att de kommer att göra inspektioner på
Pantern, Malmgården, Almgården och Yngaregården den 12 och 13 september 2017.
Inspektionerna gäller framför allt förebyggande av risker för ohälsa och olycksfall
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hnr 2017:801
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 8 juni 2017 rörande anmälan enligt lex Sarah om en brukare med
utåtagerande beteende. IVO har avslutat ärendet men har öppnat en verksamhetstillsyn
för ytterligare granskning. Hnr 2017:675
Meddelande den 27 juni 2017 att genomföra planerad inspektion i verksamheten
utifrån tidigare ärenden den 30-31 augusti 2017. Hnr 2017:712
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den 16 juni 2017, § 117: Beslut att bifalla motion om äldredag för
politiker. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen genomföra temadag med fokus på äldrefrågor i anslutning i
kommunstyrelsens sammanträde i september 2017. Hnr 2017:713
Landstinget Sörmland
Protokoll från sammanträde:
2 juni 2017 med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2017:702
7 juni 2017 gemensam patientnämnd. Hnr 2017:791
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vid redovisning till Länsstyrelsen av statsbidrag för personligt ombud verksamhetsåret
2016 uppgav vård- och omsorgsnämnden att 20 160 kronor av statsbidraget ej
förbrukats.
Socialstyrelsen har nu meddelat Länsstyrelsen att nämnden inte behöver betala tillbaka
några pengar då kommunen haft betydligt högre kostnader totalt sett för verksamheten
än vad som beviljats i statsbidrag. Hnr 2017:774
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Lednings- och verksamhetsstöd

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollrapport från kontroll av livsmedelsanläggning den 19 juni 2017 på Tallheden
samt beslut om föreläggande att vidta vissa åtgärder senast den 31 juli 2017.
Hnr 2017:695, 696

Vård- och omsorgsförvaltningens svar den 3 augusti 2017 på kontrollrapport av
livsmedelsanläggning den 19 juni 2017 på Tallheden. Hnr 2017:786
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nr 17:32 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare
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