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16. Arbetsmodell för trygg hemgång VON/2016:63 Per Axelsson 139

17. Redovisning av planerade och genomförda åtgärder 
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KALLELSE

Datum
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-30 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: 

Ärende Beteckning Föredragande Sidnr.

20. LS 3:18 Anmälan om missförhållanden enligt lex 
Sarah (brister i utförande av insats, rutiner, 
kompetens)

VON/2018:7 Jens Thomsen 154

21. LS 4:18 Anmälan om missförhållanden enligt lex 
Sarah (brister i utförande av insats)

VON/2018:7 Johanna Flood 157

22. Meddelanden

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 2018

Enskilt utskott 
klockan 13.15

Beredning (inför 
nämnd) klockan 10-12

Nämnd
klockan 13.15

14/6 14/6, 16/8 30/8
13/9 23/8, 13/9 27/9
4/10 20/9, 4/10 25/10
8/11 1/11, 15/11 6/12
13/12 13/12 kl. 10.30
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  2018-05-28  /  - //  
Lednings- och verksamhetsstöd    
 

 
 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14   

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Mona Kjellström    
   
 Vård- och omsorgsnämnden 

 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2018-06-07  
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 Beslutande 
2018-04-01--05-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 
2018-04-01--05-31 Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare 
2018-04-01--05-31 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade  
Biståndshandläggare 

2018-04-01--05-31 Socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
2018-05-24, § 13 Bedömning och beslut med anledning 

av avvikelse 
Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion 

 
Utskottsbeslut 

Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2018-05-03, §§ 23-27 Individärenden Enskilda utskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:19 - 041 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Josefin Sandqvist 

Vård- och omsorgsnämnden

Nattfasta - resultatmål våren 2018 
Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger resultatmål för nattfastan våren 2018 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 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 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.

Resultat
Vårens mätning visar att 46 procent av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 
timmar. Detta är en förbättring från våren 2017 då siffran låg på 35 procent och hösten 
2017 då siffran låg på 39 procent. 

Samtliga äldreboenden tillhörande Katrineholms kommun med sammanlagt 42 av 43 
avdelningar deltog i nattfastemätningen under hösten.

Medelvärdet för nattfastan våren 2018 var 10 timmar och 58 minuter.
Medelvärdet för nattfastan hösten 2017 var 11 timmar och 25 minuter.

Åtgärder
Under vintern har verksamheten fortsatt att arbeta utifrån de fyra fokusområden som 
togs fram efter nattfastemätningen våren 2017. Dessa områden är samverkan mellan 
professioner, ledarskapet, utbildning av omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar 
av resultatet. 
Verksamheten har brutit den negativa trenden och levererat ett bättre resultat än något 
tidigare mättillfälle. Detta ses som ett kvitto på att de fokusområden som valts ut ger 
bra resultat och därför ska de fortsätta arbetas med.

 Sjuksköterskor, enhetschefer, dietister och verksamhetschef har gemensamt tagit fram 
åtgärder för att ytterligare minska nattfastan. Tillsammans har de tittat på de 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:19 - 041 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

verksamheter som har bäst resultat för att lära av dem och implementera deras goda 
exempel på fler enheter. 
Ett arbetssätt som fungerat bra är att enhetschef träffar alla kostombud innan 
nattfastemätningen genomförs och går igenom blanketten för att säkerställa att alla 
fyller i på rätt sätt.
En annan framgångsfaktor är att dietisterna träffar all personal och disskuterar 
nattfastan istället för att de bara träffar kostombuden. Detta kommer verksamheten att 
fortsätta med under 2018.
Under 2018 kommer verksamheten att genomföra två ordinarie nattfastemätningar 
samt två förenklade nattfastemätningar. Dessa åtgärder ska göra att verksamheten 
minskar nattfastan ytterligare.

Ärendets handlingar
 Rapport Nattfasta – våren 2018
 

Susanna Kullman Josefin Sandqvist
Tf. förvaltningschef Verksamhetschef särskilt boende äldre

Beslutet skickas till: STF, verksamhetschef särskilt boende äldre, akten
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KATRINEHOLMS KOMMUN

Nattfasta
Vår 2018

Josefin Nyberg Lars Carlberg

2018-05-15
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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/för-
frukost och frukost. Sedan har utredare räknat ut tiden för nattfastan och sammanställt resultaten i 
denna rapport.

Årets mätning kommer endast gå att jämföra med mätningarna som gjorts sedan våren 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
Alla äldreboenden tillhörande Katrineholms kommun med sammanlagt 41 av 42 avdelningar deltog i 
nattfastemätningen under våren. På en avdelning har ingen nattfasta redovisats i rapporten, då det 
inte går att utläsa vid vilka klockslag brukarna blivit erbjudna extra mål. En avdelning med 
korttidsplatser har inte inkommit med nattfasteblankett. 

Medelvärdet för nattfastan var 10 timmar och 58 minuter, där längsta fastan var uppmätt till 15 
timmar och 50 minuter, medan den kortaste var 2 timmar och 20 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 2018

I nattfastemätningen våren 2018 ingick 327 brukare. Av dem var det 44 brukare som räknades som 
bortfall då de antingen ej befann sig på boendet, saknade klockslag för måltider alternativt hade 
frivilligt lång nattfasta. Återstående 283 brukare är de som statistiken redovisas för. Av dessa 
personer hade 154 brukare en nattfasta längre än 11 timmar och 129 brukare hade en nattfasta 
kortare än 11 timmar. 

283 brukare kvar 
efter bortfall

154 brukare med 
nattfasta längre än 11 
timmar 

129 brukare med 
nattfasta kortare än 
11 timmar

327 brukare är med i 
mätningen

Bortfallsredovisning 44 brukare:

 2 st där data ej fyllts i med hänvisning till att brukaren 
flyttat under perioden, och deras data inte finns någon 
annanstans.

 2 inlagda på sjukhus
 3 saknar ifyllda klockslag, eller att deras data av annan 

anledning ej går att använda
 37 har frivilligt lång nattfasta
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Diagram 1. Fördelning av nattfastan i relativa tal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

vår 2016 
(n=291)

höst 2016 
(n=284)

vår 2017 
(n=279)

höst 2017 
(n=297)

vår 2018 
(n=283)

Brukare med nattfasta <11 h 41% 39% 35% 39% 46%
Brukare med nattfasta >11 h 59% 61% 65% 61% 54%

Fördelning av nattfastan i relativa tal

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 Vård- 
och omsorgsförvaltningen. Resultatmålet är att andelen med en nattfasta kortare än 11 timmar ska 
öka. Våren 2018 har 46 % en nattfasta kortare än 11 timmar vilket kan jämföras med 39 % hösten 
2017 och 35 % våren 2017.

Diagram 2. Fördelning av nattfastan i absoluta tal

120 111 97
115 129

171 173 182 182
154

291 284 279
297 283

vår 2016 höst 2016 vår 2017 höst 2017 vår 2018

Antal brukare <11 h Antal brukare >11 h Totalt

Fördelning av nattfastan i absoluta tal

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

11%

14%

75%

Saknar värde
<22
>=22

Fördelning av BMI

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 14 % av brukarna.

Diagram 4. Fördelning av MNA

4%

33%

29%

34%
Undernäring
Risk för undernäring
Normal nutritionsstutus
Saknar värde

Undernäringsbedömning med MNA

Diagram 4 visar resultatet av undernäringsbedömning som är gjord med MNA (Mini Nutritional 
Assessment) vilket är en del av Senior Alert. Det är något fler brukare som har undernäring 
alternativt risk för undernäring jämfört med de som har normal nutritionsstatus. En tredjedel av 
brukarna saknar dock MNA-värde på nattfasteblanketterna för mätningen våren 2018, att jämföra 
med till exempel hösten 2017 då bara 14% saknade värde.  
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Tabell 1. Sammanställning av nattfastan för samtliga avdelningar våren 2018.

Nattfasta Antal timmar Brukare

Våren 2018 Antal Bortfall mellan sista och med nattfasta

brukare och första målet <11 h

Almgården
Almen 7 10:23 5
Eken 6 1 09:00 4
Linden 9 1 11:53 2
Furuliden
Björken 10 13:57 0
Eken 6 1 12:25 2
Gullvivan 6 1 11:45 3
Kastanjen 6 2 13:16 0
Prästkragen 11 11:04 5
Liljan 6 1 11:44 2
Igelkotten
Tallåsgården 8 1 07:45 7
Solgläntan vån 3 8 1 10:46 3
Solgläntan vån 4 8 1 12:21 4
Malmgården
Vån 1 7 09:13 6
Vån 2 6 1 09:28 4
Norrgläntan
Hus B 2 3 12:30 0
Hus C 6 2 12:25 1
Hus D 8 12:41 0
Hus E 8 08:20 6
Hus F 8 11:11 3  

Nattfasta Antal timmar Brukare

Våren 2018 Antal Bortfall mellan sista och med nattfasta

brukare och första målet <11 h

Stensätter 2 2 09:05 5
Bomstugan 9 1 13:11 1
Karlslund 8 1 12:10 2
Gustavsro 6 3 14:10 0
Lindhem (kortis) Bortfall
Majbacka (kortis) 7 10:02 4
Rosendal (Kortis) 8 4 13:53 0
Pantern
Solhöjden 7 1 08:51 6
Söderåsen 7 1 10:04 5
Strandgården
A1 Tranmo 8 11:36 3
A2 Sörtorp 6 1 08:28 6
B1 Ramsnäs 8 08:47 6
B2 Loviseberg 5 2 08:59 4
B3 Rostorp 0 7 0
C1 Björnmo 7 1 10:40 5
C2 Barksätter 5 2 09:48 4
Vallgården
Blåklinten 8 11:39 1
Vallmon 5 11:05 2
Prästkragen 7 10:35 4
Yngaregården
Björken 7 11:23 2
Blåsippan 7 10:29 3
Solrosen 5 06:33 5
Totalt 268 44 128

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. För mätningen på avdelning Rostorp går det 
inte att avläsa vad resultatet skulle ha blivit, då brukare blivit erbjudna mat men det inte finns 
redovisat vid vilka tidpunkter. Avdelning Lindhem inkom ej med mätning. I tabellen kan man utläsa 
att det sammanlagt är 20 avdelningar av 41 som har en för lång genomsnittlig nattfasta, och 21 
avdelningar med en nattfasta kortare än 11 timmar. Det är dock 4 avdelningar som ligger inom en 
halvtimmes marginal från att faktiskt klara målet med en nattfasta kortare än 11 timmar. De brukare 
som klarat målet på under 11 timmar har fått kvällsfika, nattmål och/eller förfrukost. Även på de 
avdelningar där man ligger nära målet erbjuds detta. 

11

11



7 (9)

Tabell 2. Lång nattfasta - total och frivillig.

Frivillig nattfasta vår 2018
Antal % 

Brukare med nattfasta >11 timmar (inklusive frivillig nattfasta) 191 100%
Brukare med nattfasta >11 timmar 154 81%
Frivillig nattfasta >11 timmar 37 19%

Tabell 2 visar att av totalt 191 brukare som haft nattfasta längre än 11 timmar så hade 37 stycken, 19 
%, den frivilligt. De har alltså blivit erbjudna en måltid som skulle ha brutit nattfastan på 11 timmar, 
men de har avböjt den. Det finns även brukare som blivit erbjudna måltider, men där nattfastan på 
11 timmar inte skulle ha brutits även om de tackat ja till måltiden. Dessa brukares nattfasta har 
räknats som den faktiska tiden som de fastat.  

 Könsuppdelad statistik 

Tabell 3. Procentuell andel kvinnor och män med nattfasta över och under 11 timmar 
våren 2018.

Vår 2018 Nattfastetid män kvinnor
 > 11 timmar 51% 44%
 < 11 timmar 49% 56%
Antal brukare 
totalt  100 183

Tabell 3 visar att 56 % av kvinnorna hade en nattfasta kortare än 11 timmar och bland männen var 
siffran 49 % våren 2018. Dessa siffror kan jämföras med hösten 2017, 35 % för kvinnor respektive 46 
% för män.

Tabell 4. Procentuell andel kvinnor och män med nattfasta över och under 11 timmar 
hösten 2017.
Höst 2017 Nattfastetid män kvinnor

 > 11 timmar 54% 65%

 < 11 timmar 46% 35%
Antal brukare  105 192

 

Diskussion 
Efter nattfastemätningen våren 2017 tog verksamheten fram en strategi bestående av fyra 
fokusområden. Dessa områden är samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av 
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omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet. Sjuksköterskor, enhetschefer, dietister 
och verksamhetschef träffas två till fyra gånger per år och går igenom resultatet i 
nattfastemätningen. Vid dessa samverkansträffar arbetar enhetschefer och sjuksköterskor 
gemensamt fram åtgärder. Arbetssättet bygger på att identifiera goda exempel och implementera 
dessa arbetssätt i hela verksamhetsområdet.

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. Arbetsbelastningen på personalen på många 
avdelningar kan göra det svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och dessutom tillgodose brukarnas 
behov av alla rekommenderade måltider men det går inte att finna något samband mellan låg 
personalbudget och lågt resultat eller liknande. I det dagliga arbetet bör det därför finnas en god 
kommunikation kring ansvaret och en tydlig styrning av schema utifrån brukares behov. 
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 kunnat påverkat resultatet 
våren 2017. Därför återgick verksamheten efter vårens mätning 2017 till att dietist medverkar på 
avdelningarnas APT för att presentera resultat för personalen och på så sätt kunna möte upp 
eventuella nutritionsrelaterade frågor bland personalgrupperna.

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.

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. De enheter 
som har en hög andel brukare som tackat nej till erbjudande om måltid kommer att analysera om 
erbjudandet kan förändras för att en högre andel ska tacka ja.

1 Måltidschecklistan togs fram av dietist och måltidsombud som ett hjälpmedel på avdelningarna för att 
förbättra måltidssituationen.
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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.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-17 VON/2018:10 - 820 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-48 81 18 

www.katrineholm.se E-post: johanna.flood@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Johanna Flood 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-202 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder 
det till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Den 10 januari 2018 översände kommunledningsförvaltningen en remiss gällande 
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020.
Vård- och omsorgsförvaltningen har gett samtliga verksamheter i förvaltningen 
möjlighet att komma med synpunkter gällande förslaget. 
Den 18 januari 2018 framförde bildningsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen några frågor och synpunkter, bland annat att det i planen bör 
framgå att Katrineholms bibliotek ska samverka med vård- och omsorgsförvaltningen. 
Remissen drogs tillbaka den 22 januari enligt önskemål från kulturförvaltningen. 
Den 6 mars mottog vård- och omsorgsförvaltningen en reviderad Biblioteksplan för 
Katrineholms kommun 2018-2020. I denna version har hänsyn tagits till de framförda 
synpunkterna. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har inget ytterligare att erinra och föreslår nämnden 
att ställa sig bakom förslaget till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020.

Ärendets handlingar
 Remissanvisningar - Biblioteksplan 2018-2020
 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020
 

Susanna Kullman Johanna Flood
Tf. förvaltningschef Utredare

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-03-06 KS/2018:11 - 820 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

VON/2018:10-820
2018:292
Kopia: FVL, VON ordf, VON sekr
            Utredare (JF)

Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidakt

Remissanvisningar - Biblioteksplan 2018-2020
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och 
ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån 
folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är 
möjligt, vara könsuppdelad. 

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas 
ärendet. Skicka underlagen intern via LEX.

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

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

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2018-06-12.

Marie Sandström Koski 0150-570 19
Emma Fälth 0150-570 15
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Styrdokument

VON/2018:10-820           HNR/2018:294

Kopia: FVL, VON ordf, nämndsekr, 
Utredare (JF)
Inkom: 180306

Biblioteksplan för 
Katrineholms kommun 
2018-2020

Övergripande inriktningsdokument

Antagen av kommunfullmäktige: 
Giltighetstid från: 
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Arbetsmetod
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 är skriven av Katrineholms 
bibliotek. Den tidigare biblioteksplanen, kommunstyrelsens handling nr,25/214, 
togs fram i samarbete med representanter från bildningsförvaltningen, Viadidakt 
samt vård- och omsorgsförvaltningen. Biblioteksplan 2018–2020 bygger i stora 
delar på den tidigare biblioteksplanen. Samtliga involverade nämnder har haft 
planen på remiss. Syftet med en bibliotekplan är att ta tillvara och utveckla en 
kommuns biblioteksresurser. Metoden har valts för att främja detta syfte.
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Bibliotekslagen
Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801

Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell 
verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och 
landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Utvecklingen med högre efterfrågan av e-böcker bör bejakas för att biblioteken ska 
vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de 
allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller 
elektroniska böcker.

Allsidighet och kvalitet ska prägla bibliotekens utbud av medier och tjänster. 
Folkbiblioteken ska också främja kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för att ta till sig kunskap.

Nationell biblioteksstrategi
Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi formulerades av regeringen 
och gavs till Kungliga biblioteket 2015. Ett förslag från sekretariatet som utför 
uppdraget ska lämnas till kulturministern i mars 2019. Under den tid som 
uppdraget pågått fram till skrivande stund så har ett antal rapporter publicerats. 
Dessa rapporter påverkar alla i någon mån det allmänna samtalet om bibliotek och 
också revideringen av Katrineholms kommuns biblioteksplan. Fördjupad läsning 
kan ske på nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter.

Sekretariatet för framtagandet av Nationell biblioteksstrategi har också formulerat 
förslag på vad man anser avgörande frågor som överlämnats till regeringen. Som 
ett resultat av det planeras under de kommande tre åren satsningar på bibliotekens 
förmåga att möta utmaningen med digital delaktighet samt öka tillgängligheten 
avseende biblioteksverksamhet. Katrineholms bibliotek ska aktivt verka för att få ta 
del av dessa satsningar.
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Lokala förutsättningar
Katrineholms bibliotek idag:
- Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln 
- 15 grundskolebibliotek (huvudman  

bildningsförvaltningen (BiF))
- 2 gymnasiebibliotek. BiF köper delvis tjänst till dessa 

(huvudman BiF)
- 3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt 

biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
- Språk- och läslustfokuserad verksamhet, 

uppsökande och riktad, till alla förskolor i 
Katrineholms kommun

- Boken kommer – service till de som inte kan ta sig 
till biblioteket

- Bokdepositioner och kulturombud på till exempel 
dagcenter och förskolor

- Webbplats, sociala medier och digitaliserade 
tjänster

I Katrineholm…

- har vi en stabil trend av ökande befolkning med cirka 300 personer per år
- har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare -

64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 29,3%, riket 32,4%)
- har vi en stabil trend av ökande storlek på barn- kullarna med ca 100 barn 

0-5 år per år
- har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel 

invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 21,9%, riket 17,5%)
- har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare 

18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 8,9%, riket 6,5%)

Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2016) www.kolada.se
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek 
Demokratiuppdraget
I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det 
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta 
digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer 
eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysik media. Kunskap 
om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en 
del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap 
genom att möta individens behov av vägledning och service. Biblioteket ska på 
detta sätt verka som en kompensatorisk instans, med syfte att ha en utjämnande 
effekt i samhället. 

Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet. Detta 
ställer krav på objektivitet i både bemötande och i urval av media, bland annat 
eftersom kommuninvånarnas kulturella och språkliga mångfald ska avspeglas i 
utbudet. Besökarna är invånare med demokratiska rättigheter men också 
skyldigheter. Detta tankesätt ska genomsyra all biblioteksverksamhet.
 
Bildningsuppdraget 
Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl 
informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt i kombination med en gemensam bred kompetens, där var och en 
har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens 
snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att 
kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud. Både fysiska och digitala miljöer ska 
främja ett lustfyllt lärande.

Tillgänglighetsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har 
flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas 
utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, öppettider, tillgång 
till hjälpmedel i form av exempelvis ljud- och talböcker, taktila eller lättlästa 
böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser. 

Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig grundstandard som möjligt. 
Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad 
och insatser med stor nytta prioriteras. Vissa behov kan tillgodoses över tid. 

Kommunikationsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker 
mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska 
erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och 
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

kompetenser. Verksamheten ska vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid samt 
spegla det lokala och det globala. 

Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på 
individnivå, för att förstå och möta medborgarnas behov. Personalen ska ha ett 
inkluderande och professionellt förhållningssätt, vilket är avgörande i en tid då 
förändrade förväntningar på biblioteksuppdraget skapar utmaningar. Bemötandet 
ska vara präglat av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i 
fokus. Därför ska både språklig kompetens samt relations- och trygghetsskapande 
förmåga efterfrågas vid nyrekrytering.

Samverkansuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala 
organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga. Det 
fleråriga och goda samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå 
framgång i arbetet med att med att skapa läslust och källkritisk 
informationskompetens för denna målgrupp. Detta förväntas leda till högre 
måluppfyllelse för eleverna. Samverkan ska även ske med vård- och 
omsorgsförvaltningen, Viadidakt och externa aktörer. Förutom barn och unga är 
andra studerande och invånare med funktionsvariation samt de med bristande 
digital kompetens prioriterade. 

Folkhälsouppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten 
ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad 
livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa. Förutom läslust 
och digital delaktighet är medskapande ett centralt begrepp. Bibliotekets 
medarbetare ska vara delaktiga i olika former av gränsöverskridande verksamhet 
både inom och utom kulturförvaltningen. Begreppet gränsöverskridande ska tolkas 
i dess bredaste bemärkelse.
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Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Övergripande mål för skolbiblioteken
Ur Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan 
kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Ansvaret fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola 
och bibliotekschef.

Bidra till ökad livskvalitet
- genom att ge förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället
- genom att få barn/elever att se värdet med kunskap
- genom att ge alla barn/elever möjlighet att få uppleva det lustfyllda läsandet

Bidra till det livslånga lärandet
- genom att växa som människa in i det demokratiska samhället
- genom att visa olika vägar till kunskap genom att kritiskt granska och sovra 

information
- genom att alla barn och elever utvecklar digital kompetens

Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
- genom att höja läsförmågan för alla barn oavsett förutsättningar

Utgöra ett kompensatoriskt stöd
- genom att stimulera till god läsförmåga
- genom att erbjuda alternativa kunskapskällor
- genom att erbjuda kompensatoriska verktyg

Bidra till det levande lärandet
- genom att erbjuda en stimulerande miljö för kunskapsinhämtande
- genom att erbjuda ett stimulerande utbud av litteratur och media
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Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument
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Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2018-2020
Stärka demokratiska värden genom att
- utveckla arbetet med att skapa läslust genom icke traditionella metoder
- utveckla arbetet med MIK (medie- och informations- kunnighet) så att det 

genomsyrar hela organisationen

Öka tillgängligheten genom att
- kontinuerligt utforma lokaler med ett jämlikhetshetsperspektiv för att uppnå 

ökad upplevd trygghet
- revidera mediapolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete 

med media

Öka samverkan lokalt, regional och nationell genom att
- ytterligare fördjupa samverkan med bildningsförvaltningen med en 

formalisering av samarbetet mellan förskola och bibliotek
- utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Viadidakt
- delta i regional mediesamverkan
- verka för ett Nationellt digitalt bibliotek
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Katrineholms biblioteksplan baseras på följande 
dokument
- Bibliotekslag 2013:801
- Skollagen 2010:800
- IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
- Kulturplan för barn och unga (Katrineholms kommun)
- Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kultur- 

förvaltningen och bildningsförvaltningen
- Katrineholms kommunplan
- Katrineholms kommunvision 2025
- Kulturförvaltningens verksamhetsidé och kärnvärden

26

26



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-24 VON/2018:24 - 709 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Johanna Flood 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar gällande motion om att skapa tidigt 
intresse för jobb inom äldre- och handikappomsorgen 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 

yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått en motion från kristdemokraterna på remiss 
från kommunledningsförvaltningen. I motionen framgår att niondeklassare i 
Jönköpings kommun får chansen att praktisera inom vård och omsorg under julhelgen 
inför gymnasievalet. Att låta ungdomar prova jobb inom omsorgen är ett sätt att 
marknadsföra arbetet. Kristdemokraterna vill genom sin motion lyfta detta goda 
tillvägagångssätt för kommande rekryteringsbehov inom omsorgen och yrkar på att 
kommunen skapar nya möjligheter enligt ovan intentioner för ungdomar att påbörja 
praktik och jobb inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsförvaltningen har gett samtliga verksamheter i förvaltningen 
möjlighet att komma med synpunkter gällande motionen. 

Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen, genom arbetet 
med vårdinformatörer samt genomförande av sommarkurs för 8:e klassare, har en 
etablerad marknadsföring av vård- och omsorgsyrket. Någon ytterligare 
marknadsföringsinsats via ytterligare praktik bedöms inte nödvändig i nuläget.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har personal från olika verksamhetsområden som är 
utsedda till vårdinformatörer. Vårdinformatörerna arbetar som en del i förvaltningens 
marknadsföring för framtida rekryteringar, bland annat genom att medverka i sommarkursen.
Sommarkursen är till för ungdomar som går i årskurs 8 och arrangeras av vård- och 
omsorgsförvaltningen och Katrineholms tekniska college (KTC). Kursen är totalt fem 
dagar, sex timmar per dag. Det är två dagar teori och två dagar praktik. Den sista dagen 
är en halvdag för uppföljning. Under teoridagarna blandas teori med praktiska 
övningar, bland annat venprov, rullstolskörning, omvårdnad (ex matning, 
tandborstning, renbäddning av säng) och samtal utifrån olika diagnoser. Ungdomarna 
får även information om vård- och omsorgsprogrammet och vilka möjligheter till jobb 
detta kan leda till. Under praktikdagarna får ungdomarna tillsammans med handledare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-24 VON/2018:24 - 709 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet (daglig verksamhet LSS) vara med i 
kommunens vård- och omsorgsarbete.

Sommarkursen har anordnats sedan 2002, med undantag från 2017 då KTC flyttade 
från Ellwynska skolan till Duveholmsgymnasiet. 
2016 sökte drygt 80 ungdomar till kursens 50 platser. Utvärderingen från 
sommarkursen 2016 visar att de flesta eleverna var nöjda eller mycket nöjda. Ingen 
uppgav att den inte alls var nöjd.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KTC planerat att följa upp hur 
många från sommarkursen som söker vård- och omsorgsprogrammet. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns ett stort antal arbetsplatser med enbart 
kvinnor. Med utgångspunkt i detta arbetar förvaltningen med att vidta åtgärder vid 
rekrytering för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare 
könsfördelning. Förvaltningens princip vid lottning till sommarkursen är att det ska 
vara jämn könsfördelning mellan tjejer och killar, där minst 40 procent av 
underrepresenterat kön ska komma med på kursen. Detta är en del i arbetet med 
jämställdhet för att få en kvantitativ balans mellan könen och därigenom en jämnare 
könsfördelning framåt. Principen innebär därför att underrepresenterat kön kan komma 
att ges företräde till sommarkursen. Alla sökanden kan ses ha likvärdiga meriter, då det 
inte finns några specifika meriter definierade till sommarkursen förutom att de sökande 
ska ha skickat in ansökan innan sista ansökningsdag och gå på högstadiet i årskurs åtta 
i Katrineholms kommun.     

Ärendets handlingar
 Remiss – Motion från kristdemokraterna om praktik för ungdomar inom vård- och 

omsorgen
 Motion - Skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- och handikappomsorgen.
 

Susanna Kullman Johanna Flood 
Tf. förvaltningschef Utredare

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-02-06 KS/2018:10 - 636 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

DNR/2018:24-709
HNR/2018:153
Kopia: FVL, nämndordf, nämndsekr
Inkom:2018-02-06

Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden

Remiss - Motion från kristdemokraterna om praktik för 
ungdomar inom vård- och omsorgen
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och 
ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån 
folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är 
möjligt, vara könsuppdelad. 

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Motioner
• Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige 

bifalla, avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om motionen. 

• Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel 
genomföra ett föreslaget utredningsuppdrag. 

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas 
ärendet. Skicka protokollet både via E-post och i pappersform. 

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara. 
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2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-02-06 KS/2018:10 - 636 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

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

Yttrandena ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2018-06-20.

Emma Fälth 0150-570 15

Marie Sandström Koski 0150-570 19

Per Johansson 0150-570 21
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-24 VON/2018:1 - 711 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 

www.katrineholm.se E-post:  

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Myrbeck 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till revidering av Förfrågningsunderlag, 
valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, 
hemtjänst
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa det reviderade 
förfrågningsunderlaget med bilaga 2 att gälla från den 1 juli 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågningsunderlaget skall ses över regelbundet. En sådan översyn har nu skett. 

I förfrågningsunderlaget föreslås redaktionella ändringar samt att genomförandeplanen 
ska uppdateras minst en gång per halvår. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 9, om nya 
ersättningsbelopp (bilaga 2 till förfrågningsunderlaget) att gälla från den 1 januari 
2018. Även i bilaga 2 föreslås ändringar avseende genomförandeplaner. För att 
ersättning ska utgå ska det alltid finnas en aktuell genomförandeplan som är 
uppdaterad minst en gång i halvåret.
 
I bilaga 1 (ansökningsformulär) och bilaga 3 (karta över ersättningsnivåer) föreslås 
inga ändringar.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av förfrågningsunderlag att gälla från 2017-07-01
 Bilaga 1 Ansökningsformulär
 Bilaga 2 Aktuella ersättningar (antagna av nämnden 2018-01-25)
 Bilaga 3 Karta ersättningsnivåer
 

Susanna Kullman Marie Myrbeck
Tf. Förvaltningschef Controller/ekonom

Beslutet skickas till: Ledningsgruppen, chef lednings- och verksamhetsstöd, VC stöd 
ordinär boende för information till enhetschefer, VC HSV, MAS, webben, 
ekonom/controller för info till utförarna, ekonom, akten
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Förslag till revidering
Förfrågningsunderlag
Valfrihetssystem för brukare

enligt lagen om valfrihet
Hemtjänst

Gäller från 2018-07-01XX-XX

Dnr VON/2018:1-711

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden: 2010-09-23, § 108
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01), 

2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01), 
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01), 
2017-01-26, § 11 (att gälla från 2017-02-01)
2018-06-07, § x (att gälla från 2018-07-01)

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
till ändringar redovisas med över- 
respektive understruken text
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1. Allmän orientering
I detta avsnitt ges en allmän orientering om bakgrund, verksamhet som avses och kontaktuppgifter. 

1.1.   Bakgrund
Katrineholms kommun införde 2011-01-01 ett valfrihetssystem för brukare i biståndsbedömd 
hemtjänst som beviljas enligt Socialtjänstlagen. Intressenter (fortsättningsvis kallade utförare) som 
vill utföra hemtjänstinsatser enligt detta förfrågningsunderlag kan fortlöpande ansöka om 
godkännande från kommunen (fortsättningsvis kallad beställaren).

Detta förfrågningsunderlag beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt krav för att bli 
godkänd som utförare och krav på de tjänster som utförs. Utförare måste bli godkänd för att få 
utföra insatser inom hemtjänsten. När en utförare blivit godkänd skrivs avtal mellan utföraren och 
beställaren. Samtliga krav ska uppfyllas under hela kontraktstiden. 

1.2  Verksamhet som upphandlingen avser
Valfrihetssystemet omfattar biståndsbedömda hemtjänstinsatser för brukare, dag och kvällstid. 
Antalet beviljade hemtjänsttimmar varierar i spannet 15 000 – 20 00028 000 – 32 000 per månad. 
Till detta tillkommer timmar för delegerad hemsjukvård.

Utförare kan välja att kvalificera sig för att utföra insatser enligt två kategorier:
 Omvårdnadsinsatser och serviceinsatser samt avlösarservice.

Denna kategori omfattar samtliga insatser som beviljas som bistånd i hemtjänsten.
Delegerad hemsjukvård ingår i denna kategori.

 Serviceinsatser. 

För närmare beskrivning av tjänsterna se avsnitt 4.1-4.3.
På kommunens hemsida under äldreomsorg finns ytterligare beskrivning av hemtjänsten.

1.3 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

1.4 Uppgifter om Katrineholms kommun
Information om Katrineholms kommun finns på beställarens webbplats: www.katrineholm.se 
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2. Administrativa föreskrifter
2.1 Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen enligt LOV har 
ingen given sluttid och pågår så länge som den annonseras på Kammarkollegiets webbplats. 
Ansökan kan lämnas löpande.

Alla utförare som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med beställaren 
efter beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Den kommunala egenregiverksamheten behöver inte ansöka om att bli godkänd men kraven för 
utförandet är likvärdiga.

2.2 Kontaktperson 
Förfrågningar som gäller denna upphandling kan ställas till ekonom/controller på vård- och 
omsorgsförvaltningen telefon 0150-578 21.

2.3 Ansökan
Ansökan ska lämnas på bifogat ansökningsformulär (bilaga 1). Samtliga efterfrågade
uppgifter ska lämnas på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar
uppfylls. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av 
ansökan.

Ansökan ska vara skriftlig på svenska språket. Ansökan ska lämnas i pappersform (original).

Originalexemplaret av ansökan ska vara undertecknat av firmatecknare.
Registeringsbevis ska bifogas ansökan.
Ansökan märkt ”Ansökan LOV hemtjänst” ska skickas till följande adress:

Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Ansökan ska vara giltig tre (3) månader räknat från den dag den lämnades in.

2.4 Offentlighet och sekretess 
För inkomna handlingar gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del 
av dem. Vill den som ansöker att uppgifter i ansökan skall omfattas av sekretess så måste det anges 
i ansökan. En prövning sker då av ansökan om sekretess.
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2.5 Handläggning av ansökan
I detta avsnitt redovisas hur handläggningen av ansökan sker.

2.5.1 Utredningstid
Ansökningar handläggs löpande med en handläggningstid på högst 3 månader.

2.5.2 Utredning och bedömning av ansökan 
Efter inkommen ansökan sker en utredning om och en bedömning av hur utföraren svarar mot 
uppställda krav i förfrågningsunderlaget. I samband med denna prövning kan beställaren vid behov 
kalla den sökande utföraren till samtal och genomgång av ansökan.

2.5.3 Tilldelningsbeslut och avtal
Alla sökande som uppfyller beställarens krav i förfrågningsunderlaget får ett tilldelningsbeslut. 
Beställaren tecknar ett avtal med de godkända utförarna. Avtalet är giltigt när det har undertecknats 
av båda parter.

Sökande som inte blivit godkänd kan lämna in förnyad ansökan till beställaren. Sökande som fått 
avslag på sin ansökan kan söka rättelse hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att 
underrättelsen om beslutet skickades. 

2.6 Avtalstid   
Avtalet gäller från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper under två år, med 
möjlighet till förlängning ett år i taget, och med en uppsägningstid på tre månader för utföraren 
samt sex månader för kommunen. 

2.7 Avstämning av förfrågningsunderlaget 
En avstämning av förfrågningsunderlaget kommer att ske en gång per år.
Utifrån avstämningen kan beställaren komma att påkalla omförhandling av bestämmelserna i 
kontraktet om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligt motverkar gemensamma 
förutsättningar.
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3. Krav på utföraren
3.1 Inledning 
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) ska den som ansöker om att få bli godkänd som utförare 
styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls samt i förekommande fall 
lämna begärda uppgifter i separat bilaga. Om detta inte görs kommer ansökan att avslås. Kraven ska 
vara uppfyllda under hela avtalstiden.

3.2 Intyg och bevis
Nedan angivna intyg och bevis skall bifogas ansökan.

3.2.1 Registreringsbevis från Bolagsverket
Utföraren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldighet. Registreringsbevis
från Bolagsverket eller liknande ska biläggas ansökan. Intyget/n får inte vara äldre än två månader 
vid tiden för inlämnande av ansökan. Utförare som inte bedriver verksamhet i Sverige ska uppvisa 
lagenligt registreringsbevis från det land där utföraren bedriver verksamhet.

3.2.2 F-skattesedel
Utföraren ska uppvisa F-skattsedel eller motsvarande.

3.2.3 Sanningsförsäkran 
Utföraren och personer som är utsedda att vara ansvariga enligt registeringsbevis, för utförande av 
de uppdrag som detta förfrågningsunderlag omfattar, får inte vara försatta i konkurs eller 
likvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord eller tills vidare ha inställt 
sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud eller vara föremål för ansökan om sådana 
åtgärder.

Person i den ovan nämnda personkretsen får inte vara dömd för brott avseende yrkesutövningen 
enligt lagakraftvunnen dom eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de 
senaste tre åren. Utföraren ska i ansökningsformuläret underteckna en sanningsförsäkran enligt 
7 kap 1-2 §§ LOV, som styrker att kraven i nämnda lagrum är uppfyllda.

3.2.4 Skatter och avgifter 
Katrineholms kommun har ingått avtal om prevention med Skatteverket. Detta innebär att 
anbudsgivaren kontrolleras en gång per år, beträffande fullgörande av lagstadgade skyldigheter 
avseende redovisningar och betalningar av skatter och avgifter.

3.2.5 Försäkringar 
Utföraren ska ha ansvarsförsäkring som täcker person - och sakskada som han, eller annan för 
vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren förbinder sig att teckna och 
under kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring, garantiförsäkring och andra erforderliga 
försäkringar för sitt åtagande, som håller beställaren skadeslös vid skada vållad av anbudsgivaren 
och anställda hos honom.
Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.2. uppfylls.
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3.3 Företagsupplysning
Utföraren ska visa att det finns dels en ägarstruktur och organisation, dels en affärsidé och verksam-
hetsprofil som är ändamålsenlig för uppdragets genomförande. Utföraren ska kunna visa att 
utföraren har tillräcklig kunskap, erfarenhet och förmåga att genomföra uppdraget.

Till ansökan ska följande uppgifter om företaget/utföraren lämnas/bifogas:
 Företagets/utförarens huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll
 Företagets/utförarens ägarstruktur och organisation
 Företagets/utförarens affärsidé och verksamhetsprofil
 Antal år i branschen
 Antal anställda
 Företagets/utförarens kontaktperson

Utföraren ska i ansökan lämna två referenser, som kan styrka att utföraren har erforderlig 
kompetens, skicklighet och förmåga för det sökta uppdraget. Referenserna ska inte vara äldre än 1 
år och avse uppdrag som utföraren har haft. Nybildat företag kan lämna personliga referenser. 
Beställaren kan komma att ta egna referenser.

3.3.1 Ekonomisk kapacitet
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk kapacitet. Utföraren ska ha en sådan ekonomisk bas att 
utföraren kan upprätthålla ett långsiktigt åtagande. För bedömning av utförarens ekonomiska 
ställning ska företagets senaste årsredovisning bifogas ansökan.

Utförare som har ett nystartat företag eller företag under bildande ska visa att företaget
har en stabil ekonomisk kapacitet genom att redovisa till exempel aktiekapital, eller på begäran 
uppvisa en finansiell säkerhet.

Beställaren kommer regelbundet att bedöma utförarens förmåga att fullfölja sitt uppdrag under 
avtalstiden.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.3. uppfylls.

3.4 Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten
Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten 
samt följa inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd (se punkt 3.6). 
Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag 
och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen. 

40

40



9

Utföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med följande lokala styrdokument samt tillse att 
verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem.
 Kommunplanen
 Vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget 
 Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund
 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård (gäller ej service-

tjänster)
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering Vård- och 

omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering samt lex Sarah och lex Maria
 Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan
 Personalpolitiska programmet
 Kommunens miljöpolicy
 Kommunens kommunikationspolicy
 Kommunens säkerhetspolicy för information
 Kvalitetsarbete med våld i nära relationer
 Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsplan
 Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan
 Vård- och omsorgsnämndens inriktningsplan
 SBA-handboken (Systematiskt brandskyddsarbete)

Ovanstående styrdokument återfinns på kommunens hemsida www.katrineholm.se
Kommunen ansvarar för att uppdatera dokumenten på webbplatsen som utföraren ska känna till. 
Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida de dokument som utförarens personal ska känna till.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.4 uppfylls.

3.5 Yrkesmässig kapacitet
Utföraren ska senast vid tidpunkten för kontraktsskrivning ha en organisation med erforderlig 
yrkesmässig kapacitet för de insatser/tjänster som utföraren väljer att utföra enligt detta 
förfrågningsunderlag. I annat fall kommer inte ansökan att godkännas. Nedan beskrivs vilka krav 
som ställs på verksamhetsansvarig, verksamhetschef och personal.

För utförande av hemtjänstens uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Nedan beskrivs kompetenskraven närmare.

3.5.1 Verksamhetsansvarigs kompetens och erfarenhet
Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av omvårdnad
Verksamhetsansvarig ska ha dokumenterad relevant högskoleutbildning, eller likvärdig enligt äldre 
studieordning, som ger förmåga att självständigt inhämta nya kunskaper och att analysera och förstå 
olika typer av processer. Verksamhetsansvarig ska även ha kunskaper på högskolenivå om 
målgruppens livsvillkor ur ett samhälleligt och juridiskt perspektiv men även ur ett socialt, 
psykologiskt och vårdande perspektiv.
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Bevis för verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet samt personlig referens ska anges i 
ansökan om godkännande. Ny eller byte av verksamhetsansvarig ska godkännas av beställaren 
enligt ovanställda krav. Vid byte gäller att redan godkänd verksamhetsansvarig avgår först när ny 
verksamhetsansvarig blivit godkänd av beställaren.

Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av service 
Verksamhetsansvarig skall ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, det vill säga gymnasial 
utbildning eller motsvarande och erfarenhet av att utföra uppdraget. Bevis för verksamhetsansvarigs 
utbildning och erfarenhet samt personlig referens skall anges i ansökan om godkännande. Ny 
verksamhetsansvarig skall godkännas av beställaren enligt ovanställda krav.

3.5.2 Verksamhetsansvarigs tillgänglighet 
Verksamhetsansvarig för omvårdnad skall vara tillgänglig mellan kl. 07.00 och 22.00 alla dagar i 
veckan. Verksamhetsansvarig för service skall vara tillgänglig mellan kl. 08.00 och 17.00 helgfri 
måndag-fredag. Vid frånvaro, som semester eller liknande, skall utföraren informera beställaren om 
ersättare. Vid längre frånvaro än en månad skall ersättaren godkännas i förväg av beställaren för att 
säkerställa att krav enligt 3.5.1 uppfylls. Vid extraordinära situationer skall verksamhetsansvarig 
eller företrädare för regional företagsledning kunna nås dygnet runt alla veckans dagar.

3.5.3 Personalens kompetens och erfarenhet
Nedan anges de krav som ställs på utförarens personal.
Utföraren ansvarar för att ha erforderlig personal för uppgiften. Personalbemanningen skall vid 
varje tillfälle vara anpassad så att samtliga brukare får den service och omvårdnad som anges i 
uppdrag och genomförandeplaner. 

Utföraren skall kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild 
person får inte försämra utförarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser.
Kravet avser all personal för uppdragets utförande. Detta gäller även under semester och annan 
ledighet

Omvårdnadspersonal
Personalen som utför omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser bör ha gymnasial 
utbildning som vård- och omsorgsprogrammet 2 500 poäng, tidigare omvårdnadsprogrammet, 
vårdlinje eller vuxenutbildning med minst 1 350 poäng eller annan likvärdig utbildning.  Personalen 
ska ha genomgått ergonomiutbildning. Vid all delegering ska hänsyn tas till formell (godkänd 
utbildning) och reell (praktisk erfarenhet) kompetens.
Se vård- och omsorgsförvaltningens Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och 
sjukvården, (senast antagna).
Personal som delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter vid diabetesvård ska ha undersköterske-
kompetens. Se vård- och omsorgsförvaltningens Generella rutiner gällande diabetes och delegering 
vid diabetesvård inom Katrineholms kommun, (senast antagna).

Servicepersonal
Servicepersonalen skall vara serviceinriktad samt ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, det 
vill säga ha relevant utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget.
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Gemensamt för alla

 Datavana för att hantera informationsöverföring till informationssystem.
 Kunskap i basala hygien- och klädregler. 
 Genomgått brandskyddsutbildning.
 Behärska det svenska språket i tal och skrift.

Övrigt
Utföraren ska planera verksamheten så att personalen under avtalsperioden fortlöpande får den 
kompetensutveckling som krävs för att utföra uppdraget. Om ytterligare krav på formell kompetens 
uppstår inom avtalsperioden, eller behov av annan utbildning som ej var känd, ska beställaren och 
utföraren gemensamt beakta dess förslag och ingå överenskommelse om utbildningskrav därefter 
samt hur kostnaden för detta skall täckas.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.5. uppfylls.

3.6 Kvalitetssystem 
Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, 
kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker.

Följande gäller både service- och omvårdnadsinsatser.
Kvalitetssystemet ska uppfylla kraven i nedanstående SOSFS:
 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete”
 2014:5 ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS”
 2011:5 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah”  
 2005:27 ”Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 

slutenvård”
 2010:4 ” Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex 

Maria”
 Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
 2012:3 ”Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre”
 2014:4 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer”.

Följande gäller enbart omvårdnadsinsatser:
 2009:6 ”Socialstyrelsen föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård”
 2008:355 ”Patientdatalagen”
 2008:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicinsktekniska produkter i hälso- 

och sjukvården”
 2015:10 ”Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården”
 2005:26”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från 

hälso- och sjukvården”
 2000:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshanteringen i hälso- och 

sjukvården”.
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Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida de dokument som utförarens personal ska känna till.

Till ansökan ska bifogas en beskrivning av hur utföraren arbetar med sina kvalitetssystem.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.6. uppfylls.

3.7 Miljöfrågor
Det är viktigt att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet. Utföraren ska ha ett eget 
miljöprogram samt ha kunskap om Katrineholms kommuns miljöpolicy. Vid inköp ska miljömärkta 
produkter såsom Bra Miljöval, Svanen eller liknande prioriteras.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.7 uppfylls.

44

44



13

4. Kravspecifikation beträffande tjänsten
4.1 Inledning
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) ska den som ansöker om att få bli godkänd som utförare 
styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls. Om detta inte görs kommer 
ansökan att avslås. Kraven ska vara uppfyllda under hela avtalstiden.

4.2 Alternativa val av tjänster
Den som ansöker om att bli godkänd som utförare kan göra följande två alternativa val:
 Serviceinsatser i hemmet 
 Service-, omvårdnads- och HSL-insatser samt avlösarservice i hemmet.

4.3 Beskrivning av tjänsterna 
Nedan beskrivs de tjänster som förfrågningsunderlaget omfattar.

4.3.1 Beskrivning 
 Serviceinsatser – avser telefontjänst, inköp, bank- och postärenden, städning, tvätt, utevistelse 

och ledsagning.
 Personlig omvårdnad – avser hjälp med personlig hygien, toalettbesök, hjälp med av- och 

påklädning, hjälp i matsituationer, matlagning, hjälp vid sänggående och avlösning.
 Avlösarservice enligt av nämnden fastställd organisation. (VON 2013-12-05, § 115)
 HSL-insatser – avser delegerad hälso- och sjukvård, exempelvis provtagning, sårbehandling, 

läkemedelshantering, kateterbehandling och kompressionsbehandling. 
 HSL-insatser som bedömts av legitimerad personal som egenvård. 

Insatser i hemmet beviljas den som på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,
eller av sociala skäl, behöver stöd i den dagliga livsföringen och för att kunna bo kvar i hemmet. 
Vid behovsbedömningen använder sig handläggarna av vägledande tidschabloner.

Insatser i hemmet ska ge brukaren möjlighet att leva ett självständigt liv och utnyttja sina resurser 
så långt som möjligt. Brukaren skall få den omsorg som behövs. Utföraren ska hjälpa brukaren med 
de olika service- och omsorgsuppgifter som blivit beviljade. I uppdraget ingår också att vara 
behjälplig med externa kontakter (till exempel ringa färdtjänst och läkare) om brukaren behöver det.
Personalen ska efter instruktion hjälpa den enskilde med s.k. egenvård utifrån aktuellt bistånds-
beslut. 

4.3.2 Tid för tjänsternas utförande
Serviceinsatser utförs i brukarens hem mellan kl. 08.00 – 19.00 vardagar. Huvudregeln är att 
serviceinsatser ska utföras på vardagar men på grund av praktiska omständigheter kan utförande i 
undantagsfall bli aktuellt på veckoslut och helger. Omvårdnads- och HSL-insatser utförs mellan kl. 
07.00 – 22.00 alla dagar i veckan i brukarens hem. Vid vistelse i annan kommun utför 
vistelsekommunen de beviljade insatserna. Brukaren ska själv kontakta vistelsekommunen. 

Undantag om tid för utförandet kan förekomma efter överenskommelse mellan beställare och 
utförare. Till exempel vid extra vak som syftar till att öka tryggheten hos brukaren och anhöriga. 
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Insatsen beslutas av ansvarig sjuksköterska och följer särskild rutin, ”Rutin vid bemanning av 
extravak i hemtjänsten nattetid”. 

4.3.3 Tjänster som inte ingår
Nattpatrullverksamhet, matdistribution och handhavande av externa trygghetslarm ingår inte i 
uppdraget.

4.3.4 Ickevalsalternativ
Ickevalsalternativet är kommunens egen hemtjänst. Detta gäller för de brukare som avstår från att 
välja utförare.

4.3.5 Tilläggstjänster
De externa utförarna har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Dessa tjänster utförs då på uppdrag av och 
på bekostnad av brukaren. Dessa tjänster ligger utanför valfrihetssystemet. Beställaren har inget 
ansvar för dessa tjänster.

Marknadsföringen av tilläggstjänster ska ske på ett respektfullt sätt och får inte uppfattas som 
påträngande av brukarna. Tilläggstjänsterna kommer inte presenteras i den information om 
utförarna som beställaren kommer att publicera.

4.3.6 Kapacitetsbegränsningar
Sökande kan ange i ansökan om kapacitetstak önskas. Kapacitetstaket anges i det antal timmar per 
månad som utföraren som mest kan utföra. Ett angivet kapacitetstak kan höjas eller sänkas under 
pågående kontraktstid efter att utföraren har anmält detta till beställaren. En sådan anmälan ska ske 
senast 14 dagar innan ändrat förhållande inträffar.

Vidare ska sökande ange om man vill etablera sin verksamhet i hela kommunen eller i visst 
geografiskt område. Följande geografiska områden finns att välja på. 

Distrikt 1
Julita
Valla inkl Sköldinge 
Norr i Katrineholms tätort
Öster i Katrineholms tätort
Sibeliusgatan i Katrineholms tätort

Distrikt 2
Centrum i Katrineholms tätort
Söder i Katrineholms tätort samt Forssjö och Strångsjö
Nävertorp
Björkvik
Igelkotten Hus 1-3
Pantern

Volymen på serviceinsatserna är cirka 20 procent av det totala antalet timmar.
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4.3.7 Kvalitetskrav på tjänsten
I detta avsnitt redovisas den värdegrund och den vision samt verksamhetsidé som finns för 
äldreomsorgen i vår kommun samt de kvalitetskrav som finns på tjänsten. Kvalitetskraven utgår 
från de mål och åtaganden som finns i vård- och omsorgsnämndens aktuella övergripande plan med 
budget.  Kvalitetsmålen gäller alla utförare.

Värdegrund i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet
Viktiga utgångspunkter för förvaltningens värdegrund är att mötena med våra brukare ska känne-
tecknas av respekt för individen och professionalism. I mötet med människor utgår vi från en 
humanistisk människosyn. Vi menar att alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin 
situation och samma rätt till hjälp och stöd. Vår uppgift är att vara lyhörda för vars och ens behov, 
att se hela människan och den situation hon befinner sig i. Vi ska möta människor med empati och 
omtanke. De ska kunna lita på vår strävan att se, lyssna och förstå.

Värdegrunden är ett styrdokument som utförarna och dess medarbetare ska känna till och tillämpa i 
sin verksamhet.

Verksamhetens vision 
Följande vision finns för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet:

Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som 
aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

      Trygghet

Aktivitet Självständighet

Denna vision ska vara känd för utförarna och dess medarbetare samt tillämpas i verksamheten. 
Utförarna ska arbeta för att uppfylla de mål som finns angivna i aktuell Kommunplan och 
kommunens aktuella budgetdokument.

Kontinuitet
Utförarna ska eftersträva en bra personalkontinuitet hos brukarna med så få personal som möjligt 
för att nå bästa möjliga insatser. Insatserna skall ges vid tidpunkter som passar både brukarna och 
verksamheter. 

Genomförande av insatser
Den enskilde brukaren ska ha stort inflytande över när och hur insatserna ska genomföras samt vad 
de skall användas till.  

47

47



16

4.3.8 Framtida förändringar
Framtida förändringar kan komma att påverka innehållet i och utformningen av valfrihetssystemet.

Skulle en försäljning av en extern utförares verksamhet bli aktuell måste tidpunkten för en 
överlåtelse synkroniseras med att brukarna får fortsatt stöd av annan vald utförare.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.3. uppfylls.

4.4 Beslut om bistånd
4.4.1 Myndighetsbeslut
Den enskilde eller hans företrädare ansöker om stöd hos äldreomsorgens biståndshandläggare. När 
insats beviljas enligt Socialtjänstlagen får personen välja bland de utförare som har godkänts.

4.4.2 Presentation av utförare
Informationen om fritt val i hemtjänsten ska vara saklig, relevant och jämförbar. För att kunna 
tillhandahålla ett sådant material till brukarna ska utförarna presentera sig på en särskild blankett. 
Katrineholms kommun publicerar information om godkända utförare i ett särskilt 
informationsmaterial. Informationsmaterialet publiceras både som trycksak och på webben, 
www.katrineholm.se. På beställarens webbplats publiceras även länkar till utförare som har egna 
webbplatser. Brukarna ska ha möjlighet att kontakta utförarna för att få ytterligare information.

Beställaren ansvarar för att brukarna får information om valmöjligheterna inom hemtjänsten. 
Beställarens biståndshandläggare informerar brukarna om vilka utförare som är godkända och delar 
ut det tryckta informationsmaterialet. Materialet innehåller allmän information om hemtjänst samt 
information om de godkända utförarna. Biståndshandläggarna delar enbart ut det underlag som 
vård- och omsorgsförvaltningen tillhandahåller. Utförarna har möjlighet att revidera 
informationsmaterialet vid omtryck. Beställaren meddelar utförarna när det är dags för omtryck.

Utföraren ska informera brukaren och dennes närstående om praktiska frågor kring biståndsbeslut 
och om verksamheten samt hur de får kontakt med en biståndshandläggare. Utföraren ska tydligt 
informera brukaren om att tilläggstjänsterna inte är obligatoriska och att tilläggstjänsterna inte ingår 
i biståndsbeslutet.

Utföraren ansvarar för att informationen om verksamheten som lämnas till beställaren är saklig, 
korrekt och aktuell. Språket ska vara enkelt och vårdat. Utföraren ska senast i samband med 
kontraktsskrivningen lämna information om verksamheten i enlighet med de rutiner som beställaren 
bestämt. 

Av informationen skall det framgå hur brukarna kan få kontakt med utförarna för att få ytterligare 
information.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.4. uppfylls.
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4.5 Regler vid beställning av uppdrag
Vid beställning av uppdrag gäller nedanstående krav.

4.5.1 Beställning av uppdrag
Efter beslut om bistånd sänder handläggaren en beställning till den utförare, som brukaren har valt.
Av beställningen framgår vilken insats som skall utföras samt målet med insatsen.

Beställningen kommer via det verksamhetssystem som omvårdnadsutföraren är uppkopplad mot 
och där räknas insatserna schablonmässigt om till det antal timmar som beräknas behövas för att 
utföra beställda insatser.

4.5.2 Påbörjande av insats
Utföraren ska snarast eller senast inom ett dygn bekräfta att beställningen mottagits.
Utföraren ska kunna påbörja insatsen inom ett dygn. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot 
och påbörja en insats redan samma dag som beställningen görs.

Om utföraren ej klarar detta och kommunen får betalningsansvar kommer denna kostnad att påföras 
utföraren.

4.5.3 Skyldighet att ta uppdrag
Utföraren är skyldig ta emot alla brukare som väljer utföraren. Utföraren får inte tacka nej till nya 
brukare. Detsamma gäller redan befintliga brukare som får utökat behov. Utföraren är skyldig att 
utföra insatserna på de tider som anges under punkt 4.3.2. Detta gäller dock ej utförare som enbart 
utför service och vars brukare får ett behov av omvårdnadsinsatser.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.5. uppfylls.

4.6 Regler vid avvikelser från beviljade insatser
Utföraren måste beakta och följa nedanstående regler och rutiner vid olika typer av avvikelser.

4.6.1 Akuta situationer
Om brukaren får ett akut utökat behov av insatser ska utföraren genomföra den insats som behövs. 
Senast nästkommande vardag ska utföraren meddela detta till brukarens handläggare så att denne 
kan ta ställning till behovet av ett nytt biståndsbeslut.

4.6.2 Varaktig förändring av hjälpbehovet
Inträffar varaktiga förändringar i brukarens hjälpbehov ska utföraren underrätta handläggaren om 
detta så att en omprövning kan ske av hjälpbehovet.
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4.6.3 Tillfällig avbeställning av hjälpinsats
En tillfällig avbokning av insats ska göras till utföraren minst två dagar i förväg.
Om brukaren gör sin avbeställning i tid har utföraren inte rätt till ersättning för de dagar brukaren är 
borta. Är brukaren borta på grund av korttidsvistelse har utföraren inte rätt till ersättning. Detta 
gäller från och med första dagen. I de fall brukaren har missat att avbeställa tiden (bomtid) eller 
akut är på läkarbesök/sjukvård så utgår ersättning för bokad tid.

4.6.4 Byte av utförare
Brukaren har när som helst rätt att byta utförare. Anmälan om byte sker till brukarens handläggare. 
Brukaren garanteras att få byta utförare inom 14 dagar. Om det är möjligt ska handläggaren vara 
brukaren behjälplig att snarast få till stånd ett byte.

Vid byte av utförare ska utföraren samverka med beställaren och ny utförare. Utföraren ska 
underlätta brukarens byte och säkerställa att god kvalitet och säkerhet bibehålls i samband med 
bytet. Utföraren ska ansvara för att byte till ny utförare sker med minsta möjliga negativa påverkan 
hos brukaren och andra berörda. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.6. uppfylls.

4.7 Uppföljning
Beställaren har det yttersta ansvaret för att brukarna får de insatser de har rätt till och att insatserna 
är av god kvalitet. För att garantera god kvalitet för brukarna och för att garantera medborgarnas 
insyn i av beställaren finansierad verksamhet förbehåller beställaren sig rätten att göra uppföljningar 
av utförarens verksamhet genom bland annat anmälda och oanmälda verksamhetsbesök, enkäter och 
intervjuer hos såväl brukare som personal och ansvariga hos beställaren.

4.7.1 Uppföljning av avtalet
Under avtalstiden genomför beställaren kontroll av registreringsbevis, skatter samt valfria stickprov 
av verksamheten för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren.  
Eventuella merkostnader för utföraren i samband med kontroller står utföraren själv för.

Följande punkter kommer att följas upp förutom tidigare angivna kvalitetskrav (punkt 4.3.7):
 Trygghet och säkerhet för brukaren
 Samverkan och samarbete 
 Rutiner för fel och brister
 Dokumentation
 Systematiskt kvalitetsarbete

Utföraren och beställaren ska vidare informera varandra om förändringar som är av vikt för 
fullgörande av uppdraget.
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4.7.2 Uppföljning av verksamheten
Beställaren kommer på nedanstående sätt att följa upp kvalitén i utförarens verksamhet:
 Tillsyn – ta del av (samtliga/stickprov) genomförandeplaner och därmed tillhörande 

journalanteckningar samt ta del av övrigt material som är relevant för uppföljning av 
verksamheten. Loggar kommer även att kontrolleras.

 Brukarundersökningar – en gång per år; utföraren skyldig att medverka
 Statistik – utföraren ska lämna följande underlag till respektive myndighet nedan, med kopia

till beställaren: Statistikuppgifter etc. till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB)

 Övrigt – utföraren är skyldig att på begäran att lämna uppgifter till beställaren som rör 
upphandlad hemtjänst.

Båda parter har en ömsesidig skyldighet att underrätta varandra vad som framkommit i respektive 
kvalitetsarbete.

Godkänd utförare förbinder sig att underlätta för beställarens uppföljning genom att lämna tillträde 
till verksamheten. Utföraren ska också tillhandahålla relevanta dokument som rör verksamheten 
som finansieras av beställaren.

4.7.3 Uppföljning och jämförelser
Information om olika leverantörsresultat avser beställaren att på sikt publicera. Dessa jämförelser 
kan till exempel vara Socialstyrelsens årliga öppna jämförelser och även andra uppföljningar och 
jämförelser som görs på initiativ av beställaren och av utföraren själv.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.7 uppfylls.

4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar 
Utföraren skall ansluta sig till nämndens verksamhetssystem för omvårdnadsdokumentation, social 
dokumentation och avvikelserapportering. Dokumentation skall utföras enligt förvaltningens 
riktlinjer för dokumentation.

Utförarens verksamhetsansvarig ansvarar för att rätt personal har behörighet och kunskaper i 
omvårdnads- och socialdokumentation och avvikelserapportering samt i informationsfrågor. 

Vård- och omsorgsförvaltningen står för utbildning i verksamhetssystem och informationsfrågor till 
utförarnas verksamhetsansvariga som i sin tur får utbilda sin personal.

Avvikelserapportering enligt HSL/SoL och LSS skall göras i vård- och omsorgsförvaltningens 
avvikelsesystem enligt förvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering.

Vård- och omsorgsförvaltningen gör riskbedömningar och registrerar fall, undernäring och trycksår 
i nationella registret Senior Alert. Utföraren ska ansvara för att berörd personal har behörighet och 
kunskap för registrering och riskbedömning i Senior Alert. 
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Utföraren får inte kopiera uppgifter i verksamhetssystemet till något annat register eller 
verksamhetssystem. Om utförarens verksamhet upphör återkallas utförarens behörighet till 
beställarens verksamhetssystem.

Dokumentation i pappersform som är journalhandling ska gallras och bevaras utifrån gällande 
lagstiftning och förvaltningens riktlinjer. Verksamhetsansvarig tillser att låsbara (utrustade med 
kod) och brandsäkra dokumentskåp används och upprättar rutiner för arkivering till vård- och 
omsorgsförvaltningens mellanarkiv enligt förvaltningen rutiner för arkivering. 

4.8.1 Genomförandeplan
Utföraren ska för brukare med omvårdnads- och serviceinsatser upprätta en genomförandeplan 
tillsammans med brukaren och/eller närstående. Genomförandeplanen ska beskriva brukarens behov 
och beviljade insatser samt hur de ska genomföras på ett brukar/patientsäkert sätt. Varje brukare ska 
ha en kontaktperson utsedd. Genomförandeplan ska upprättas senast tre veckor efter att uppdraget 
har påbörjats och kontinuerligt följas upp vid förändrat hälsotillstånd eller förändrade beslut om 
insatser eller minst en gång i halvåret. Brukaren ska kunna byta kontaktperson. Utföraren upprättar 
rutiner för hur kontaktmannaskapet ska fungera. 

4.8.2 Överföring av dokumentation vid byte av utförare
När brukaren byter utförare ska dokumentationen överföras till den nya utföraren under 
förutsättning att brukaren skriftligt har samtyckt till detta.

4.8.3 PersonuppgiftslagenAllmänna Dataskyddsförordningen
Utföraren ska beakta och följa reglerna i Personuppgiftslagen, PUL.Dataskyddsförordningen 
(GDPR).

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.8. uppfylls.

4.9 IT-system och IT-säkerhet
Tillsammans med utföraren åtar sig vård- och omsorgsförvaltningen att säkerställa åtkomst till 
verksamhetssystem via säkert anslutnings och behörighetssystem. För säker åtkomst hänvisas till 
Informationssäkerhetspolicy. Systemförvaltaren ombesörjer att utförarens verksamhetsansvariga har 
behörighet och användar-id. 

Katrineholm kommuns informationssystem är utrustade med behörighetskontrollsystem för att 
säkerställa att endast behöriga användare kommer åt information. De behörigheter som utföraren 
blir tilldelad beror på den anställdes arbetsuppgifter. 

Det system för insatsregistrering som finns ska också användas av utföraren. 

Utföraren ska anlita förvaltningens systemförvaltare för stöd beträffande användning.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.9 uppfylls.
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4.10 Allmänhetens rätt till insyn
Enligt 3 kap. § 19 a kommunallagen har allmänheten rätt till insyn i den kommunala verksamheten 
och därmed också i utförarens verksamhet. Frågor till beställaren från allmänheten angående 
utförares verksamhet måste besvaras. 

Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.10  uppfylls.

4.11 Tolk
Om behov finns av tolk får utföraren själv anlita och bekosta sådan.
Utföraren kan kontakta den tolktjänst som beställaren anlitar och skrivit avtal med. 

Sökande skall i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.11 uppfylls.

4.12 Samverkan kring brukaren 
Utföraren ska delta i samverkan mellan huvudmännen kring brukaren. Utförarna ska regelbundet 
delta vid teamträffar med hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare för planering och 
uppföljning av omsorgen för brukarna. Om så är nödvändigt ska samarbete ske med närstående och 
legal företrädare utifrån brukarens behov och godkännande. Någon extra ekonomisk ersättning 
utgår ej för dessa samverkanssituationer utan ingår i den ersättning som utföraren erhåller.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.12 uppfylls.

4.13 Samverkan med beställarens larm- och nattpatruller
Utföraren ska samverka med beställarens larm och nattpatruller för att ge en bra och trygg 
omvårdnad. Detta skall ske genom information och överlämnande av genomförandeplan. 
I genomförandeplanen ska brukaren samtycka till att information lämnas mellan utförare om det 
behövs. Genomförandeplanen måste undertecknas och samtycket gäller så länge brukaren inte 
återtar samtycket.

 
Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.13 uppfylls.

4.14 Nyckelhantering
Utföraren ska ha rutiner för hantering av brukarens nycklar. Det ska finnas rutiner för signering vid 
utlämning och återlämning av nycklar. Förlust av nycklar ska omedelbart redovisas för brukaren. 
Kostnader på grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal bärs av utföraren. 
Tillverkning av nycklar för att utförare ska kunna utföra beviljade insatser bekostas av brukaren.
Utföraren ska informera brukarna skriftligt om regler och rutiner för nyckelhantering.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.14  uppfylls.
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4.15 Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård drivs av beställaren på primärvårdnivå omfattande hembesök och hemsjukvård 
av vårdpersonal, distriktssköterskor, dietist, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utföraren ska för 
hälso- och sjukvårdsuppgifter tillse att vårdpersonal har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att 
delegering av dessa uppgifter är möjlig att göra. Utföraren ska ha god kännedom om avtalet om 
kommunaliserad hemsjukvård och planera vården utifrån avtalet.

Hälso- och sjukvård kan bedömas av legitimerad personal som egenvård och brukaren har eget 
ansvar för vården men får hjälp med handräckning. Hälso- och sjukvården övergår då till att bli en 
beviljad insats enligt SoL. Utföraren ska ha god kännedom om gemensamma rutiner för egenvård i 
Sörmlands kommuner och Landsting och planera utifrån överenskommelsen.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.15  uppfylls.

4.16 Hygienrutiner
Utföraren ska bedriva hälso- och sjukvård som är av god hygienisk standard (HSL 1982:763) och 
upprätta hygienrutiner enligt SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom 
hälso- och sjukvården m.m. Utföraren ska följa hygienriktlinjerna som upprättats av vård- och 
omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun har tillsammans med Sörmlands övriga kommuner 
via avtal en gemensam hygiensjuksköterska som är arbetsplacerad på Smittskyddet MSE, 
Landstinget Sörmland. Utföraren kan sluta avtal med Smitttskyddet Landstinget Sörmland om råd 
och stöd av hygiensköterska och hygienläkare för ett kvalitetssäkert hygienarbete.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.16  uppfylls.

4.17 Rehabilitering
Ansvaret för brukare i ordinärt boende delas av landsting och kommun. Huvudprincipen är att 
öppenvårdsbesök ska utföras på mottagning. Hembesök ska endast erbjudas de personer som inte 
själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagning på vårdcentralen. 
Behovet av insats och rimligheten att ta sig till mottagningen avgör om insatsen ska utföras i 
hemmet (av beställaren) eller på mottagningen (landstinget).

Utföraren ska samverka med beställarens rehabiliteringspersonal för att ge en bra rehabilitering till 
brukaren. Detta ska ske genom informationsutbyte på gemensamma träffar såsom handledningstid 
och teamträffar. Beställarens rehabiliteringspersonal ska kunna delegera rehabiliterande uppgifter 
till utföraren. Det åligger utföraren att ha ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 
förhållningssätt i arbetet hos brukarna. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.17  uppfylls.
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4.18 Tekniska hjälpmedel
Rehabiliteringspersonal anställd av antingen landsting eller kommun ansvarar för att prova ut de 
hjälpmedel som brukaren behöver (beroende på om brukaren kan ta sig till mottagning eller inte).
Utföraren har ett ansvar för att personal har tillräckliga kunskaper om arbetstekniska hjälpmedel 
samt att personalen har utbildning i förflyttningsteknik.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.18  uppfylls.

4.19 Krav på utföraren beträffande personal
I detta avsnitt beskrivs de krav som ställs på utförarens personal. Krav på personalens kompetens 
och erfarenhet beskrivs under avsnitt 3.4.3

4.19.1 Arbetsgivaransvar
Utföraren har arbetsgivar- och driftsansvar och är ansvarig för att:
 Gällande svensk rätt och tillämplig EG-rätt skall följas
 Utföraren ska följa för branschen gällande kollektivavtalsvillkor, exempelvis avseende 

pensioner och försäkringar.
 Omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha

begått brott riktade mot enskilda personer inom verksamheten
 Personalen är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål
 Personalen är informerad om innehållet i det kontrakt som utföraren ingått med

beställaren
 Att arbetsmiljön håller en nivå i enlighet med arbetsmiljölagen
 Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, brukare och närstående
 Tillhandahålla krishantering och liknande insatser för personal

4.19.2 Identifikation
Utförarens personal är skyldig att bära en synlig och giltig fotolegitimation vid uppdrag för 
Katrineholms kommun.

4.19.3 Säkerhet
Utföraren ansvarar för att personal som utför uppdrag hos den enskilde brukaren inte är påverkade 
av alkohol och/eller droger.

4.19.4 God man/Förvaltare
Verksamhetsansvarig och personal hos utföraren får inte åta sig att vara god man/förvaltare för 
brukare som utföraren har uppdrag hos. Behov av god man/förvaltare för brukaren skall anmälas till 
överförmyndare.

4.19.5 Tystnadsplikt och sekretess
Utföraren är skyldig att tillse att all personal inom verksamheten känner till och följer reglerna
om tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen 15 kap 1 §.
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4.19.6 Meddelarfrihet
Den yttrande- och meddelarrätt som kommunanställda har samt det efterforskningsförbud som 
åligger kommunala arbetsgivare bör även gälla utföraren och dess personal.

4.19.7 Utbyte av personal
Utföraren är skyldig att byta ut personal som enligt beställaren inte fullgör uppdraget på ett för 
beställaren godtagbart sätt eller agerat så att förtroendet rubbats.

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.19  uppfylls.

4.20 Övriga förutsättningar för uppdraget
Nedan redovisas övriga förutsättningar för uppdraget.

4.20.1 Lokaler och inventarier
Lokaler och inventarier tillhör utförarens ansvar. Utföraren ska även stå för annan utrustning som är 
nödvändig för uppdragets genomförande. I den ekonomiska ersättningen finns inlagt sådana 
kostnadsposter.

4.20.2 Synpunktshantering
Det finns en synpunktshantering inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Rutinerna 
för denna synpunktshantering ska tillämpas av utförarna.

Brukaren ska informeras om rätten att framföra synpunkter/klagomål på verksamheten. Om 
brukaren inte själv framför synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen så är utförarens personal 
skyldig att till vård- och omsorgsförvaltningen vidarebefordra sådan information. När 
vidarebefordran sker ska utföraren bifoga vidtagna åtgärder med anledning av inkomna klagomål.

4.20.3 Skyldigheter enligt Lex Sarah och Lex Maria 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
den som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionsnedsättning se 
till att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. 

Utföraren ska se till att all personal är väl förtrogna med och känner till innebörden i Lex Sarah och 
skyldigheterna att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja samt i vissa fall anmäla risk för 
missförhållande samt missförhållande i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Utföraren ska följa gällande lagar, föreskrifter och allmänna råd. Utföraren ska ha egna rutiner för 
hantering av Lex Sarah. Utföraren ska informera berörd nämnd vid två tillfällen, dels när en rapport 
om missförhållande inkommit, dels när anmälan skickas till IVO. Kopia av rapport om 
missförhållande samt anmälan skickas till vård- och omsorgsnämnden. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt 
Lex Maria innebär att Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen och föreskrifterna säger att 
vårdpersonal ska rapportera till vårdgivaren (Vård- och omsorgsnämnden) om en patient i samband 
med hälso- och sjukvård drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller 
sjukdom. Utföraren ska se till att all personal är väl förtrogna med och känner till innebörden och 
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skyldigheten enligt Lex Maria. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i vård och omsorgsförvaltningen 
har av vård- och omsorgsnämnden delegation för att anmäla händelser enligt Lex Maria till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

4.20.4 Kris och beredskap
Utföraren ska delta i beställarens krisplanering för åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
eller höjd beredskap. Utföraren ska därmed acceptera att planeringen kan omfatta lokaler, personal 
och övriga för verksamheten väsentliga förhållanden. Utföraren är därmed skyldig att meddela 
beställaren vid betydande förändringar i organisationen. Utföraren ska vidare vara beställaren 
behjälplig i krissituationer, utifrån den situation som uppkommer och det behov som uppstår.

4.20.5 Marknadsföring
Utföraren ska marknadsföra sitt företag utifrån god marknadsföringssed. God marknadsföringssed 
är normer som skyddar konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. God 
marknadsföring innefattar både rättsliga och utomrättsliga regler. Marknadsföringen (SFS 
2008:486) gentemot brukarna i Katrineholm ska vara utformad så att den enskilde inte uppfattar den 
som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. Regler för hur marknadsföring får ske 
regleras i marknadsföringslagen. Utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun ska följa gällande 
lagstiftning.

Följande marknadsföringsmetoder är inte tillåtna mot brukarna:
 Utföraren får inte ägna sig åt direkt riktad marknadsföring till enskilda brukare genom till 

exempel oanmälda besök eller telefonpåringning. 
 Utförare får inte erbjuda så kallade lockvaror, extra erbjudande eller förmåner i samband med 

nyval eller eventuella byten av utförare så länge utföraren har uppdrag hos Katrineholms 
kommun. Förmåner inkluderar kontantbetalningar och rabatter.

 Marknadsföringen av tilläggstjänster ska ske på ett respektfullt sätt och får inte uppfattas som 
påträngande av brukarna. Tilläggstjänsterna kommer inte att presenteras i den information om 
utförarna som beställaren publicerar.

 
Utföraren som inte följer god marknadsföringssed kan komma att nekas fortsatt uppdrag hos 
beställaren.

4.20.5.1 Utdrag ur register
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att tillhandahålla registerutdrag eftersom det strider 
mot personuppgiftslagen

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.20  uppfylls.
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5. Ekonomi
5.1 Ersättningssystem
Nedan följer en beskrivning av hur ersättningssystemet är uppbyggt.

5.1.1 Pris
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och 
med den dag verkställigheten påbörjades. Om den externa utföraren utför både service- och 
omvårdnadsinsatser utgår som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. 
Ersättning utgår maximalt för tid upp till totalt beställd tid. Aktuella ersättningsbelopp per timme 
framgår av bilaga 2.

Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen 
skall täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning, 
planering, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning för 
transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid 
för hälso- sjukvård och handledningstid utgår enligt bilaga 2. Samma ersättning utgår till 
beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation. 
Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och IT-system, stöd av 
sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive arbetstekniska 
hjälpmedel).

5.1.2 Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnads-
tjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa 
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria. 

I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I 
dessa fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.

5.1.3 Prisjustering
Ersättningen per timme prövas vid behov från beställaren med hänsyn tagen till förändringar i 
kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i 
resursfördelningen på grund av politiska beslut. 

5.2 Fakturering
Se skrivning i avtal.

5.3 Brukarens avgift
Brukaren betalar till beställaren en avgift utifrån en fastställd taxa.
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Bilagor
Bilaga 1: Ansökningsformulär
Bilaga 2: Aktuella ersättningsbelopp
Bilaga 3: Karta med definition vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2

Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)

www.katrineholm.se
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Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem

Sänds till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Fyll i samtliga uppgifter
OBS: Originalet skall vara på papper och underskrivet av behörig person/företrädare.

1. Ansökan
Företagets/utförarens namn Organisationsnummer

Adress Postadress

E-postadress Telefonnummer:

Bankgironummer Plusgironummer Webbplats

Kontaktperson för ansökan och kontraktsskrivning

Namn Telefonnummer

2. Ansökan avser
Markera ett av nedanstående två alternativ genom att sätta ett kryss ”i respektive ruta” ta bort? 
Vi ansöker om att utföra:

          Serviceinsatser

          Serviceinsatser, personlig omvårdnad, HSL-tjänster

Geografiskt distrikt
Ange om ansökan avser hela kommunen eller ett/flera distrikt (se punkt 4.3.6 i förfrågningsunderlag)
 
         Hela kommunen

         Distrikt 1

         Distrikt 2

Kapacitetstak                         Ja                         Nej

Om ja, ange antal timmar:                 tim/mån

Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för brukare enligt 
lagen om valfrihet. 
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Ev. kommentar:

3. Underlag för kvalificering – krav på utföraren
Vi accepterar och uppfyller angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt nedanstående punkter 
och bifogar efterfrågade uppgifter.
Intyg och bevis – avsnitt 3.2 Ja Nej Följande nummer skall 

anges på respektive 
bilaga

Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande – 
avsnitt 3.2.1

1

F-skattesedel eller motsvarande – avsnitt 3.2.2 2

Sanningsförsäkran – avsnitt 3.2.3:
Undertecknad som behörig företrädare intygar genom 
min underskrift under punkt 6 att det företag/utförare som 
anges på sidan 1 i detta dokument och/eller dess 
företrädare
 Inte är i konkurs eller likvidation eller annat liknande 

förfarande eller tills vidare inställt sina betalningar 
eller är underkastad näringsförbud

 Inte är föremål för ansökan om konkurs, 
tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
liknande förfarande

 Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen 
enligt lagakraftvunnen dom

 Inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen
 Har fullgjort sina åligganden avseende 

socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller 
annan stat inom EES-området

-----

Kopia på försäkringsbrev – avsnitt 3.2.5 3

Företagsupplysning – avsnitt 3.3 Ja Nej Följande nummer skall 
anges på respektive 
bilaga

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens huvudsakliga 
arbetsområde/verksamhetens innehåll

4

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens ägarstruktur 
och organisation

5

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens affärsidé och 
verksamhetsprofil

6

I bilaga finns angivet antal år i branschen, antal anställda 
samt företagets/utförarens kontaktperson

7

I bilaga finns angivit två referenser som kan styrka att 
företaget/utföraren besitter kompetens, skicklighet och 
förmåga för det sökta uppdraget

8

Ekonomisk kapacitet – avsnitt 3.3.1
Krav på att ekonomisk stabilitet uppfylls

Ja Nej Följande nummer skall 
anges på respektive 
bilaga

Senaste årsredovisningen bifogas 9

I bilaga finns för nystartat företag eller företag under 
bildande redovisning av ekonomisk stabil kapacitet i 
enlighet med förfrågningsunderlaget

10
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Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten 
– avsnitt 3.4

Ja Nej

Krav på kännedom om lagstiftning och mål för 
verksamheten
Yrkesmässig kapacitet – avsnitt 3.5 Ja Nej Följande nummer skall 

anges på respektive 
bilaga

Krav på att yrkesmässig kapacitet uppfylls – avsnitt 3.5 ---

I bilaga skall beskrivas verksamhetsansvarigs och 
personalens kompetens och erfarenheter enligt avsnitt 
3.5.1 och 3.5.3

11

I bilaga bifogas vidimerad meritförteckning för 
verksamhetsansvarig – avsnitt 3.5.1

12

Kraven på att verksamhetschefens tillgänglighet uppfylls 
– avsnitt 3.5.2

---

Övriga krav – avsnitt 3.6 och 3.7 Ja Nej Följande nummer skall 
anges på respektive 
bilaga

Krav på att kvalitetssystem i enlighet med 
förfrågningsunderlaget uppfylls – avsnitt 3.6

---

I bilaga beskrivs hur utföraren arbetar med 
kvalitetssystem – avsnitt 3.6

13

Krav på att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet – 
avsnitt 3.7

--

I bilaga beskrivs utförarens miljöprogram – avsnitt 3.7 14

4. Kravspecifikation Ja Nej

Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt 4.3 
– 4.20 och ansvarar för att de uppfylls.
5. Ekonomi
Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt 
nedanstående avsnitt. 

Ja Nej

Pris – avsnitt 5.1.1 

Moms – avsnitt 5.1.2 

Prisjustering – avsnitt 5.1.3 

Fakturering – avsnitt 5.2

Brukarens avgift – avsnitt 5.3

Kontrakt – avsnitt 5.4

6. Underskrift med nedanstående underskrift intygas att uppgifterna i ovanstående dokument är 
aktuella, sanningsenliga och korrekta
För företag Ort och datum

Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande

Befattning 

62

62



v

1 (4)

Aktuella ersättningsbelopp 

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

Gäller från 2018-01-0107-01

Dnr VON/2018:1-711

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23, § 108
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01), 

2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01), 
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01), 2017-01-26, § 11 (att gälla från 2017-02-01),

2018-01-25, § 9 (att gälla från 2018-01-01). 2018-06-07, § x (att gälla från 2018-07-01)

Bilaga 2 till Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för 
brukare enligt lagen om valfrihet, hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till ändringar är 
markerade med över- respektive understruken text
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Ekonomi
Timersättning
Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och 
med den dag verkställigheten påbörjades. Om utföraren utför både service- och omvårdnadsinsatser 
utgår som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. Ersättning utgår maximalt för tid 
upp till totalt beställd tid.
 
I ersättningen ingår personalkostnad per timme, ersättning för sjuk- och semestervikarier, ersättning 
för övriga kostnader, administrativa kostnader och kringtid (tid för förflyttning, dokumentation, 
arbetsplatsträffar och utbildning).

Ersättningen utgår med följande belopp till externa och interna utförare:

Extern utförare Varav PO-tillägg

Serviceinsatser Servicehus 346 kronor/timme 62 kronor

Serviceinsatser Tätort 424 kronor/timme 62 kronor

Serviceinsatser Landsbygd 513 kronor/timme 62 kronor

Personlig omvårdnad Servicehus 358 kronor/timme 69 kronor

Personlig omvårdnad Tätort 439 kronor/timme 69 kronor

Personlig omvårdnad Landsbygd 535 kronor/timme 69 kronor

Intern utförare Varav PO-tillägg 1

Serviceinsatser Servicehus 306 kronor/timme 70 kronor
Serviceinsatser Tätort 400 kronor/timme 70 kronor

Serviceinsatser Landsbygd 485 kronor/timme 70 kronor

Personlig omvårdnad Servicehus 317 kronor/timme 70 kronor
Personlig omvårdnad Tätort 415 kronor/timme 70 kronor
Personlig omvårdnad Landsbygd 505 kronor/timme 70 kronor

1 För kommunens anställda används ett högre PO-tillägg (39,2 % istället för 38,46 %) för att finansiera kommande 
pensionsavsättningar.
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Övriga ersättningar
Rapporteringstid för hälso- och sjukvårdsinsatser 15 min ersätts med 63 kronor per mottagande 
person och tillfälle.
Bomtid, ersätts enligt den insats som är beställd.
Handledning avser 30 minuter ersätts med 125 kronor per person och tillfälle.
Dubbelbemanning, ersätts enligt insats.

Med servicehus avses:
 Igelkottens serviceboende i Katrineholm (husen 1-3)
 Panterns serviceboende i Katrineholm 

Katrineholms tätort:
 Öster
 Centrum
 Norr
 Nävertorp
 Söder

Katrineholms landsbygd:
 Bie
 Björkvik
 Forssjö
 Sköldinge
 Strångsjö
 Valla
 Julita/Äsköping

Se karta för definition av vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd (bilaga 3).

Ersättningen utgår endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att 
uppdraget har påbörjats. För att ersättning ska utgå ska det finnas en aktuell genomförandeplan, den 
ska uppdateras vid förändringar eller minst en gång i halvåret. 

Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen 
skall täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning, 
planering, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning för 
transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid 
för hälso- och sjukvård och handledningstid utgår enligt Övriga ersättningar. Samma ersättning 
utgår till beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och 
momskompensation. Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och 
IT-system, stöd av sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive 
arbetstekniska hjälpmedel).

Moms
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnads-
tjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa 
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utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria. 

I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I 
dessa fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet.

Prisjustering
Ersättning per timme prövas årligen med hänsyn tagen till förändringar i kostnadsläget avseende 
personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i resursfördelningen på grund 
av politiska beslut. 

Fakturering
Se skrivning i avtal. 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Upplandsgatan 2

Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)

www.katrineholm.se
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Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 VON/2018:33 - 047 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-575 99 

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Vadeby 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om ändrad habiliteringsersättning utifrån 
rekvirerat statsbidrag 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Habiliteringsersättningen höjs med 5 kronor/timme till 15 kr/timme under perioden 

1 januari – 31 december 2018. Höjningen betalas ut retroaktivt från och med den 
1 januari 2018.

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

 Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm 
arbetstid gäller perioden den 1 augusti - 31 december 2018.

 Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-
tillägg beslutas på ett år i taget. Detta utifrån hur planen med stimulansmedlen ser 
ut framåt.

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

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 
kommunerna i statsbidrag med syfte att stimulera kommuner att införa eller höja en låg 
dagpenning (habiliteringsersättning). Det gäller personer som deltar i daglig 
verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vård- och omsorgsförvaltningen har rekvirerat 1 925 000 kronor från Socialstyrelsen 
och bidraget är i form av ett engångsbelopp under 2018.  Summan är framräknad 
utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen, baserat 
på den senaste statistik som Socialstyrelsen har.
Senast under våren 2019 ska en redovisning lämnas till Socialstyrelsen över hur 
medlen har använts. Statsbidraget som inte använts ska återbetalas till Socialstyrelsen 
under våren 2019.

Nuvarande habiliteringsersättning på daglig verksamhet LSS i 
Katrineholm
Sedan år 2014 ligger habiliteringsersättningen på 10 kronor/timme och deltagarna kan 
få ersättning för maximalt 30 timmar/vecka.
Antal personer inom daglig verksamhet LSS som får habiliteringsersättning är för 
närvarande cirka 224 personer. Daglig verksamhet är en frivillig insats enligt LSS.
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Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 VON/2018:33 - 047 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-575 99 

www.katrineholm.se E-post: 

Habiliteringsersättningen till personer inom socialpsykiatrins 
sysselsättningsverksamhet omfattas inte i underlaget för det aktuella statsbidraget. 
Dessa brukare har ett beslut enligt socialtjänstlagen.

Verksamhetens förslag på användningsområde för statsbidraget
För att öka motivationen för arbetstagare att vara på daglig verksamhet fler timmar per 
dag samt att även vilja arbeta kvällar och helger i den utsträckning det krävs utifrån de 
serviceuppdrag vissa grupper har, t ex på café eller kiosk, föreslår vård- och 
omsorgsförvaltningen följande:
 Höjningen till 15 kr/timme i habiliteringsersättningen betalas ut retroaktivt från och 

med 1 januari 2018.
 Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 

40 timmar/vecka.
 Ett tillägg för obekväm arbetstid efter kl. 17 vardagar samt lördag och söndag 

utbetalas med 2 kronor extra per timme.

Kostnadsberäkning
Kostnaden för höjningen av timersättning beräknas till 1 850 000 kronor. 
Kostnaden för utökad arbetstid och ersättning för obekväm arbetstid beräknas 70 000 
kronor. 

Tidsplan
Förändringen med höjd timersättning gäller från och med 1 januari till och med 
31 december 2018. Den höjda timersättningen utbetalas retroaktivt från och med 
1 januari 2018. 
Resterande förändringar som presenterats gäller från och med 1 augusti 2018 och till 
och med 31 december 2018.

Statsbidraget som rekvirerats avser enbart år 2018 och därför tas beslut om 
förutsättningarna för ett år i taget.

Ärendets handlingar
 Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner 

för habiliteringsersättning
 

Susanna Kullman Caroline Vadeby
Tf. förvaltningschef Verksamhetschef funktionsstöd

Beslutet skickas till: Verksamhetschef, enhetschefer Resurscenter, administratörer, 
akten

Kopia för kännedom: Controller, ekonom
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2018 till kommuner för habiliteringsersättning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-

vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro-

nor under 2018. Hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018 

framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram-

räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, 

enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till dem som 

deltar i daglig verksamhet. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Statsbidraget får rekvireras för att införa eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med 

den 31 december 2018.  

Hur får ni del av medlen? 

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-

styrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Social-

styrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida 

för statsbidraget.   

2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som 

varje kommun kan rekvirera för 2018.  

 

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.  

 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 

2018 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar. 
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5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive 

kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning. 

 

Om inte alla medel rekvireras? 

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen 

att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Under våren 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 

2018 års medel.  Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till er i 

december. Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som ni har genomfört och 

hur aktiviteterna, och i den mån det är möjligt hur resultatet, förhåller sig till de 

ändamål som anges ovan. 

 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari – den 31 

december 2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli 

återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbi-

draget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen 

meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Information 

Frågor om statsbidraget kan ställas till  

utredare Peter Redving, telefon 075-247 39 92,  

e-post peter.redving@socialstyrelsen.se 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:36 - 709 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pia Aalto 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag att följa den Länsgemensamma strategin för stöd 
till anhöriga 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen ska fortsättningsvis följa den Länsgemensamma 
strategin i samverkan för stöd till anhöriga. 

Den länsgemensamma strategin i samverkan för stöd till anhöriga redovisas som bilaga 
till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling. 

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) beslutade den 8 september 
2017 att anta länsgemensam strategi för stöd till anhöriga samt att ge länsstyrgruppen i 
uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i den beslutade länsgemensamma 
strategin. 

Den länsgemensamma strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter och 
kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga stöd. 
Resultaten av de blandade lärande nätverken som genomfördes i Sörmlands län under 
hösten 2016 har också varit en värdefull erfarenhets och kunskapskälla. Detta arbete 
gjordes i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Arbetet har lett fram 
till gemensamma grundläggande begrepp och en värdegrund för stöd till anhöriga. 
Med hjälp av den strategiska planen ska samarbetet mellan huvudmännen förbättras 
och ett antal aktiviteter som beskrivs i strategin ska stödja utvecklingen av att ge 
anhöriga bättre stöd och se anhöriga som en resurs utifrån delaktighet. Uppdraget var 
att alla anhöriga skulle inrymmas i denna strategi. Arbetet med barn och unga har i 
denna strategi inte inkluderats.

I den länsgemensamma startegin för stöd till anhöriga förtydligas att anhörigstödet ska 
konkretiseras i hela vårdkedjan hos varje huvudman. För att detta ska bli möjligt inom 
Katrineholms kommun bör förvaltningens olika verksamhetsområde ta fram 
handlingsplaner. Handlingsplanerna kan sedan ligga till grund för riktlinjer och lokala 
rutiner på respektive område. 

Uppdragen i handlingsplanen bör följas upp i nämndens ordinarie uppföljningssystem 
genom att respektive verksamhet rapporterar hur de uppnår mål och uppdrag.

Ärendets handlingar
 Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga 2017-09-08
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:36 - 709 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
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641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
I Katrineholms kommun, vård- och omsorgsförvaltningen finns ett väl uppbyggt 
anhörigstöd sedan många år. Anhörigstödet med fyra medarbetare, arbetar med ett 
direkt anhörigstöd i form av service, både individuellt och i grupp.  En stor del av 
arbetet består även av informationsinsatser internt och externt. Anhörigstöds-
verksamheten fungerar som ett komplement till det stöd som skall erbjudas ute i 
verksamheterna. 

Ett mål i Katrineholms kommunplan 2015-2018 är att kommunen ska fortsätta att 
utveckla stödet till anhöriga. Medarbetarna i anhörigstödet arbetar hela tiden med att 
utveckla verksamheten, dels genom att sprida vikten av att se anhöriga som en resurs i 
våra verksamheter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan februari 2017 en antagen riktlinje för stöd 
till anhöriga inom vård- och omsorgsförvaltningen. Riktlinjen anger på vilket sätt stöd 
ska ges till anhöriga. Anhöriga ska ses som en resurs, känna sig delaktiga, lyssnade till 
och uppmärksammas för sina insatser. Riktlinje har tagits fram samtidigt som arbetet 
med den länsgemensamma strategin pågått och stora delar utgår från denna.

Lagstiftning 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder”. (5 kap. 10 § socialtjänstlagen) 

Hälso- och sjukvården har också en lagreglerad uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom 
och skada (2c § hälso- och sjukvårdslagen.) Personalen inom landstingets hälso- och 
sjukvård är ofta de som först kommer i kontakt med närstående och anhöriga. Det är 
viktigt att de uppmärksammar anhöriga som riskerar att drabbas av ohälsa och att det 
finns ett nära samarbete mellan kommun och landsting (Socialstyrelsen, 
Meddelandeblad nov 2009). 

Patientens närstående (Anhöriga) ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 
genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 
tystnadsplikt inte hindrar detta. (Patientlagen (2014:821) 5 kap. Delaktighet 3 §) 

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga 
Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) beslutade den 8 september 
2017 att anta en länsgemensam strategi för stöd till anhöriga. Strategin har till syfte 
belysa anhörigas perspektiv och vikten av att se anhöriga som en resurs och en 
förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg.

Vision 
Anhöriga i Sörmland har högst upplevd hälsa i Sverige. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:36 - 709 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Syfte 
Syftet är att skapa förutsättningar för stöd till anhöriga i länet i samverkan mellan 
kommuner och landstinget. 

Mål 
Förebygga ohälsa hos anhöriga. Höja kvaliteten i vård och socialtjänst utifrån 
brukarens/patientens perspektiv (personcentrerad vård) genom att arbeta 
nätverksorienterat och involvera individens nätverk. 
Öka anhörigas delaktighet och se dem som en resurs i individärenden och 
verksamhetsutveckling. 

Ansvarsområden varje huvudman 
Varje huvudman ska ta fram en handlingsplan utifrån lokala förutsättningar för att 
kunna stödja anhöriga och se dem som en resurs. Nätverksorienterat arbetssätt och 
helhetssyn ska prägla arbetet. (Använd värdegrunden som stöd) 
I alla policydokument, riktlinjer och rutiner som tas fram eller revideras i samverkan 
ska anhörigperspektivet beaktas och lyftas fram. Vid verksamhetsutveckling eller 
projekt som syftar till att öka kvaliteten i vården och socialtjänsten behöver 
anhörigperspektivet finnas med. 

Kompetensutveckling hos personalen inom vården och socialtjänsten för ökad 
förståelse av anhörigas roll inom vård- och omsorgsarbetet samt anhörigas behov av 
eget stöd. 

Fortsätt utveckla anhörigmedverkan i förbättringsarbete genom att erbjuda metoden 
blandat lärande nätverk som kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan professionen, 
politiken och anhöriga själva. 

Ansvarsområden varje verksamhet 
Information om kommunens samlade anhörigstöd ska finnas tillgänglig inom 
kommunernas och landstingets alla verksamheter som broschyr och digitalt, t.ex. en 
skylt i verksamheten. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Att stödja och förebygga ohälsa hos anhöriga ger positiva effekter på så väl individer 
som samhällsnivå. När vården i allt större utsträckning sköts i hemmet utgör stödet till 
anhöriga en allt viktigare pusselbit för att skapa trygghet för hela familjesystemet. Det 
bästa anhörigstödet är en väl fungerande vård- och omsorg. Det direkta stödet som ges 
av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd måste hela tiden utvecklas för att 
möta nya behov hos anhöriga

I den länsgemensamma startegin för stöd till anhöriga förtydligas att anhörigstödet ska 
konkretiseras i hela vårdkedjan hos varje huvudman. För att detta ska bli möjligt inom 
Katrineholms kommun bör förvaltningens olika verksamhetsområde ta fram 
handlingsplaner. Handlingsplanerna kan sedan ligga till grund för riktlinjer och lokala 
rutiner på respektive område. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:36 - 709 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Uppdragen i handlingsplanen bör följas upp i nämndens ordinarie uppföljningssystem 
genom att respektive verksamhet rapporterar hur de uppnår mål och uppdrag.

Susanna Kullman Pia Aalto
Tf. förvaltningschef Enhetschef

Beslutet skickas till: VOF ledningsgrupp, Communis, enhetschef medborgarfunktion/ 
anhörigstöd
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Anhöriga ‐ en förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg 
Av  den  totala  vården  och  omsorgen  utförs  idag  till  70%  av  anhöriga  som  därigenom  har  en 
samhällsbärande funktion. Att ge omfattade vård och omsorg är ofta förenat med något positivt för 
alla parter, men kan även innebära risk för egen ohälsa. 

Att  stödja  och  förebygga  ohälsa  hos  anhöriga  ger  således  positiva  effekter  på  såväl  individ  som 
samhällsnivå. När vården  i allt större utsträckning sköts  i hemmet utgör stödet  till anhöriga en allt 
viktigare pusselbit för att skapa trygghet för hela familjesystemet. Det bästa anhörigstödet är en väl 
fungerande vård och omsorg. 

För att förebygga ohälsa hos anhöriga krävs ett nätverksbaserat arbetssätt och ett anhörigperspektiv 
dvs att de anhöriga synliggörs runt patienten/brukaren. När vården och omsorgen samarbetar med 
anhöriga kan även stöd‐ och samordningsbehov uppmärksammas.  

När vården och omsorgen planeras i dialog med brukaren/patienten (personcentrerad vård), och när 
det  är möjligt  även med  anhöriga,  ökar  delaktigheten  för  alla  berörda. Anhörigas  kunskaper  och 
medinflytande är viktiga för att patienten/brukaren ska kunna känna sig trygg.   

Lagstiftning 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som 
är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.  
(5 kap. 10 § socialtjänstlagen) 

Hälso‐ och sjukvården har också en lagreglerad uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom och skada (2c § 
hälso‐ och  sjukvårdslagen.) Personalen  inom  landstingets hälso‐ och  sjukvård är ofta de  som  först 
kommer i kontakt med närstående och anhöriga. Det är viktigt att de uppmärksammar anhöriga som 
riskerar att drabbas av ohälsa och att det  finns ett nära  samarbete mellan kommun och  landsting 
(Socialstyrelsen, Meddelandeblad nov 2009).  

Patientens närstående (Anhöriga) ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet 
av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. 
(Patientlagen (2014:821) 5 kap. Delaktighet 3 §) 

Barn och unga som anhöriga 
Barn som anhöriga är ett viktigt perspektiv utifrån särskild lagstiftning. I arbetet med denna strategi 
har  identifierats ett fortsatt behov av att arbeta vidare med barns och ungas behov och rättigheter 
som  anhöriga.  Särskilt  angeläget  är  det  ur  ett  folkhälsoperspektiv  samt  utifrån  forskning  om 
konsekvenser  för  barns  och  ungas  hälsa  och  utvecklingsmöjligheter  när  de  riskerar  att  bli 
omsorgsgivare  i nära  relationer. Forskningen visar bl.a. att barnets  rätt  till skolgång, hälsovård och 
delaktighet i vardagsmiljöer kan påverkas negativt. 

Barns rätt till stöd 
När en förälder eller nära anhörig blir sjuk påverkar detta barnet och dess vardag. Barnet har då behov 
av information, råd och stöd för att kunna förstå och hantera sin vardag på ett bra sätt, samt för att 
förebygga att själva drabbas av ohälsa på kort och lång sikt. 

Den 1 januari 2010 infördes i Hälso‐ och sjukvårdslagen (1982:763 HSL) bestämmelser som innebär att 
barns  behov  av  information,  råd  och  stöd  särskilt  ska  beaktas  av  hälso‐  och  sjukvården  och  dess 
personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:   
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 har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning, 

 har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, 

 är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider.  

Landstinget Sörmlands verksamheter har beslutat att inte begränsa definitionen av barn som anhöriga 
till ”förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor med…”, utan att inkludera alla barn som kan 
vara berörda.  

Grundläggande begrepp 
Den  som  ger  vård  och  stöd  benämns  anhörig.  Begreppen  anhörig  och  närstående  används  inte 
konsekvent  inom  lagtexterna eller  i kunskapsunderlag eller av organisationerna som avhandlar stöd 
till anhöriga. Med anhörig menas det nätverk av personer som patienten/brukaren har runt omkring 
sig. Det kan vara familj, kompisar, arbetskamrater, en granne eller annan medmänniska. Släktskapet 
avgör inte vem som är anhörig, det gör relationen till patienten/brukaren. För att förbättra samverkan 
krävs att vi använder samma begrepp för samma sak. Benämning patient/brukare  inkluderar andra 
begrepp som verksamheterna använder som exempelvis klient, kund eller gäst. 

Ett nätverksorienterat arbetssätt bygger på förståelse för att individen befinner sig i ett sammanhang 
med andra människor. Arbetssättet tar hänsyn till patientens/brukarens relation till sin omgivning där 
alla medlemmar utgör varsin del, som tillsammans blir större än summan av delarna.   

Anhörigstöd – Insatser som ska underlätta den anhöriges situation. Syftet är att minska anhörigas 
fysiska,  psykiska  och  sociala  belastning  så  att  risken  för  ohälsa  minskar.  Detta  kan  ske  antigen 
individuellt eller i grupp.  

Anhörigperspektiv innebär att vården och socialtjänsten ser, respekterar och samarbetar med både 
brukaren/patienten och de personer som är viktiga för honom eller henne.  

Frivilligt uppdrag – Den generella utgångspunkten  i  lagstiftningen är att anhörig eller annan person 
själv avgör hur  stort ansvar han eller hon  vill  ta  för att hjälpa,  stödja och  vårda.  Frivillighet gäller 
förutom föräldraansvaret för barn under 18 år. 

Samtycke krävs för att få  lämna ut specifik  information om patienten/brukaren. Utan samtycke kan 
personal lyssna och informera på generell nivå. Anhöriga behöver inte få samtycke för att få stöd för 
egen del. Sekretess säger ingenting om samarbete med anhöriga men däremot får man inte lämna ut 
information om patienten/brukaren utan dennes samtycke. 

Värdegrund 
Vi som möter anhöriga inom vård och socialtjänst … 

 Uppmärksammar anhöriga      

 Informerar anhöriga 

 Gör anhöriga delaktiga 

 Förmedlar kontakt och samverkar 
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Uppmärksammar Anhöriga 
Personal som möter patienten/brukaren ska ta reda på vilka anhöriga som finns. För att förstå vuxna 
anhörigas behov av stöd, samt betydelse för patienten/ 
brukaren, krävs att vården och socialtjänsten har en rutin 
för att efterfråga anhöriga och dokumentera detta. Rutinen 
är en del av den lokala handlingsplanen. Patient/ 
brukare avgör själv vilka personer som utgör en 
resurs för dem.  

Vi ser till patienternas/brukarens hela situation  
    

Informerar anhöriga 
Anhörigas berättelser är viktiga för att vården och 
socialtjänsten skall få en helhetsbild av patientens/brukarens 
situation.  

När anhöriga efterfrågas bör personal också ta reda 
på vilken information anhöriga behöver för att de ska 
känna sig trygga. Verksamheten behöver också ta reda 
på vilken  information anhöriga önskar  lämna  för att öka 
tryggheten runt patienten/brukaren. 

Vi lyssnar till anhöriga  
Att lyssna bryter inte någon sekretess.  

Vi Informerar om kontaktvägar och uppföljning 
Tydlighet skapar trygghet, komplettera med skriftlig information. Ibland kan det vara lämpligt med en 
kontaktperson. 

Gör anhöriga delaktiga 
Med patientens/brukarens medgivande görs  
anhöriga delaktiga genom att få information 
om patientens/brukarens tillstånd samt 
delaktighet i planering och uppföljning av den 
fortsatta vården och omsorgen. Anhörigas 
delaktighet runt patienten/brukaren ska öka i 
avsikt att höja tryggheten och kvaliteten på 
vården och omsorgen. SIP 
(samordnad individuell plan) kan vara en väg att skapa stöd och delaktighet för den anhörige. Det blir 
tydligt för både patienten och anhöriga vem som gör vad, när och hur det ska följas upp. Anhöriga 
slipper då agera samordnare och kunskapsbärare. Se anhöriga som en resurs, om de vill och utifrån 
patientens/brukarens önskemål.  

Utan samtycke kan personal lyssna och informera på generell nivå. Anhöriga behöver inte få samtycke 
för att få stöd för egen del.  

Vi frågar vilken roll anhöriga vill ha 
Anhöriga är en resurs. Åtagandet bygger på frivillighet. Frågan måste upprepas, förutsättningarna kan 
ändras över tid. 

 
 

Många  anhöriga  vittnar 
om vikten av att bli sedda 
runt patienten/brukaren 

Många anhöriga beskriver 
att deras samlade 
erfarenheter och liv 
tillsammans med patienten/ 
brukaren inte tas till vara 
inom vården och omsorgen. 

För många anhöriga är det viktigt att 
samordning av vården och stödet blir 
tydligt, då många upplever att de får 
agera samordnare och kunskapsbärare 
mellan olika verksamheter. 
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Förmedlar kontakt och samverkar 
Verksamheten behöver inte göra någon bedömning    
eller värdering av vem som kan behöva stöd. Stöd till 
anhöriga bör erbjudas rutinmässigt från 
verksamheterna. Att bara lämna skriftlig 
information om kontakter ger sällan önskad 
effekt då detta är ytterligare en kontakt som 
anhöriga måste ta. Bäst är om verksamheter 
frågar den anhöriga direkt om exempelvis 
kommunens anhörigstöd får ringa upp.                                                  

Vi frågar anhöriga om de vill ha stöd för egen del 
Erbjud samtalsstöd,  information och kunskap, stöd  i vardagen, socialt stöd, samordning av  insatser. 
Erbjud anhöriga stöd utifrån deras behov, först från verksamhetens egna stödresurser: 

 Landstingets stödresurser, kontaktperson, kurator, utbildningar, sjukhuskyrkan med mera,  

 samhällets resurser, intresseorganisationer, patient/brukarföreningar, kyrkliga samfund,  

 kommunernas anhörigstöd, se särskild informationsfolder.  

För att underlätta arbetet med att stödja anhöriga kan en arbetsmodell vara till god hjälp. Modellen 
beskriver arbetet och kan vara ett hjälpmedel när varje huvudman skapar handlingsplaner för stöd till 
anhöriga.  

 

 

 

 

   

Anhöriga har fullt upp med den som är 
sjuk så man orkar inte ringa ett samtal 
till för sin egen del. Därför kändes det 
så bra när någon ringde och frågade 

mig som anhörig hur det var. 
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Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga 

Vision 
Anhöriga i Sörmland har högst upplevd hälsa i Sverige. 

Syfte 
Syftet är att  skapa  förutsättningar  för stöd  till anhöriga  i  länet  i samverkan mellan kommuner och 
landstinget. 

Mål  
 Förebygga ohälsa hos anhöriga  

 Höja kvaliteten i vård och socialtjänst utifrån brukarens/patientens perspektiv 
(personcentrerad vård) genom att arbeta nätverksorienterat och involvera individens 
nätverk. 

 Öka anhörigas delaktighet och se dem som en resurs i individärenden och 
verksamhetsutveckling. 

Aktiviteter 
Ansvarsområden varje huvudman 

 Varje huvudman ska ta fram en handlingsplan utifrån lokala förutsättningar för att kunna 
stödja anhöriga och se dem som en resurs. Nätverksorienterat arbetssätt och helhetssyn ska 
prägla arbetet. (Använd värdegrunden som stöd) 
 

 I alla policydokument, riktlinjer och rutiner som tas fram eller revideras i samverkan ska 
anhörigperspektivet beaktas och lyftas fram. Vid verksamhetsutveckling eller projekt som 
syftar till att öka kvaliteten i vården och socialtjänsten behöver anhörigperspektivet finnas 
med. 
 

 Kompetensutveckling hos personalen inom vården och socialtjänsten för ökad förståelse av 
anhörigas roll inom vård‐ och omsorgsarbetet samt anhörigas behov av eget stöd. 
 

 Fortsätt utveckla anhörigmedverkan i förbättringsarbete genom att erbjuda metoden 
blandat lärande nätverk som kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan professionen, politiken 
och anhöriga själva. 

Ansvarsområden varje verksamhet 

 Information om kommunens samlade anhörigstöd ska finnas tillgänglig 
inom kommunernas och  landstingets alla verksamheter som broschyr 
och digitalt, t.ex. en skylt i verksamheten.   

Samverkansuppdrag 

 Säkra överrapporteringen av anhöriga i behov av stöd – utveckla rutiner för överrapportering 
mellan slutenvården och kommunerna och mellan primärvården och kommunerna. 
 

 Utveckla olika gemensamma utbildningsmetoder där erfarna patienter/brukare och anhöriga 
är  delaktiga  som  möjliggör  för  anhöriga  att  få  information,  råd  och  stöd  och  att  dela 
erfarenheter i grupp för anhöriga. (t.ex. Akersmodellen, PPI m.m.) 
  

 Fortsätta strategiarbetet med att Inkludera barn, unga och deras behov och rättigheter som 
anhöriga i den framtagna strategin, så att det skapas en gemensam strategi för alla anhöriga. 

Ta gärna med en

ANHÖRIG!
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 Undersöka möjligheten att organisera ett utvecklingsråd där erfarna patienter/brukare och 
anhöriga finns med i strukturen för närvård i Sörmland, för skapa utveckling av evidensbaserad 
vård  och  omsorg  med  delaktighet  av  brukare/patienter  och  anhöriga.  Ett  förslag  är  att 
eventuellt  adjungera  anhöriga  till  de  samverkansråd  som  finns  idag  som  fallprevention, 
palliativa  rådet,  nutritionsrådet  eller  i  olika  processer.  Se  över  möjligheterna  för  olika 
ersättningsnivåer till anhöriga så de får bättre förutsättningar för att vara delaktiga. 
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Referenslitteratur  

Hälso‐ och sjukvårdslagen (2017:30) 

Socialtjänstlagen (2001: 453) 

Patentlagen (2014:821) 

Soc. Styr Stöd till Anhöriga vägledning 5 kap. 10§ socialtjänstlagen 

Stödet till anhöriga omsorgsgivare, RiR 2014:9 

Soc. Styr. Anhöriga ger omsorg till närstående (2014‐10‐10) 

Nka, kunskapsöversikt – individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd, 2016:4, 
Marianne Winqvist 

Länkar 

En reflektionsfilm från landstinget Sörmland på ca 12 minuter 
http://www.landstingetsormland.se/reflektionsfilm 

Här är en film på 3 minuter om bemötande från Kalmar 
https://www.youtube.com/watch?v=aycjKFnzjMQ 

SIP (samordnad individuell plan) filmen 
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividu
ellplan.html 

Länk barn som anhöriga/landstinget Sörmland: 

http://www.landstingetsormland.se/Forskningutveckling/Barns‐rattigheter/Barn‐som‐‐narstaende/

   
Länk Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) http://www.anhoriga.se 

Webbutbildningar NKA:  

http://anhoriga.se/stod‐och‐kunskap/webbutbildningar/att‐utveckla‐anhorigstod/ 

http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn‐som‐anhoriga/webbutbildning/ 

http://www.anhoriga.se/stod‐och‐kunskap/webbutbildningar/anhoriga‐i‐fokus‐samverkan‐mellan‐offentlig‐
verksamhet‐och‐frivillig‐och‐intresseorganisationer/ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-28 VON/2018:34 - 710 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pia Aalto 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre i enlighet med förvaltningens nedan redovisade förslag.

Sammanfattning av ärendet
I Regeringens proposition (2017/18:106) föreslås att det i Socialtjänstlagen (2001:453) 
ska införas en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående 
behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Den äldre ska kunna få 
hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina kommunala riktlinjer och 
insatsen beviljas med stöd av den föreslagna 4 kap. 2 a § SoL. 
Beslut om lagändringen fattades av regeringen den 23 maj 2018.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till förenklat beslutsfattande
Vård- och omsorgsförvaltningen inför förenklat beslutsfattande med stöd av 4 kap 2 a 
§ SoL för vissa hemtjänstinsatser enligt följande:

 Matdistribution och trygghetslarm för personer över 67 år. 
 Hemtjänst service, i form av städ och tvätt till en omfattning av 7 timmar per 

månad till personer över 70 år. 
 Hemtjänst service, i form av städ, tvätt, inköp och promenader till en omfattning av 

15 timmar per månad till personer över 80 år. 
 Hemtjänst omvårdnad, i samband med hemgång från sjukhus till personer som 

sedan tidigare inte har hemtjänst från kommunen. Denna insats ska uppgå till en 
omfattning av maximalt tre timmar per dag. Detta beslut ska gälla under tre dagar 
då en ny bedömning ska göras för att utreda behov av fortsatta insatser. 

 För insatser enligt 4 kap. 2a § SoL betalar den enskilde avgift enligt kommunens 
styrdokument KFs 4.22 och 4.13.

 Vård- och omsorgsförvaltningen ska ta fram riktlinjer kring var och en av 
insatserna som införs med förenklat beslutsfattande. Riktlinjerna ska beslutas av 
vård- och omsorgsnämnden 30 augusti 2018 

 Vård- och omsorgsförvaltningen ska förbereda för att införa det förenklade 
beslutsfattandet så riktlinjerna kan gälla från 1 september 2018.

 Förenklat beslutsfattande införs på försök t.o.m. aug 2019 och ska utvärderas.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-28 VON/2018:34 - 710 
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Pia.Aalto@katrineholm.se 

Den nya bestämmelsen riktar sig till person skriven i Katrineholms kommun som:
 har behov av insatser 
 är kapabel att bedöma sitt behov
 kan vara delaktig i planering
 förstår vad en överenskommelse innebär och kan följa den.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsförvaltningens utredning 2018-05-21
 Förenklad biståndshandläggning med rambeslut (Dnr VON/2010:27-719)
 
Ärendebeskrivning
Genom den nya bestämmelsen får kommunerna vidgade befogenheter att utveckla nya 
former för att erbjuda service och omsorg till äldre kvinnor och män. Bestämmelsen är 
frivillig för kommunerna att tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att 
enskilda personer inte får sina rättigheter försvagade. Det är kommunen som ska ta 
emot och handlägga ansökningar om hemtjänst utan föregående behovsprövning. 
Rättssäkerheten måste säkerställas eftersom ett beslut enligt det nya förslaget inte är 
möjligt att överklaga genom förvaltningsbesvär utan enbart genom laglighetsprövning.  
Bestämmelsen föreslås omfattas av bestämmelserna om avgifter enligt 8 kap. SoL och 
17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Besluten och genomförandet ska 
dokumenteras enligt bestämmelserna om dokumentation i 11 kap. 5 och 6 §§ och 7 
kap. 3 § SoL.

Syftet är att ge de kommuner som önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män 
insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme för 
delaktighet och självbestämmande. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre har 
informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 
utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och att rätten 
att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 §.

Vidare föreslås att kommunen ska följa upp insatserna som erbjudits med 
utgångspunkt av kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrund för äldre 
och att kommunen i sina riktlinjer närmare ska precisera villkoren för de insatser som 
kommunen erbjuder. 

Då regeringen föreslår förändringar i socialtjänstlagen med en ny bestämmelse i 4 kap. 
2 a § om förenklat beslutsfattande har vård- och omsorgsförvaltningen föreslagit att 
införa det förenklade beslutsfattandet för vissa insatser. Inför införandet behöver 
förvaltningen ta fram informationsmaterial, tydliga riktlinjer för var och en av de 
insatser som ska ingå i det förenklade beslutsfattandet.

Det förenklade beslutsfattandet bör införas stegvis då vissa av dem kräver en längre 
förberedelsetid. Förslaget om att införa förenklat beslutsfattande i ärenden som avser 
matdistribution, trygghetslarm och omvårdnadsinsatser vid hemgång från sjukhus bör 
gälla från 1 augusti 2018. Införandet av förenklat beslutsfattande avseende 
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hemtjänstinsatser bör gälla från 1 september 2018 då det krävs en djupare utredning 
kring riktlinjerna rörande dessa.

Förslagsvis bör det förenklade beslutsfattandet införas på prov för att följas upp inom 
ett år. Dels för att se om bestämda insatser är tillräckliga samt på vilket sätt 
beslutsfattandet har fungerat.   

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Utifrån den utredning som är gjord som underlag för vård- och omsorgsnämndens 
beslut om att införa förenklat beslutsfattande för vissa insatser för äldre framgår vilka 
insatser som kan ingå i ett förenklat beslutsfattande. Utredningen är gjort utifrån 
regeringens proposition och remissinstanserna synpunkter. Det finns flera fördelar med 
att införa den nya bestämmelsen även om den är frivillig för kommunen. Syftet med 
den nya bestämmelsen är att enskilda personer ska kunna få vissa insatser på ett 
enklare sätt. För de insatser som sällan eller aldrig avslås ska fastställda kriterier vara 
tillräckligt för att insatser ska kunna genomföras i den enskildes hem. 
Samtidigt som bestämmelsen gör det enklare för den enskilde förenklas även 
biståndsbedömningen för förvaltningens handläggare. Administrationen av ärenden 
enligt den nya bestämmelsen innebär inga individuella bedömningen vilket innebär att 
kravet på den som ska hantera dessa ärendeslag inte behöver uppfylla de högskolekrav 
som finns för handläggare. 

Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till lagändringen då den underlättar 
handläggningsarbetet. Det är svårt att veta på vilket sätt och i vilken omfattning detta 
påverkar övrig handläggning. Därför föreslås att den förenklade handläggningen i de 
olika formerna ska vara under en prövotid för att sedan följas upp. 

Susanna Kullman Pia Aalto
Tf. förvaltningschef Enhetschef medborgarfunktion

Beslutet skickas till: Förvaltningsledning, enhetschef medborgarfunktion, akten
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§Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Pia Aalto, enhetschef, Tfn 0150-48 80 99   

 
 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 
Vård- och omsorgsnämndens (VON) ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att 
se över Regeringens föreslagna förändringar i lagstiftningen rörande förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst till äldre. I Regeringens proposition (2017/18:106) 
föreslås att det i Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) ska införas en ny bestämmelse 
med innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer. Den äldre ska kunna få hemtjänst i den omfattning som 
kommunen angett i sina kommunala riktlinjer och insatsen beviljas med stöd av den 
föreslagna 4 kap. 2 a § SoL. Beslut om lagändringen ska tas av regeringen den 25 maj 
2018. 
 
Genom den nya bestämmelsen får kommunerna vidgade befogenheter att utveckla 
nya former för att erbjuda service och omsorg till äldre kvinnor och män. 
Bestämmelsen är frivillig för kommunerna att tillämpa och är förenad med villkor för 
att säkerställa att enskilda personer inte får sina rättigheter försvagade. Det är 
kommunen som ska ta emot och handlägga ansökningar om hemtjänst utan 
föregående behovsprövning. Rättssäkerheten måste säkerställas eftersom ett beslut 
enligt det nya förslaget inte är möjligt att överklaga genom förvaltningsbesvär utan 
enbart genom laglighetsprövning.  Bestämmelsen föreslås omfattas av 
bestämmelserna om avgifter enligt 8 kap. SoL och 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30).  
 
Syftet är att ge de kommuner som önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män 
insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme för 
delaktighet och självbestämmande. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre har 
informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 
utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och att rätten 
att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 §. 
 
Vidare föreslås att kommunen ska följa upp insatserna som erbjudits med 
utgångspunkt av kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrund för äldre 
och att kommunen i sina riktlinjer närmare ska precisera villkoren för de insatser som 
kommunen erbjuder.  

 
Då regeringen föreslår förändringar i socialtjänstlagen med en ny bestämmelse i 4 
kap. 2 a § om förenklat beslutsfattande bör kommunen förbereda för införandet av 
sådana förändringar i sina riktlinjer om nämnden beslutar att införa denna i 
förvaltningens riktlinjer. 
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Vård- och omsorgsnämnden (VON) behöver ta ställning till vilken ålder som ska 
omfattas av den nya bestämmelsen. VON behöver också ta ställning vilka insatser 
som ska ingå i det förenklade beslutsfattandet.  

 
Syftet med ändringen och dess bakgrund 
Tre grundläggande principer betonas i propositionen (prop. 1987/88:176) för 
samhällets service och vård för äldre. Den första principen gällde människors rätt att 
själv bestämma och att få behålla sin integritet och identitet. Den andra principen är 
att människor måste ges förutsättningar att få känna sig trygga. Den tredje principen 
handlar om valfrihet.  I januari 2011 infördes bestämmelsen om värdegrund för 
äldreomsorgen i SoL. Detta innebär ökade möjligheter för inflytande vid 
genomförandet av socialtjänstens insatser. I förarbetena kommenterades bland annat 
att ett beslut om hemtjänst kan avse de insatser som ska utföras, dels den tid som det 
tar att utföra insatserna. Beslutet behöver inte lägga fast exakt vilka insatser som ska 
utföras vid vissa bestämt angivna tider. 
 
Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och 
män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för 
delaktighet och självbestämmande. Den nya bestämmelsen möjliggör även för 
kommuner att tona ner ett resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för 
att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. 
  
Ett skäl är att bestämmelserna i socialtjänstlagen om bl.a. dokumentation, tillsyn, 
kvalitet, avgifter, uppföljning och lex Sarah inte gäller när tjänster tillhandahålls 
enligt befogenhetslagen. Ett annat skäl är att ärendehanteringen behöver kunna ske så 
smidigt som möjligt t.ex. när en person får hjälp enligt de bestämmelser som föreslås 
men efter en tid får en förändrad situation som förutsätter ytterligare eller annan hjälp.  
 
De kommuner som väljer att införa förenklad behovsprövning kan utfärda riktlinjer 
för vilka som ska omfattas dels för att tydliggöra kommunens intentioner och 
åtaganden, dels för att det ska bli tydligt för den enskilde vad som gäller. Eftersom 
det handlar om hemtjänst för äldre personer kan man utgå från att någon åldersgräns 
kommer att anges i riktlinjen och att omfattningen av insatserna anges, t.ex. antal 
timmar som beviljas. Kommunen blir då bunden av dessa riktlinjer som har beslutats 
av fullmäktige eller socialnämnden eller motsvarande. Den enskilde får en på förhand 
definierad insats utifrån den åldersgräns som kommunen i fråga har fastställt.  
 
Den nya bestämmelsen om att hemtjänst får ges utan föregående behovsprövning ger 
den äldre möjlighet till hemtjänst enligt de kriterier som kommunen i fråga har 
bestämt. Den enskilde ska informeras om rätten att söka bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Regeringens bedömning är att förslaget inte står i strid med socialnämndens 
utredningsskyldighet eftersom denna fortsatt gäller när den enskilde väljer att söka 
bistånd enligt 4 kap. 1 § samt, liksom tidigare, i de fall nämnden genom anmälan eller 
på annat sätt får kännedom om något som föranleder utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL. Om kommunen tillämpar förenklat beslutsfattande kommer emellertid 
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utredningen i praktiken bara bestå i att konstatera att den äldre uppnått den ålder som 
kommunen angett i sina riktlinjer.  
 
Beslutet om att bevilja insatser enligt den nya bestämmelsen är gynnande för den 
enskilde men är inte en rättighet eftersom det är frivilligt för kommunerna att införa 
den. Det krävs heller inte någon individuell prövning på annat sätt än enligt vad som 
framgår av respektive kommuns riktlinjer, exempelvis krav på viss ålder.  
Den äldre får hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina kommunala 
riktlinjer om insatsen beviljas med stöd av den föreslagna 4 kap. 2 a § SoL (jfr JO 
2003/04 s. 236). Om den äldre själv vill eller om kommunen bedömer att den äldre 
behöver mer omfattande insatser än vad som följer av riktlinjerna, ska en utredning 
och behovsprövning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst beviljas med stöd av 
4 kap. 1 § SoL.  
 
Hemtjänst  
Den nya bestämmelsen föreslås gälla för hemtjänstinsatser. Enligt Socialstyrelsens 
termbank avses med hemtjänst bistånd i form av service och personlig omvårdnad i 
den enskildes bostad eller motsvarande. Service är t.ex. praktisk hjälp med bostadens 
skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt 
distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses insatser som 
därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan 
t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig och sköta 
personlig hygien. Det kan också vara ledsagning eller andra insatser som behövs för 
att bryta isolering eller insatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det 
egna hemmet. I begreppet hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare i 
hemmet. Trygghetslarm är också en sådan insats som innefattas i begreppet 
hemtjänst. Hemtjänst är således ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som 
den enskilde kan få i syfte att underlätta den dagliga livsföringen, se prop. 
2005/06:115 s. 81, prop. 1997/98:113 s. 119, prop. 1996/97:124 s. 87, jfr även prop. 
2008/09:29 s. 20 och prop. 2001/01:149 s. 23. Det finns enligt regeringens mening 
inga skäl att närmare specificera de insatser som kan ingå utan det bör vara upp till 
varje kommun att i sina riktlinjer närmare precisera de hemtjänstinsatser som kan 
komma ifråga utan föregående behovsprövning.  
 
Det är även viktigt att informationen lämnas på ett sådant sätt att äldre personer med 
olika former av funktionsnedsättning ges reella möjligheter att tillgodogöra sig den. 
För personer med nedsatt kognitiv förmåga kan det t.ex. handla om att genomgående 
använda sig av ett enkelt och begripligt språk, s.k. klarspråk, eller att ta fram lättlästa 
versioner av den information som ges. I de fall biståndshandläggaren gör 
bedömningen att den äldre inte förmår tillgodogöra sig informationen, exempelvis på 
grund av någon typ av funktionsnedsättning, ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
avseende rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL göras. Kommunen måste även 
försäkra sig om att den som ansöker om hemtjänst utan föregående behovsprövning 
är införstådd med hur den löpande uppföljningen kommer att genomföras och att 
rätten att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § är oförändrad. 
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Med den nya bestämmelsen görs ingen föregående behovsprövning. Det kommunen 
har att förhålla sig till är att den som ansöker om en sådan hemtjänstinsats uppfyller 
de kriterier som kommunen har fastställt i sina riktlinjer. Beslutet behöver endast 
innehålla information om de insatser enligt kommunens riktlinjer, t.ex. antal timmar 
hemtjänst, trygghetslarm eller matservice, som den enskilde önskar och som 
kommunen beviljar. Det blir sedan en fråga för den som beviljas hemtjänst att 
tillsammans med utföraren bestämma hur insatserna ska genomföras inom de angivna 
ramarna. Besluten ska dokumenteras enligt bestämmelserna om dokumentation i 11 
kap. 5 och 6 §§ och 7 kap. 3 § SoL.  
 
Tidigare arbete i vård- och omsorgsförvaltningen 
Under hösten 2010 (Dnr.VON/2010:27-719) införde vård- och omsorgsnämnden 
förenklad biståndshandläggning med rambeslut inom hemtjänsten. Beslutet innebar 
förenklad handläggning med rambeslut i form av tid inom hemtjänsten, gällande 
service 8 timmar per månad. Förslaget riktade sig till personer som är över 75 år och 
äldre, som bor i Katrineholms kommun, har behov av insatser och är kapabel att 
bedöma sitt behov, kan vara delaktig i sin planering, förstår vad en överenskommelse 
innebär och kan följa den. Förenklad handläggning infördes även för ansökningar om 
trygghetslarm och matdistribution för personer över 65 år och äldre. I oktober 2014 
(Dnr VON/2014:58-711) beslutade Vård- och omsorgsnämnden att riktlinjen för 
förenklad handläggning med rambeslut i form av tid inom hemtjänst, gällande service 8 
tim/månad skulle upphöra att gälla från den 1 januari 2015. Anledningen till upphörandet 
var att det uppmärksammats att den förenklade handläggningen stred mot reglerna i 4 kap 
1 § SoL.  
 
I december 2013 (Dnr VON/2013:73-709 ) beslutade Vård- och omsorgsnämnden att 
införa avgiftsfri avlösning för anhöriga med en omfattning av 20 timmar per månad. 
Den avgiftsfria avlösningen beslutades utifrån kriterier med en förenklad 
behovsbedömning. Beslutet fattas för personen med omvårdnadsbehov men riktar sig 
direkt som ett stöd till anhöriga.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Utifrån förarbetet till införandet av en ny § framgår olika former av stöd som kan ingå 
i det förenklade beslutsfattandet. Det finns flera aspekter att ta ställning till innan ett 
införande görs. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver ta fram riktlinjer som 
reglerar vilka insatser, vilken ålder som ska omfattas av den nya bestämmelsen. 
 
Det måste vara tydligt i riktlinjer och information till den enskilde vad den nya 
bestämmelsen innebär. Den enskilde ska vid en ansökan om vissa insatser enligt 4 
kap 2 a § SoL, skriftligen informeras om avgifter enligt 8 kap SoL för de insatser som 
beviljas, förvaltningens dokumentationsskyldighet, anmälningsskyldighet. Det måste 
av information framgå att ett beslut enligt den nya lagstiftningen inte kan överklagas 
som ett förvaltningsbesvär. Den enskilde har däremot alltid rätt att ansöka om insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL om behovet är annat än vad riktlinjerna för insatser enligt 4 kap 
2 a § SoL anger.  
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Matdistribution och trygghetslarm 
Matdistribution och trygghetslarm är två insatser som redan i dag beslutas med en 
enklare form av behovsbedömning än övriga insatser. Viss bakgrundsinformation 
måste inhämtas från den enskilde inför beslut för att utföraren ska få uppgifter som 
behövs för att säkerställa kvaliteten i utförandet.  
 
Matdistribution 
För beslut om matdistribution enligt 4 kap 2 a § med ett förenklat beslutsfattande 
behöver information tas fram. Avgift för matdistribution måste framgå. En blankett 
behövs för en beställning där det framgår om den enskilde har eventuella allergier och 
önskemål. Vid en ansökan om matdistribution ska den enskilde skriftligen ansöka på 
blankett där det framgår personuppgifter, till exempel antal matlådor som önskas. 
 
Trygghetslarm 
För beslut om trygghetslarm enligt 4 kap 2 a § SoL behöver det vid en ansökan 
framgå på vilket sätt den enskilde bor, om det finns flera personer i hushållet, om det 
finns husdjur. Hälsotillstånd och omvårdnadsbehov behöver framgå för att ge utförare 
kännedom om sökande.  
 
Förslagsvis ska beslut enligt 4 kap 2 a § SoL om matdistribution och trygghetslarm 
ges till personer över 67 år. Övriga kriterier är inte nödvändiga för detta. Avgift för 
insatserna regleras av kommunens taxa för insatser.  
 
Serviceinsatser 
I förarbetet till lagändringen finns förslag på vilka insatser som kan ingå i det 
förenklade beslutsfattandet. I tidigare beslutet i vård- och omsorgsförvaltningen 
ingick serviceinsatser, städ, tvätt och inköp till en omfattning av 8 timmar per månad. 
Här behöver VON ta ställning till vilka insatser som ska ingå för beslut enligt 4 kap. 2 
a § SoL.  
 
Av förvaltningens verksamhetssystem har uppgifter tagits fram för antal personer 
med service- och omvårdnadsinsatser. Vid tillfället för framtagandet av uppgifter 
hade 579 personer beslut om service- och omvårdnadsinsatser. 81 personer av dessa 
hade enbart serviceinsatser. Den vanligaste kombinationen av insatser inom service är 
städ och tvätt. Därefter tillkommer inköp.  
 
Uppgifterna som tagits fram avser enbart hemtjänst service- och omvårdnad. Om 
personen är beviljad andra insatser, till exempel ledsagarservice har inte tagits fram. 
Uppgifterna har enbart tagits fram för att se i vilken omfattning förvaltningen i dag 
har beviljat. Det finns ingen ambition och heller ingen rätt att omvandla de beslut som 
är gällande till att omfattas av den nya bestämmelsen.  Det är enbart nya beslut efter 
ikraftträdandet som ska gälla. Om en enskild vid en uppföljning av tidigare beslut 
däremot önskar få ett beslut utifrån den nya bestämmelsen finns inga hinder för detta.  
 

91

91



 

 
UTREDNING 

 
 

6 (8) 
 Datum Vår beteckning 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-21 VON/2018:34-710 
Medborgarfunktionen   
 

C:\Users\SOMOKJ\AppData\Local\Temp\SolarplexusIT\Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre-{2673AD5A-C451-4ED6-A659-
86746F300A26}.docx 
 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340 
 Telefon: 0150-570 00  
641 80   Katrineholm Telefax:   
www.katrineholm.se E-post: vard.omsorg@katrineholm.se 
 

I resonemanget inför införandet av den nya bestämmelsen behöver VON ta ställning 
till vilka insatser som ska ingå och på vilket sätt.  
 
Syftet med införandet är att förenkla för den enskilde men samtidigt behöver VON se 
över att det blir kostnadseffektivt för så väl den enskilde som för förvaltningen.  
Till exempel har det av inhämtade uppgifter framkommit att det finns personer som 
enbart är beviljade städ varannan vecka och valt att ha kommunal hemtjänst. Om en 
person har enbart städ och skulle välja att ansöka om insatser enligt riktlinjer om 
förenklat beslutsfattande kan detta medföra att personen beviljas mer tid 
(schablontid/timmar) än i dagsläget. Detta innebär alltså en kostnadsökning för 
förvaltningen.  
 
En annan fråga som uppkommit är om inköp ska ingå och på vilket sätt. En person 
som idag beviljas inköp kan välja om inköpen ska skötas av hemtjänst eller om man 
själv ska delta. Ett sådant beslut påverkar tiden för utförandet av insatsen. Om inköp 
ska ingå i det förenklade beslutsfattandet bör inköp genomföras av hemtjänst där den 
enskilde inte följer med.  
 
Ytterligare insatser som vanligtvis beviljas i dagsläget är promenader/social tid. 
Dessa insatser beviljas vanligtvis med en timme per vecka och är ett led att bryta 
isolering för enskilda. Förslagsvis ska dessa insatser kunna ingå i det förenklade 
beslutsfattandet enligt 4 kap 2 a § SOL. 
 
Införandet av förenklat beslutsfattande skulle kunna ske i olika steg. Som nämnts är 
det viktigt att säkerställa att den enskildes rätt till insatser inte försämras av den nya 
bestämmelsen. Förslagsvis kan insatser beslutas enligt följande. 
  
1.  Införa förenklat beslutsfattande i form av tid inom hemtjänsten, gällande service 

7 timmar/månad. Förslaget riktar sig till personer som är över 70 år och äldre, 
som bor i Katrineholms kommun, har behov av insatser och är kapabel att 
bedöma sitt behov, kan vara delaktig i planering, förstår vad en överenskommelse 
innebär och kan följa den.  

 
Med serviceinsatser i detta sammanhang avses insatser som städ och tvätt till en 
omfattning av  
 Städ: 1,5 timmar varannan vecka - 3 timmar/månad 
 Tvätt: 2 timmar varannan vecka – 4 timmar/månad 

Detta skulle innebära en omfattning av totalt ca 7 timmar per månad 
 
2. Införa förenklat beslutsfattande i form av tid inom hemtjänsten, gällande service- 

och omvårdnadsinsatser 15 timmar/månad. Förslaget riktar sig till personer som 
är över 80 år och äldre, som bor i Katrineholms kommun, har behov av insatser 
och är kapabel att bedöma sitt behov, kan vara delaktig i planering, förstår vad en 
överenskommelse innebär och kan följa den.  
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Med service- och omvårdnad insatser i detta sammanhang avses insatser enligt 
följande:  
 Städ: 1,5 timmar varannan vecka - 3 timmar/månad 
 Tvätt: 2 timmar varannan vecka – 4 timmar/månad 
 Inköp/apoteksärenden 1 timme/vecka 
 Promenad/social tid 1 timme/vecka 
 

Detta skulle innebära en omfattning av totalt ca 15 timmar per månad. 
 

Hemgång från sjukhus  
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) togs 
fram under 2016-2017 och började gälla 1 januari 2018. Syftet med lagen är en trygg, 
säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. I samband 
med lagändringen arbetades en gemensam riktlinje ”Trygg hemgång och effektiv 
samverkan” fram mellan Sörmlands kommuner och landstinget. Riktlinjen med dess 
olika utskrivningsprocesser har påverkat handläggningen i den bemärkels att personer 
skrivs ut allt snabbare från sjukhuset och förväntas få stödinsatser i hemmet samma 
dag eller senast nästkommande dag. För handläggare har arbetet med utskrivningar 
från sjukhus blivit en ny arbetsuppgift och drättsäkerheten för enskilda medborgare 
har diskuterats då insatser beviljats utan att handläggare hunnit träffa den enskilde. 
Landstinget har i stort sätt gjort en beställning genom verksamhetssystemet som finns 
för kommunikation mellan kommun oh landsting.  
 
Med anledning av detta har diskussion förts om en särskild insats ska införas för att 
personer ska kunna få stöd i samband med hemgång från sjukhus utan 
behovsbedömning. Det går att föra olika resonemang kring detta. Dels att personer 
kan beviljas en mottagningstimme vid hemgång. Denna timme skulle kunna utökas i 
enskilda ärenden om behovet visar sig vara större. Dock kan ett sådant beslut inte 
fattas med stöd av den nya bestämmelsen. Syftet med den nya bestämmelsen i 4 kap 2 
a § SoL är att insatserna ska vara lika för alla. Omfattningen ska vara bestämd, om 
behovet är större ska beslut fattas med stöd av 4 kap 1 § SoL.  
 
I diskussionerna kring hemgång från sjukhus har en medarbetare från hemtjänsten 
deltagit och lämnat synpunkter. Under 2017 prövades en ny form av stöd i samband 
med hemgång från sjukhus, ”trygg hemgång”. Denna insats omfattade alla personer 
bosatta i centrala Katrineholm och som skrevs ut från sjukhus. Omfattningen av 
insatsen var inte tidsbestämd utan varierade i varje enskilt ärende. Insatsen beviljades 
under en två veckors period varefter den följdes upp för en ny bedömning av fortsatt 
behov av insatser. Projektet med trygg hemgångsteamet avslutades under hösten 2017 
då den inte fungerat helt optimalt.  
 
I samband med att den nu nya bestämmelsen i 4 kap. 2 a § SoL införs skulle en 
likande insats som trygg hemgång föras in som insats i förvaltningens riktlinjer. 
Förslagsvis skulle insatsen begränsas till en omfattning av tre timmar per dag och 
gälla under tre dagar. Under dessa dagar ska en ny bedömning av behov av insatser 
göras. Under dessa dagar ska den enskilde få information om vilka övriga insatser 
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som finns, information om lagen om valfrihet m.m. Den nya insatsen skulle innebära 
att en enskild vid hemgång från sjukhus skulle mötas upp av hemtjänst. Den enskilde 
ska få hjälp och stöd vid hemgången med det som kan behövas. Timmarna ska sedan 
fördelas under dagarna utifrån individuella behov och önskemål tillsammans med 
utföraren. Då insatsen ska utföras direkt vid hemgång från sjukhus föreslås att 
insatsen inte ska ingå i valfrihetssystemet LOV. Däremot ska avgift tas enligt reglerna 
om avgift. 
 
 
Handläggning och beslutsfattande 
Ett av syftena i förslaget är att förenkla och göra vissa insatser mer tillgängliga för 
den enskilde. Bestämmelsen och kommunala riktlinjer måste dock säkerställa den 
enskildes rättssäkerhet och kvaliteten i insatser. Insatserna som ges med stöd av 
bestämmelsen ska ske med ett beslut enligt 4 kap 2 a § SoL. Genom att detta görs ska 
dokumentation i ärendet ske på samma sätt som insatser enligt 4 kap 1 § SoL. Samma 
regler gällande anmälningsskyldighet, sekretess, kvalitet och uppföljning gäller för 
dessa insatser. Ett annat syfte med bestämmelsen är att göra handläggningsförfarandet 
enklare i sådana ärenden som sällan eller aldrig avslås. Genom att förenkla och till 
och med ta bort denna arbetsuppgift från handläggare ges tid till att i de ärenden där 
det behövs genomföra utredningar med högre kvalitet. 
 
Då beslutsfattandet enligt den nya bestämmelsen inte innehåller någon form av 
individuella bedömningar utan utgår från tydliga och klara riktlinjen kan 
administrationen av dessa ärenden hanteras av administrativ assistent med god 
kännedom om övrig handläggning av ärenden. Den person som hanterar dessa 
ärenden ska ingå i handläggargruppen för att på ett enkelt sätt aktualisera förändrade 
behov till ordinarie handläggare om hanterar ärenden enligt 4 kap 1 § SoL. En 
administrativ assistent till handläggargruppen skulle innebära en utökning av resurser 
inom handläggning. I medborgarfunktionen finns i dag en administrativ assistent på 
100 procent. Inom ramen för den tjänsten finns inte utrymme att hantera ärenden 
enligt den nya bestämmelsen. Därför skulle en utökning behövas med en tjänst på till 
en början 50 procent. Det är svårt att veta i vilken omfattning ärendemängden 
kommer att öka genom nytt beslutsfattande. Däremot har det uppmärksammat att den 
nya hanteringen vid utskrivning från sjukhus har påverkat handläggarnas 
arbetssituation redan idag.  
 
 
 
Pia Aalto 
Enhetschef medborgarfunktion 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanna Kullman/MK 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om revidering av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen att gälla 
från den 1 juli 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsordning.

Ändringar föreslås bl.a. utifrån den nya Kommunallagen och nämndens planerade 
beslut om förenklad handläggning av vissa insatser för äldre. 

Avsnitt 1.1 om handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen (SOL), föreslås 
ändras med ett tillägg i form av 4 kap. 2 a § SOL enligt riktlinjer. Ändringen ska göras 
under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden fattar beslut att införa förenklat 
beslutsfattande om vissa insatser inom hemtjänst för äldre. 

I Regeringens proposition (2017/18:106) föreslås att det i socialtjänstlagen (2001:453) 
ska införas en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående 
behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Den äldre ska kunna få 
hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina kommunala riktlinjer och 
insatsen beviljas med stöd av den föreslagna 4 kap. 2 a § SoL. Beslut om lagändringen 
tas av regeringen den 25 maj 2018.
Genom den nya bestämmelsen får kommunerna vidgade befogenheter att utveckla nya 
former för att erbjuda service och omsorg till äldre kvinnor och män. Bestämmelsen är 
frivillig för kommunerna att tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att 
enskilda personer inte får sina rättigheter försvagade. Det är kommunen som ska ta 
emot och handlägga ansökningar om hemtjänst utan föregående behovsprövning. 
Rättssäkerheten måste säkerställas i riktlinjer eftersom ett beslut enligt det nya 
förslaget inte är möjligt att överklaga genom förvaltningsbesvär utan enbart genom 
laglighetsprövning.

Avsnittet 6.4 om lex Sarah föreslås ändras så att verksamhetschef för myndighets- och 
specialistfunktion får delegation att fatta dessa beslut.
Av 14 kap. 7§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 24 f § Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) framgår att allvarliga missförhållanden och en påtaglig risk 
för allvarligt missförhållande snarast ska anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Snarast är från den tidpunkt det kan konstateras att det rör sig om ett 
allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta 
kan vara uppenbart direkt i samband med att händelsen inträffat eller först i ett senare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-18 VON/2018:37 - 002 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

skede, det vill säga under utredningens gång eller när utredningen ska avslutas. 
Utredningen ska dock lämnas in till IVO senast två månader efter att anmälan gjorts. 
Nämnden ansvarar för att anmälan görs. Beslut kan fattas vid sammanträde eller 
delegeras till tjänsteman. Om nämnden väljer att inte delegera beslutet måste den vara 
beredd på sammanträda med kort varsel för att nämnden ska klara kravet att göra 
anmälan snarast.

Samtliga föreslagna ändringar är markerade med över- respektive understruken röd 
text.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av delegationsordningen 2018-05-21
 

Susanna Kullman Pia Aalto
Tf. förvaltningschef Enhetschef medborgarfunktion

Beslutet skickas till: Anställda via Communis, akten
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Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2017

www.katrineholm.se

Förslag 
Delegationsordning
Vård- och omsorgsnämnden 
Gällande från 2018-07-0117-
05-01

Datum: 2017-02-098-05-21
Dnr: 2017:138:37-002
Beslutad av vård- och omsorgsnämnden 2017-03-02, § 27 2018-06-07, § X

Vård- och omsorgsförvaltningens 
förslag till ändringar är markerade 
med röd över- respektive 
understruken text
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Beslutshistorik
Antagen av vård- och omsorgsnämnden
 2005-02-10, § 11

Reviderad av vård- och omsorgsnämnden
 2006-04-06, § 40
 2006-06-15, § 71
 2007-04-12, § 67
 2007-09-06, § 116
 2007-12-13, § 172
 2008-03-13, § 40
 2008-12-11, § 159
 2010-01-28, § 13
 2010-12-09, § 133
 2012-01-26, § 13
 2012-12-06, § 138 (pga. ny organisation)
 2014-06-12, § 71
 2014-10-30, § 109 (upphörande av riktlinje dubbla boendekostnader)
 2015-02-26, § 34
 2016-01-28, § 11
 2017-03-02, § 26 (pga. ny organisation från 2017-05-01)
 2018-06-07, § x (ny KL, förenklat beslutsfattande, lex Sarah)
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Inledning
Delegation
Kommunallagens bestämmelser om delegation innebär att beslutanderätten överförs från 
vård- och omsorgsnämnden till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegation är 
jämställt med ett av nämnden fattat beslut och kan ej ändras av nämnden eller annan delegat.
Delegation förekommer främst i de ärenden där riktlinjer lagts fast av vård- och 
omsorgsnämnden. Varje beslut som ska delegeras, förs ned till den nivå, där det ur laglig och 
praktisk/organisatorisk synvinkel är lämpligt att det ligger.

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

Vid frånvaro gäller följande automatiska ersättare:
Befattning Ersättare
Förvaltningschef Verksamhetschef för myndighets- och 

specialistfunktion
Enhetschef medborgarfunktion 1:e handläggare
Verksamhetschef för stöd ordinärt boende Verksamhetschef funktionsnedsättning
Verksamhetschef funktionsnedsättning Verksamhetschef för stöd ordinärt boende
Verksamhetschef för särskilt boende äldre Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Verksamhetschef hälso- och sjukvård Verksamhetschef för särskilt boende äldre
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Nämndens 1:e vice ordförande eller 2:e vice 

ordförande
När delegaten är utskottet och utskottets 
sammanträde ej kan avvaktas

Utskottets ordförande

Avstå från att utöva delegationsrätten
Principiellt ska de angivna kategorierna tjänstemän utöva sin rätt att fatta beslut. En delegat 
kan dock avstå från att utöva sin delegationsrätt i vissa fall. Ärendet återförs då till nämnden. 
Situationer då ett ärende bör föras vidare till en högre nivå är t ex:
 ärenden av prejudicerande art
 nya, ovanliga situationer och faktorer
 stora och långvariga biståndsinsatser.

Anmälan

Enligt Kommunallagens 40 §  ska  nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med 
stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, 
om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Sådana beslut som avses i avsnitt A 1 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas 
till vård- och omsorgsnämnden. Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. 
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Undantag från anmälan finns noterade i delegationsordningen genom en markering Ej anmälan 
under rubriken Kommentar. 
Även om ett delegationsbeslut är undantaget anmälan till nämnden, måste besluten finnas 
skriftliga. En ledamot eller annan ska när som helst kunna få ta del av aktuella delegationsbeslut. 
Det är därför viktigt att besluten hålls ordnade så att de lätt hittas igen.

Beskrivning av definitioner
Definition Betydelse

Förvaltningschef Förvaltningschef (anställd av kommunchefen)
Verksamhetschef Chef för myndighets- och specialistfunktion, stöd ordinärt 

boende, särskilt boende äldre, funktionsnedsättning, hälso- och 
sjukvård

Enhetschef Enhetschef

Beskrivning av förkortningar
Förkortning Beskrivning

AB Allmänna bestämmelser

BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1754)

BEA Beredskapsavtal

FTJ Lag om färdtjänst (1997:736)

FVL Förvaltningslag (1986:223)

HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

KL Kommunallag (2017:7251991:900)

LAS Lag om anställningsskydd (1982:80)

LOV Lag om valfrihetssystem

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PAN Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare

PSL Patientsäkerhetslag (2010:659)

RFTJ Lag om riksfärdtjänst (1997:735)

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

SoF Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

A Kommunallagen
1 Brådskande ärenden
Beslut i frågor som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas

6 kap 369 
§ KL

Nämndordförande

- när ordförande ej tjänstgör Nämndens 1:e vice ordf
Nämndens 2:e vice ordf

B Sociala ärenden
1 Socialtjänstlagen (SoL)
1.1 Ärenden rörande rätten till bistånd (SoL)
Beslut om bistånd i form av anhörigstöd SoL

4 kap 1 §
5 kap 10 §

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Beslut om bistånd i form av 
boendestöd/hjälp i hemmet

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet/sysselsättning

SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare 
LSS-handläggare

Fördelning av plats på dagverksamhet 
äldre

SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 
trygghetslarm och matdistribution

SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare
Boendesamordnare

Beslut med förenklat beslutsfattande om 
bistånd i form av hemtjänst, trygghetslarm 
och matdistribution enligt beslutade 
riktlinjer

4 kap. 2 a § 
SOL

Biståndshandläggare
Boendesamordnare
Administratör

Beslut om bistånd i form av hemtjänst i 
samband med personlig assistans

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Beslut om bistånd i form av särskilda 
boenden 

SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare
Boendesamordnare
LSS-handläggare

Beslut om bistånd i form av medboende SoL
4 kap 1 C §
SoF 2 kap, 
2 §

Biståndshandläggare
Boendesamordnare

Beslut om bistånd i form av korttids-
boende

SoL
4 kap 1 §

Boendesamordnare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Fördelning av plats på särskilda boende-
former

SoL
4 kap 1 §

Boendesamordnare
Biståndshandläggare

Beslut med anledning av ansökan 
gällande flyttning till särskilt boende i 
annan kommun enligt 2 kap 3 § om 
insatser enligt 4 kap 1 §

SoL
4 kap 1 §

Boendesamordnare
Biståndshandläggare

Beslut om bistånd i form av avlösar-
service/ledsagarservice 

SoL
4 kap 1 §

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

Beslut om placering i familjevård, hem 
för vård eller boende eller behandlings-
hem avseende psykiskt funktionshindrade

SoL
4 kap 1 §

Chef myndighets- och 
specialistavdelning

Beslut om bistånd i form av plats i hem 
för vård eller boende, placering eller om-
placering i familjehem avseende barn

SoL
4 kap 1 §

Enskilda utskottet

- i fall det är fråga om stadigvarande 
vård och fostran upp till fyra månader

  (familjehem)

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Övervägande om vård av unga i annat 
hem än det egna fortfarande behövs

SoL
6 kap 8 §

Enskilda utskottet

Beslut om omplacering av familjehems-
placerade barn när kostnaden ej går utan-
för gällande riktlinjer

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Beslut om upphörande av placering i 
familjehem

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnader)för barn och 
ungdom enligt SKLs1 riktlinjer

LSS-handläggare

- utöver SKLs riktlinjer Enskilda utskottet
Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj samt förordnande 
och entledigande av kontaktfamilj

SoL
4 kap 1 §

LSS-handläggare

Beslut om ersättning till kontaktfamilj
- enligt riktlinjer

LSS-handläggare

- utöver riktlinjer Enskilda utskottet
1.2 Ärenden om inledande och avslutande av utredning m.m. 
Beslut om att inleda utredning 
(barn och vuxna)

SoL
11 kap 1 §

Biståndshandläggare
Boendesamordnare 
LSS-handläggare

Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att inledd utredning ska läggas ned

SoL
11 kap 1 §

Chef medborgarfunktion

Beslut om att utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd

SoL
11 kap 1 §

Chef medborgarfunktion

1.3 Överflyttande av ärenden mellan kommuner 
Beslut om framställning om överflyttning 
av ärende till nämnd i annan kommun 

SoL
2 a kap 
10 §

Chef medborgarfunktion

Beslut om mottagande av ärende från 
annan kommun

Enskilda utskottet

Begäran om över-
flyttning av frivilliga 
insatser enligt SoL 
kräver samtycke från 
den enskilde.
När det gäller under-
årig från vårdnads-
havaren.

1 Sveriges Kommuner och Landsting
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

2 Lag om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag BAB
- upp till två basbelopp Handläggare bostads-

anpassningsbidrag
- över två basbelopp Enskilda utskottet
Beslut om återbetalning av erhållet 
bidrag

BAB 17 § Enskilda utskottet

3 Lag om färdtjänst
Beslut om tillstånd till färdtjänst FTJ 

6-9 §§
Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare

- vid avvikelse från riktlinjer Enskilda utskottet
Beslut om att återkalla tillstånd till färd-
tjänst
- om förutsättningar för tillstånd inte 

längre finns
FTJ 
12 §

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare

- om tillståndshavaren gjort sig skyldig 
till allvarliga och upprepade över-
trädelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller

FTJ 
12 § 

Enskilda utskottet

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst RFTJ
4 och 7 §§ 

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare

- vid avvikelser från riktlinjer Enskilda utskottet
Beslut om att återkalla tillstånd till riks-
färdtjänst
- om förutsättningar för tillstånd inte 

längre finns
RFTJ 9 § Färdtjänsthandläggare

Biståndshandläggare
- om tillståndshavaren gjort sig skyldig 

till allvarliga och upprepade 
överträdelser av de föreskrifter som 
gäller riksfärdtjänst

RFTJ 9 § Enskilda utskottet
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

4 Anmälan om behov av god man/förvaltare
Anmälan till överförmyndaren att god 
man eller förvaltare enligt föräldrabalken 
bör förordnas för någon eller att någon 
inte längre bör ha förvaltare 

SoF 5 kap, 
3 §

LSS 15 §

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschefer

LSS-handläggare
Enhetschefer

Anmäles ej

5 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
5.1 Ärenden rörande rätten till insatser
Personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans, 
till den del behovet av ekonomiskt stöd 
inte täcks av SFB

LSS 7 § 
och 
9 § 2 p.

- upp till 15 timmar per vecka LSS-handläggare
- 16 timmar per vecka och däröver Enskilda utskottet
- tidsbegränsat beslut upp till tio veckor i 

avvaktan på försäkringskassans beslut 
enligt SFB

LSS 7 § 
och 
9 § 2 p.

LSS-handläggare

- tillfällig utökning LSS 7 § 
och  
9 § 2 p.

LSS-handläggare

Beslut om att betala ut merkostnad vid 
ordinarie personlig assistents 
sjukfrånvaro till privat utförare

LSS 7 § 
och  
9 § 2 p.

Chef medborgarfunktion

Ledsagarservice LSS 7 § 
och 
9 § 3 p.

LSS-handläggare

Biträde av kontaktperson LSS 7 § 
och 
9 § 4 p.

LSS-handläggare

Avlösarservice i hemmet LSS 7 § 
och 
9 § 5 p.

LSS-handläggare

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 7 § 
och 
9 § 6 p.

LSS-handläggare

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov

LSS 7 § 
och 
9 § 7 p.

LSS-handläggare

- integrerad plats i barnomsorg Enskilda utskottet
Boende i familjehem för barn och ung-
domar som behöver bo utanför föräldra-
hemmet

LSS 7 § 
och 
9 § 8 p.

Enskilda utskottet
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

Bostad med särskild service för barn och 
ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet

LSS 7 § 
och 
9 § 8 p.

 Enskilda utskottet

Bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskild anpassad bostad för 
vuxna 

LSS 7 § 
och 
9 § 9 p.

LSS-handläggare

Daglig verksamhet LSS 7 § 
och 
9 § 10 p.

LSS-handläggare

Beslut om att utbetala assistansersättning 
till annan person än den som är berättigad 
till insatsen

LSS 11 § Enskilda utskottet

Beslut om återbetalning av assistans-
ersättning som lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp

LSS 12 § Enskilda utskottet

Förhandsbesked om rätten till insatser LSS 
16 § 

Enskilda utskottet

Beslut om att utreda behoven för enskild 
på tillfälliga besök i kommunen och be-
sluta om insatser enligt LSS

LSS 
16 a §

LSS-handläggare

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare LSS 17 § Enskilda utskottet EU beslutar att ingå 
avtal men uppdrar 
till chef för myndig-
hets- och specialist-
funktion att teckna 
avtal

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

LSS 19-20 
§, LSS-
förord-
ningen 5 §, 
SoF 6 kap. 
2 §

LSS-handläggare Beslutet är inte över-
klagbart.

Beslut om att anmäla behov av personlig 
assistent till försäkringskassa

SFB 51 
kap 3 § 

LSS-handläggare

Yttrande till Försäkringskassan i samband 
med ansökan om eller prövning av assi-
stansersättning

SFB 51 
kap 21 § 

LSS-handläggare

Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att inledd utredning ska läggas ner

FVL 1 § Chef medborgarfunktion

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

Beslut om ersättning till familjehem/ 
avlastningshem
- enligt SKLs riktlinjer LSS-handläggare
- utöver SKLs riktlinjer Enskilda utskottet
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Ärenden Lagrum Delegat Kommentar

6 Ombud och yttrande
6.1 Ombud/avvisande av ombud
Utse ombud för vård- och omsorgs-
nämnden i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol

SoL 
10 kap 2 §
och övrig 
lagstiftning

 Förvaltningschef

Avvisande av ombud eller biträde FVL9 § Enskilda utskottet
6.2 Yttrande vid överklaganden
Prövning av att överklagande skett inom 
rätt tid samt avvisande av överklagande 
som inkommit för sent i ärenden som 
beslutats av delegat eller vård- och 
omsorgsnämnd

FVL 
24 § 1 st

Delegaten i ursprungs-
beslutet

Beslut huruvida omprövning av över-
klagat delegationsbeslut skall ske

FVL 27 § Delegaten i ursprungs-
beslutet

Omprövning av beslut FVL 27 § Delegaten i ursprungs-
beslutet

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

SoL 10 kap 
1-2 §§
FVL 27 § 
LSS 27 §
FTJ 16 § 
BAB 18 §
KL 6 kap 
33-34 §§

Delegaten i ursprungs-
beslutet.
Andra delegater än 
utskottet ska samråda med 
chef medborgarfunktion

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

” Delegaten i ursprungs-
beslutet.
Andra delegater än 
utskottet ska samråda med 
chef medborgarfunktion

6.3 Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden
Yttrande till tillsynsmyndighet med redo-
görelse över åtgärder som vidtagits för att 
verkställa dom från förvaltningsrätten i 
enlighet med beslut

Enskilda utskottet

Yttrande till Inspektionen för vård- och 
omsorg (IVO) i ärenden där IVO utövar 
tillsyn över förvaltningens verksamheter

Enskilda utskottet

Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) 
i ärenden där JO utövar tillsyn

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

Bedömning av inkommet ärende och 
beslut om att inleda utredning

SoL 14 kap 
LSS 24 §

Verksamhetschef

Beslut om händelse som rapporterats 
enligt lex Sarah inte utgör 
missförhållande

Verksamhetschef MYS Information ska ske 
löpande till nämnden

Ta fram beslutsunderlag till nämnd Verksamhetschef
Beslut om att händelsen utgör 
missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande

Verksamhetschef MYS Information ska ske 
löpande till nämnden

Beslut om att händelsen utgör allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande samt anmälan 
till IVO

Verksamhetschef MYS Information ska ske 
löpande till 
nämnden.

Avge kompletterande yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg i 
ärende där nämnden/verksamhetschef 
MYS  redan yttrat sig

Förvaltningschef
Verksamhetschef MYS

Efter samråd med 
ordföranden 
Information ska ske 
löpande till nämnden

7 Hälso- och sjukvård
7.1 Verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvård
Verksamhetschef inom hälso- och 
sjukvård

HSL Förvaltningschef

7.2 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria
För äldreomsorgen och omsorg 
funktionshinder

PSL Medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska

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

8. Avgifter, nedsättning och jämkning 
Beslut om avgift Avgiftshandläggare Verkställs enligt taxa 

för avgifter fastställd 
av kommunfull-
mäktige

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

Upp till två månader: chef 
myndighets- och 
specialistavdelning.
Över två månader: 
enskilda utskottet
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C Allmänna handlingar
Ärenden om prövning av utlämnande av allmän handling, uppställande 
av förbehåll, avvisning samt yttrande
Myndighetens prövning av begäran att få 
del av allmän handling

TF 2 kap 
14 §
 OSL 6 
kap 1-3 §§

Förvaltningschef
Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Avvisning av för sent inkommet 
överklagande.

FVL § 24 Förvaltningschef
Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Lämna yttranden till besvärsinstans över 
överklagade beslut som fattats på 
delegation

Förvaltningschef
Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Patientjournal inom äldreomsorg och 
omsorg funktionshinder

OSL 
25 kap 1 §

Medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska

Social journal inom äldre- och 
funktionshinderområdet 

OSL 
26 kap 1 § 

Verksamhetschefer för 
funktionsnedsättning, stöd 
ordinärt boende, särskilt 
boende äldre 
Enhetschef medborgar-
funktion

Beslut om utlämnande/ej utlämnande för 
forskningsändamål

SoL12 kap 
6 §

 Förvaltningschef
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D Personalärenden
1. Utövande av nämndens befogenhet som arbetsgivare enligt lag 

och avtal
 Återbesättande av ordinarie tjänst 
 Anställning/förordnande, tjänst-

ledighet
- Verksamhetschef Förvaltningschef Samråd med presidiet
- Enhetschef Verksamhetschef Ej anmälan
- Övrig personal Enhetschef Ej anmälan
- Kontaktperson SoL och LSS Enhetschef för 

kontaktpersoner
Ej anmälan

 Uppsägning och avskedande samt 
avtal om avgångsvederlag eller 
motsvarande

- Verksamhetschef
- Enhetschef
- Övrig personal

 Förvaltningschef Samråd med nämnd-
ordförande och 
personalenheten. 
Ej anmälan

Information
När det gäller förordnade av ersättare för förvaltningschef vid semester, sjukdom och dylikt, har förvaltningschefen 
själv rätt att besluta om detta enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

 Uppsägning pga. arbetsbrist, 
personliga skäl, avsked (vid avtal 
om avgångsvederlag eller 
motsvarande – se ovan)

LAS §§ 7 
och 18

Samråd med personal-
enheten.

 Avstängning och lön vid avstäng-
ning 

AB § 10
BEA § 9
PAN § 6

 Disciplinpåföljd AB § 11
BEA § 10
PAN § 7

 Frågor rörande innehav av bisyssla AB § 8
BEA § 7

Samråd med personal-
enheten.

- Verksamhetschef Förvaltningschef Samråd med presidiet
Ej anmälan

- Enhetschef Verksamhetschef Ej anmälan
- Övrig personal Verksamhetschef Ej anmälan
- Kontaktpersoner Enhetschef 

kontaktpersoner
Ej anmälan
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2. Deltagande i konferens, utbildning, studieresa, högskolestudier
2.1 Beslut om att i tjänsten delta i konferens, utbildning eller 

studieresa
 När kostnaden överstiger 40 tkr
 Utlandsresor upp till 40 tkr
- Förtroendevalda Nämndordförande
- Nämndordförande Nämndens 2:e vice 

ordförande
- Förvaltningschef Kommunchef
- Övriga Förvaltningschef Efter samråd med 

presidiet
2.2 Beslut om att i tjänsten delta i konferens, utbildning eller 

studieresa
- Förtroendevalda Nämndordförande
- Nämndordförande Nämndens 2:e vice 

ordförande
- Förvaltningschef Kommunchef
- Verksamhetschef Förvaltningschef
- Enhetschef Verksamhetschef Ej anmälan
- Övrig personal Enhetschef Ej anmälan
2.3 Beslut om att i tjänsten delta i gymnasie-/högskoleutbildning
- Förvaltningschef Kommunchef
- Verksamhetschef Förvaltningschef
- Enhetschef Verksamhetschef Ej anmälan
- Övrig personal Enhetschef Ej anmälan
3. Bemanningsföretag
Anlitande av bemanningsföretag Verksamhetschef
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E Ekonomi
Direktupphandling av konsultinsatser o. 
dyl. där beställningsbeloppet inte 
överstiger gällande regler för direkt-
upphandling 

Förvaltningschef
Respektive verksamhets-
chef i samråd med förvalt-
ningschef

Upphandling ska ske 
affärsmässigt samt i 
övrigt enligt tillämp-
liga delar i lagen om 
offentlig upphand-
ling. Ej anmälan

Utse beslutsattestanter Förvaltningschef KFS 6:10, 5 §
Aktuell förteckning 
förvaras i pärm i 
dokumentskåp.

Genomföra internkontroll av ekonomiska 
transaktioner enligt kommunal redovis-
ningslag och plan för intern kontroll

Samordnande ekonom
Ekonom
Assistent

Ej anmälan (sker i 
samband med bok-
slutet).

Rättning av felaktig bokföring Samordnande ekonom
Ekonom

Ej anmälan

- inom respektive verksamhet Respektive verksamhets-
chef och enhetschef i 
samråd med berörd part

Ej anmälan

Utfärda handkassa/extra handkassa Samordnande ekonom
Ekonom

Ej anmälan

Ersättning till personal för skadade 
personliga ägodelar/tillhörigheter

Enhetschef Ej anmälan
I samråd med 
verksamhetschef

Ersättning till brukare för skadade eller 
försvunna personliga ägodelar/tillhörig-
heter enligt försäkringsregler

Enhetschef Ej anmälan
I samråd med 
verksamhetschef

Ersättning till brukare för försvunna 
kontanter - polisanmält - understigande 
5 000 kronor

Enhetschef Ej anmälan
I samråd med 
verksamhetschef

Företräda vård- och omsorgsnämnden 
gällande upphandling av färdtjänst- och 
riksfärdtjänsttransportörer samt gemen-
sam beställningscentral för färdtjänst och 
sjukresor i länet.
Ge kollektivtrafikmyndigheten fullmakt 
att företräda kommunen vid frågor 
avseende färdtjänst.

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Förhyrning av hjälpmedel inom fastställd 
budgetram (driftansvar).

Enhetschef Ej anmälan

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

Enhetschef Ej anmälan
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Inköp av utrustning för den egna verk-
samheten enligt investeringsbudget.

Enhetschef Efter samråd med 
ekonom
Ej anmälan

Prissättning av legoarbete/varor och 
tjänster inom resurscenters- och social-
psykiatrins verksamhet

Enhetschef Ej anmälan.
I samråd med 
verksamhetschef

Prissättning inom dagverksamhet och 
kiosk

Enhetschef Ej anmälan.
I samråd med 
verksamhetschef

Teckna/säga upp avtal för försäljning av 
tjänster

Verksamhetschef Ej anmälan
Efter samråd med 
ekonom

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

Verksamhetschef Får inte binda kom-
munen vid större 
åtagande än som 
ryms inom budget-
ram. 
Ej anmälan

Teckna/säga upp externa hyreskontrakt, 
lokaler/bostäder

Verksamhetschef Eftersom samråd 
med förvaltningschef
Ej anmälan

Teckna/säga upp andrahandskontrakt för 
omsorgstagare och för brukare inom 
socialpsykiatrin

Verksamhetschef Ej anmälan

Teckna/säga upp avtal avseende lego-
arbeten och tjänster inom resurscentrets 
och socialpsykiatrins verksamhet

Enhetschef Ej anmälan

Godkänna byte av verksamhetsansvarig 
hos utförare enligt Lagen om valfrihets-
system (enligt förfrågningsunderlaget)

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Ej anmälan

Avslag på ansökan om att bli utförare 
enligt Lagen om valfrihetssystem då 
sökanden inte svarar mot uppställda krav 
i förfrågningsunderlaget

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Godkänna förändrat kapacitetstak enligt 
Lagen om valfrihetssystem 

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Ej anmälan

Utförares uppsägning av kontrakt enligt 
Lagen om valfrihetssystem

Verksamhetschef 
myndighets- och 
specialistfunktion

Extern representation enligt riktlinjer Ej anmälan
- vård- och omsorgsnämnden Nämndordförande
- vård- och omsorgsförvaltningen (inom
   respektive verksamhetsområde)

Verksamhetschef

Intern representation enligt riktlinjer Ej anmälan
- vård- och omsorgsnämnden Nämndordförande
- vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef
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Utdelning ur donationsfonder för vilka 
vård- och omsorgsnämnden utgör 
styrelse

Fondgruppen

Beslut gällande ansökningar om 
föreningsbidrag utanför det årliga upp till 
10 000 kronor

Nämndordförande
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F Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Arbetsgivarrollen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet utövas ytterst av vård- och omsorgs-
nämnden. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 
I praktiken kan dock inte detta ansvar utövas av vård- och omsorgsnämnden. 
Dessa arbetsmiljöuppgifter måste alltså fördelas till förvaltningschefen.
Skaffa sig ingående kunskap om arbets-
miljölagen, lagen om allmän försäkring, 
andra författningar, regler och avtal som 
rör området samt om befintlig skydds-
organisation.

Arbets-
miljölagen 

Förvaltningschef Fördelning tillåten

Organisera arbetsmiljö- arbetsanpass-
nings- och rehabiliteringsverksamheten 
inom verksamheten

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Klargöra och delegera arbetsuppgifter till 
underställda chefer

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Upprätta en plan för arbetsmiljöverksam-
heten i samband med framtagandet av 
budgeten

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Tillse att verksamhetens personal fort-
löpande får den information och de in-
struktioner som är nödvändiga för att 
förebygga ohälsa och olycksfall

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland 
personalen

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Tillse att bestämmelserna i arbetsmiljö-
lagen, arbetsmiljöverkets författnings-
samlingar, arbetsmiljöförordningen, lagen 
om allmän försäkring samt andra be-
stämmelser i avtal m.m. följs och att in-
formation och utbildning om reglerna ges 
till verksamhetens personal

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Äska budgetmedel för nödvändiga 
arbetsmiljöförbättringar samt arbetsan-
passnings- och rehabiliteringsverksamhet 
inom förvaltningen

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Fortlöpande åtgärda akuta brister i 
arbetsmiljön eller returnera frågan till 
vård- och omsorgsnämnden om 
förvaltningschefen saknar resurser 

” Förvaltningschef Fördelning tillåten

Tillse att eventuella ingripanden (förbud 
eller förelägganden) från Arbetsmiljöver-
ket respekteras och efterlevs

Arbets-
miljölagen

Förvaltningschef Fördelning tillåten

Tillse att arbetsmiljön och arbetsmiljö-
arbetet på lämpligt sätt dokumenteras 
samt att analys/riskanalys av arbetsmiljön 
genomförs i enlighet med gällande rikt-
linjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

” Förvaltningschef Fördelning tillåten
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Fortlöpande rapportera till vård- och 
omsorgsnämnden om resultatet av 
arbetsmiljöarbetet

” Förvaltningschef

Årligen utvärdera arbetsmiljöarbetet 
enligt uppdrag i det ”systematiska 
arbetsmiljöarbetet” och att rapportera 
detta vidare till vård och omsorgsnämn-
den

” Förvaltningschef
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G Fördelning av brandskyddsansvar
Arbetsgivarrollen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet utövas ytterst av vård- och omsorgs-
nämnden. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för brandskyddet. 
I praktiken kan dock inte detta ansvar utövas av vård- och omsorgsnämnden. 
Dessa arbetsuppgifter måste alltså delegeras till förvaltningschefen.
Skaffa sig ingående kunskap om Lagen 
om skydd mot olyckor, andra författ-
ningar, regler och avtal som rör området 
samt om befintlig brandskyddsorgani-
sation.

Lagen om 
skydd mot 
olyckor 

Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Organisera det systematiska brandskydds-
arbetet inom verksamheten

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Klargöra och delegera arbetsuppgifter till 
underställda chefer

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Upprätta en plan för brandskyddsarbetet i 
samband med framtagandet av budgeten

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Tillse att verksamhetens personal fort-
löpande får den information och utbild-
ning och de instruktioner som är nöd-
vändiga för att förebygga brand

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Stimulera brandskyddsarbetet bland 
personalen

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Tillse att Lagen om skydd mot olyckor 
efterleves samt att det systematiska 
brandskyddsarbetet är uppdaterat och 
följs och att information och utbildning 
om reglerna ges till verksamhetens 
personal

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Äska budgetmedel för nödvändiga 
brandskyddsförbättringar inom 
förvaltningen

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Fortlöpande åtgärda akuta brister i 
brandskyddet eller returnera frågan till 
vård- och omsorgsnämnden om 
förvaltningschefen saknar resurser 

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Tillse att eventuella ingripanden (förbud 
eller förelägganden) från räddnings-
tjänsten respekteras och efterlevs

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten

Tillse att brandskyddet och brandskydds-
arbetet på lämpligt sätt dokumenteras 
samt att analys/riskanalys av brandrisker 
genomförs i enlighet med gällande rikt-
linjer för systematiskt brandskyddsarbete

” Förvaltningschef Vidaredelegering 
tillåten
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Fortlöpande rapportera till vård- och 
omsorgsnämnden om resultatet av det 
systematiska brandskyddsarbetet

Lagen om 
skydd mot 
olyckor

Förvaltningschef

Årligen utvärdera brandskyddsarbetet 
enligt uppdrag i det ”systematiska brand-
skyddsarbetet” och att rapportera detta 
vidare till vård och omsorgsnämnden

” Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-24 VON/2016:63 - 709 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-575 80 

www.katrineholm.se E-post: per.axelsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Axelsson, verksamhetschef hälso- och 

sjukvård 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag om arbetsmodell efter trygg hemgång 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta med det 

pågående utvecklingsarbetet. 
 Rapportering ska ske kontinuerligt till vård- och omsorgsnämnden och en skriftlig 

rapportering ska ske i juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån beslut i vård- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2017 har förvaltningen 
arbetat vidare med hur vår arbetsmodell ska se ut för att ta emot personer med insatser 
från kommunen som skrivs ut från slutenvården. De beslut som fattades var:

 Vård- och omsorgnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta se över 
alternativa arbetssätt där man tar till vara erfarenheter från projektet trygg 
hemgång.

 Rapportering till nämnden ska ske kontinuerligt och en arbetsmodell ska 
presenteras senast i juni 2018.

Nuvarande arbetsmodell utgår från ordinarie verksamhet där respektive verksamhets-
område arbetar med att utveckla sina delar och verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård har en samordnande roll. Utgångspunkten är den riktlinje för utskrivning från 
slutenvården som länets kommuner och landstinget i Sörmland har gemensamt, Trygg 
hemgång och effektiv samverkan. Viktiga delar att lyfta är arbete inom den interna 
hemtjänsten som främjar ett effektivt arbete vid hemgång från slutenvård där bla 
planerarna nu ingår i en central struktur och där de underköterskor som finns kvar från 
försöksverksamheten med Trygg hemgång används vid mer komplicerade fall. 
Biståndshandläggarna arbetar med kortare tider för beslutsfattande, vilket ibland 
innebär att beslut behöver fattas utan att man har haft ett personligt möte med personen 
i fråga. Det ger att rättssäkerheten inte kan hållas på den nivå som är önskvärt. Inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten sker utvecklingsarbete på många fronter, bland 
annat när det gäller hur dokumentation och informationsöverföring ska ske, hur 
inskrivning i hemsjukvård ska ske och hur vi på bästa sätt ska samarbeta med i första 
hand den landstingsfinansierade öppenvården.

Hur vi i Katrineholms kommun, precis som länets övriga kommuner och landstinget, 
kommer att arbeta med att ta emot personer som skrivs ut från slutenvården är under 
utveckling och kommer att fortsätta vara det under överskådlig framtid. Det framgår att 
vårdtyngden har ökat sedan patienterna började komma hem från slutenvården 
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snabbare och belastningen på kommunens personal har ökat, vilket är en utmaning 
som troligen kommer att fortsätta att öka. 

Framgångsfaktorer för att lyckas med arbetet är att ha ett gott samarbete mellan 
förvaltningens olika resurser, med länets kommuner, med landstingsfinansierad 
öppenvård och slutenvården. Det är av största vikt att alla aktörer tar ansvar för sina 
delar och att alla har individens bästa i fokus.

Ärendets handlingar
 Arbetsmodell för hemgång från slutenvård, 2018-05-22
 

Susanna Kullman Per Axelsson
Tf. förvaltningschef Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer för information till enhetschefer, akten
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Axelsson, verksamhetschef hälso- och sjukvård

Arbetsmodell för hemgång från slutenvård
Utifrån beslut i vård- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2017 har förvaltningen 
arbetat vidare med hur vår arbetsmodell ska se ut för att ta emot personer med 
insatser från kommunen som skrivs ut från slutenvården. De beslut som fattades var:

 Vård- och omsorgnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta se över alterna-
tiva arbetssätt där man tar till vara erfarenheter från projektet trygg hemgång.

 Rapportering till nämnden ska ske kontinuerligt och en arbetsmodell ska presen-
teras senast i juni 2018.

Bakgrund
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) togs 
fram under 2016-2017 och började gälla 1 januari 2018. Syftet med lagen är en trygg, 
säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. De befintliga 
bestämmelser som finns i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen om fast 
vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas och Landstingets 
öppna vård ska bli en dirigent för samverkan och säkra den fortsatta vården utanför 
sjukhuset. Även om det inte är ett uttryckt syfte att hemgång från sjukhus ska ske 
snabbare är det en förväntad effekt som leder till att patienter vårdas på rätt vårdnivå 
och inte blir kvar på sjukhus när det medicinska behovet av slutenvårdens resurser 
inte längre finns.

I Sörmland togs redan tidigt en riktlinje för samverkan mellan landstinget och länets 
kommuner fram. Under 2017 arbetade alla involverade i en form av ”träningsläger” 
efter riktlinjen, som i nuvarande utgåva har titeln Trygg hemgång och effektiv sam-
verkan. 

Från mars till slutet av november 2017 använde vård- och omsorgförvaltningen 
arbetsmodellen Trygg hemgång på försök inom Katrineholms tätort för att med kor-
tare varsel ta emot personer som kom hem från slutenvården. Sex undersköterskor 
tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterska och biståndshand-
läggare ingick i teamet och modellen byggde på att flera kompetenser arbetade nära 
tillsammans under en tvåveckorsperiod för att kartlägga behovet av insatser och för 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för personen att bli så självständig som 
möjligt. Under den tiden hade personen ett biståndsbeslut för trygg hemgång som inte 
var specificerat exakt vad som ingick utan det gavs möjlighet att göra den bedöm-
ningen på plats under dessa veckor. Utvärderingen visade på att de som tagit del av 
Trygg hemgång var väldigt nöjda och resultaten när det gäller självständighet såg ut 
att ha varit goda. Dock är det svårt att utvärdera dessa effekter objektivt efter så kort 
tid och utan stora resurser för utvärdering. Det framgick också att medarbetarna upp-
levde en stressig tillvaro där de upplevde att de slets mellan att jobba med trygg hem-
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gång och att arbeta inom ordinarie hemtjänst. Arbetsterapeut och fysioterapeut hade 
uppdraget trygg hemgång utöver sina ordinarie områden, vilket ledde till stress även 
hos dem. Kostnaden för att arbeta med ett separat team för trygg hemgång bedömdes 
också vara högre än den nytta arbetsmodellen gav. Försöksverksamheten avslutades 
därför och andra arbetssätt har arbetats fram och fortsätter att arbetas med.

Riktlinjens innehåll
Kommunikationen mellan slutenvården, landstingsfinansierad öppenvård och den 
kommunala sjukvården och omsorgen sker i IT-stödet Prator. När en person blir in-
lagd ska slutenvården så snart det framgår att det kommer att finnas behov av insatser 
från landstingsfinansierad öppenvård och/eller kommunala insatser skicka ett inskriv-
ningsmeddelande. I normalfallet ska det ske inom 24 timmar och information om be-
räknat utskrivningsdatum, samt preliminär diagnos ska finnas med. Under vårdtiden 
sker kommunikation i Prator som leder fram till att personen i fråga ska kunna gå 
hem samma dag som hen bedöms vara utskrivningsklar. För att kunna gå hem ska 
personen även vara hemgångsklar, vilket innebär att hen ska ha fått skriftlig infor-
mation, fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppenvården, nöd-
vändig information den fortsatta hälso- och sjukvården och socialtjänsten har över-
förts till enheter som har fått inskrivningsmeddelande, samt att nödvändiga hjälp-
medel och medicinteknisk utrustning är tillgängliga för individen.

Innebörden av nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning är att personen 
ska har fått tillgång till dessa så att hen klarar förflyttning, toalettbesök, trycksårs-
profylax och nutrition tre vardagar, samt inkontinenshjälpmedel för fem dagar. Ut-
över detta ska läkemedel för tre dagar och mellanliggande lördag/helgdag finnas till-
gängliga för personen.

Under vårdtiden bestäms vilken utskrivningsprocess personen kommer att tillhöra – 
grön, gul eller röd. I stort innebär dessa följande:
 Grön – Person känd i kommunen som skrivs ut med samma eller likartade insatser 

som före sjukhusvistelsen, person som inte är känd i kommun med behov av enk-
lare medicinska åtgärder samma eller nästkommande dag, samt person som inte är 
känd av kommunen med mindre nytillkomna insatser som inte behöver startas 
samma dag som hemgång. Samordnad individuell plan tas fram efter hemgång 
om behov uppmärksammas.

 Gul – Person känd i kommunen som skrivs ut med ökade insatser och som ska 
startas samma dag som hemgång, samt person som inte är känd i kommunen och 
som får insatser som behöver startas samma dag som hemgång. Samordnad indi-
viduell plan tas fram efter hemgång om behov uppmärksammas.

 Röd – Person med nytillkomna stora hälso- och sjukvårdsinsatser och/eller 
omsorgsbehov, person med insatser som behöver riskbedömas, där mottagande 
personal behöver utbildning, stor tidsåtgång, omfattande vårdbehov, massiva in-
satser, många professioner, omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpass-
ning, kraftigt nedsatt kognitiv förmåga. Samordnad individuell plan tas fram 
innan hemgång på sjukhus.
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Nuvarande modell
I dagsläget arbetar förvaltningen utifrån riktlinjen och med gott samarbete med 
landstinget. I och med att vi i regel har information om personens behov i god tid 
finns möjligheter att planera hemgången så att nödvändiga insatser finns på plats. I 
nuvarande modell görs heller ingen skillnad på var i kommunen personen bor, utan 
det är likvärdigt för alla. Respektive verksamhetsområde arbetar med och utvecklar 
sina delar och verksamhetschef för Hälso- och sjukvården har ett samordnande 
ansvar.

Biståndshandläggarna arbetar idag med sedvanlig biståndsbedömning, men har i de 
gula processerna inte möjlighet att hinna träffa personen i fråga innan insatserna 
behöver starta. Det innebär en risk i rättsäkerheten när den normala handläggnings-
gången inte kan följas.

Om personen har insatser av den interna hemtjänsten möter de upp i hemmet utifrån 
bedömt behov. Har personen sedan tidigare insatser försöker man planera så att ordi-
narie personal fortsätter insatserna, men om det är större eller mer komplexa behov 
anpassas bemanningen utifrån detta. Det finns i dagsläget kvar två personer som 
arbetade i trygg hemgångsteamet inom hemtjänsten och de används vid hemgångar 
där behoven är av sådan art att deras kompetens behövs. Med syfte att underlätta 
kommunikationen med hemtjänsten vid hemgång har den interna hemtjänsten startat 
”en väg in”, vilket är ett gemensamt telefonnummer till planerarna. Tanken är att 
slutenvården inte ska behöva fundera över vilket område personen tillhör, utan de har 
bara ett telefonnummer att ringa. Planerarna ingår nu också i en gemensam struktur – 
central planering, vilket också underlättar ett flexibelt arbetssätt. Dessutom har 
gruppen nu behörighet till informationen i Prator för att bättre kunna bevaka och följa 
processen för att vara förberedda och kunna planera i god tid.

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor får information i Prator. Om det 
finns behov för hälso- och sjukvårdsinsatser får den kommunala hälso- och sjukvår-
den ett uppdrag från landstinget där det framgår vilka insatser som behöver utföras. 
Hur utskrivningsprocessen går till beror på vilken av de tre processerna personen till-
hör. I de fall det är en röd process görs en planering på sjukhuset innan hemgång och 
legitimerad personal deltar efter behov. I gula och gröna processer görs en planering 
utifrån behov efter hemgång.

Vid hemgång från slutenvårdspsykiatrin gäller samma riktlinje som ovan. Informa-
tionen i Prator går då till enhetschef inom socialpsykiatrin och sjuksköterska, som 
planerar hemgången. Vid hemgång till ordinärt boende är inte kommunens hälso- och 
sjukvård involverad, utan då är det endast enhetschef som får information. Inom psy-
kiatrin var gränsen för betalningsansvar tidigare 30 dagar, men är nu inräknat i de 3 
dagar som gäller för alla personer. Det är även ändrat i betalningsansvaret så att det 
nu räknas ett snittvärde på alla som skrivs ut från slutenvården, istället för att varje 
individ räknades enskilt. Det innebär att en del personer kan bli kvar inom sluten-
vården ett antal dagar efter utskrivningsklar och kommunen får ändå inte betalnings-
ansvar då snittvärdet inte överstiger tre dagar. Dessutom måste kommunen nu ha över 
tre dagar i genomsnittlig tid kvar inom slutenvården tre månader i sträck för att få 
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betalningsansvar. Om det skulle inträffa måste också kommunen klara hemtagning 
under tre dagar i snitt tre månader i rad för att inte längre ha betalningsansvar. För att 
framöver kunna ta emot personer som kommer hem från slutenvårdspsykiatrin 
snabbare än idag kan det komma att behövas korttidsplatser, vilket är något 
Katrineholms kommun saknar. 

Vad innebär det för personen som kommer hem?
När en person går hem från slutenvården ska man som enskild individ inte märka 
något av ovanstående. Det ska vara en sömlös övergång mellan olika huvudmän och 
mellan olika delar inom samma organisation. Det utvecklingsarbete som sker siktar 
mot att det är så det ska vara för den enskilde och det ska samtidigt vara effektivt för 
respektive organisation och för helheten. Hur det går till för den enskilde beror på 
vilken processfärg det handlar om enligt nedan.

Grön process
Vid hemgång informeras personen på sjukhus om de eventuella förändringar i vård 
och omsorg som har skett så långt det är möjligt. Behov av nya eller ökade insatser 
från hemtjänsten ansöker personen om efter hemgång. Hälso- och sjukvård startar uti-
från det behov legitimerad personal har bedömt och eventuellt hemsjukvårdsuppdrag. 
I grön process handlar det ofta om att befintliga insatser ska återinsättas och det sker 
då utan förändring för den enskilde. Samordnad individuell plan tas fram utifrån be-
dömt behov efter hemgång.

Gul process
I den gula processen informeras personen på sjukhus och har även kontakt med 
biståndshandläggare innan hemgång. Dock sker inte ett personligt besök av bistånds-
handläggare på sjukhus. Vid hemgång möter kommunen upp i hemmet efter behov. I 
normalfallet är det hemtjänst som möter personen som kommer hem, men om behov 
föreligger kan även legitimerad personal möta personen direkt. Hälso- och sjukvård 
startas utifrån behov och eventuellt hemsjukvårdsuppdrag. Samordnad individuell 
plan tas fram utifrån bedömt behov efter hemgång.

Röd process
En planering sker på sjukhus och samordnad individuell plan tas fram innan hem-
gång. Det innebär att alla som är involverade i vård och omsorg deltar i planeringen 
och ansvarsfördelningen tydliggörs. När det fungerar som det ska går personen hem 
med skriftlig information om vem man ska kontakta vid olika behov. Bistånds-
bedömningen görs då innan hemgång. Vid själva hemgången möter kommunen upp 
efter bedömt behov. I normalfallet är det hemtjänst som möter personen i hemmet, 
men även legitimerad personal möter upp vid behov.

En av lärdomarna från försöksverksamheten med trygg hemgång och de erfarenheter 
vi och andra kommuner har gjort under våren är att många personer som kommer 
hem från slutenvården inte orkar med att ett flertal personer möter upp i hemmet och 
ska göra planeringar direkt vid hemkomst. Det är oftast bättre att man får komma hem 
i lugn och ro och endast de som behöver finnas på plats då gör det. Därför försöker 
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förvaltningen se till behovet och inte möta upp med mer personal än vad behovet 
kräver. Annan personal kommer in något senare om det är möjligt.

Genom att arbeta intensivt med rehabilitering i början efter hemgång såg det i för-
söksverksamheten med Trygg hemgång ut som att vinster kan göras för personen när 
det gäller hur självständig man blir och således vilka insatser som behövs. Liknande 
resultat rapporteras från andra kommuner. Detta är något förvaltningen arbetar med 
att behålla och utveckla i den mån det går. Även att arbeta nära tillsammans mellan 
olika professioner är en framgångsfaktor som bland annat kom fram i försöksverk-
samheten med Trygg hemgång.

Utvecklingsområden
Det sker mycket samverkan med landstinget och länets övriga kommuner och flera 
utvecklingsarbeten pågår. Bland annat arbetas det med att identifiera vilken infor-
mation som ska dokumenteras var i systemet, riktlinjen för inskrivning i hemsjukvård 
revideras, själva IT-stödet utvecklas, kontinuerlig utvärdering av hur processerna 
fungerar mm.

Inom förvaltningen arbetar vi bland annat med att ytterligare förbättra samarbetet 
med vårdcentralerna och slutenvården för att ha en gemensam syn på hur det prak-
tiska arbetet ska gå till och för att vi ska ha en gemensam syn på hur riktlinjer ska 
tolkas gällande vems ansvar olika delar är. Utöver de befintliga grupperingar som 
finns inom samverkansstrukturen träffas chefer och nyckelpersoner några gånger per 
termin för att diskutera aktuella frågor. Med en av vårdcentralerna har ett arbetssätt 
precis påbörjats där samordningssjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och rehab-
personal träffas två timmar varje vecka för att gå igenom alla personer som finns in-
skrivna i hemsjukvården och man kommer även att ta fram en samordnad individuell 
plan på de där behov finns. Syftet är att klargöra ansvaret för att kommun, landsting 
och den enskilde ska ha koll på ansvarsfördelningen. 

Framtiden
Hur vi i Katrineholms kommun, precis som länets övriga kommuner och landstinget, 
kommer att arbeta med att ta emot personer som skrivs ut från slutenvården är under 
utveckling och kommer att fortsätta vara det under överskådlig framtid. En helt färdig 
modell finns inte och kommer inte att finnas inom kort, men arbetssätten utgår idag 
från att använda ordinarie verksamhet och att samarbeta med individen i fokus. Det 
framgår att vårdtyngden har ökat sedan patienterna började komma hem från sluten-
vården snabbare och belastningen på kommunens personal har ökat, vilket är en ut-
maning som troligen kommer att fortsätta att öka. 

Framgångsfaktorer för att lyckas är att ha ett gott samarbete mellan förvaltningens 
olika resurser, med länets kommuner, med landstingsfinansierad öppenvård och 
slutenvården. Det är av största vikt att alla aktörer tar ansvar för sina delar och att alla 
har individens bästa i fokus.
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Jens Thomsen 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av planerade och genomförda åtgärder efter 
nattinspektion 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger återrapporten till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 1 mars 2018, § 23, att överlämna rapporten 
om nattinspektion till respektive verksamhetsområde för åtgärder. 
Beslut fattades även om att återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder inklusive 
tidsplan ska lämnas till nämnden den 7 juni.

Verksamhetsområdena inom vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av den 
rapport från nattinspektion som sammanställts av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
och redovisar utifrån denna vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten. 

Ärendebeskrivning
Vidtagna och planerade åtgärder redovisas utifrån de områden som anges i rapporten 
för nattinspektion.

Skydds- och begränsningsåtgärder
Inom verksamhetsområdet SBÄ (Särskilt boende äldre) har enhetschefer informerat 
om samtyckesmodulen i Treserva under arbetsplatsträffar (APT). Inom området FN 
(Funktionsnedsättning) har respektive enhetschef med stöd av berörd legitimerad 
personal granskat brukares samtycken i verksamhetssystemet Treserva. Utifrån detta 
har samtycken förnyats och behov av ytterligare samtycken prövats. Inom området 
HSV (Hälso- och sjukvård) arbetar dokumentationsgruppen kontinuerligt med 
samtyckesmodulen i verksamhetssystemet. Under hösten 2018 kommer utbildning i 
dokumentation med inriktning på vårdplaner att genomföras. Inom ramen för detta 
kommer bland annat skydds- och begränsningsåtgärder att tas upp. Målsättningen är att 
detta arbete ska vara färdigt senast 31 december 2018.

Ansvar och kompetens 
Inom SBÄ och FN har enhetschefer under våren 2018 haft i uppdrag att informera om 
förvaltningens organisation på arbetsplatsträffar i syfte att tydliggöra olika funktioners 
uppdrag och ansvarsområden. 
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Riktlinje för hur och när sjuksköterska/läkare ska kontaktas
På områdena SBÄ och FN har enhetschefer under våren 2018 informerat om SBAR på 
arbetsplatsträffar. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuella uppgifter och 
Rekommendationer. SBAR är en kommunikationsmodell och minnesregel som 
används i syfte att säkerställa god informationsöverföring, exempelvis mellan 
vårdpersonal och sjuksköterska. Personal inom SBÄ fick under hösten 2017 också 
informationskort gällande SBAR att ha med sig under arbetet. Som ett led i att nyttja 
denna kommunikationsmodell pågår för närvarande utbildning gällande mätning av 
vitala parametrar inom SBÄ. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska genomför 
utbildningen vilket sker löpande under 2018.

Sjuksköterskor inom förvaltningen arbetar utifrån riktlinjen och använder 
bedömningsinstrumentet SKILS (Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan). I 
dagsläget är det ett väl inarbetat instrument som används i stor utsträckning med syfte 
att rätt vårdnivå ska användas för varje patient. Vid inflytt på särskilt boende används 
en checklista där det bland annat tas upp hur man ska agera vid försämrat 
hälsotillstånd. Under hösten, senast oktober, ska dessa instrument och modeller tas upp 
för genomgång i syfte att nå vidare med ytterligare implementering.

Riktlinje vid användande av personlyftar, lyftskynken
FN och SBÄ utbildar personal löpande enligt förvaltningens utbildningsplan för 
ergonomi. Inom SBÄ har enhetschefer bokat tider med sjukgymnast och arbetsterapeut 
för att tydliggöra och informera kring olika former av hjälpmedel.
Inom FN har enhetschefer under våren 2018 gått igenom ansvarsfördelningen för 
personlyftar och lyftskynken. Utöver detta har det också tydliggjorts att enhetschefer 
ansvarar för att nyanställd personal och sommarvikarier anmäls till 
ergonomiutbildningar.  

Riktlinjer för läkemedelshantering 
Gällande riktlinjer för läkemedelshantering har lokala läkemedelsrutiner tagits fram på 
alla enheter inom SBÄ och FN, detta i samarbete med sjuksköterskor. Arbete med att 
uppdatera och förnya dessa rutiner är ständigt pågående.

Riktlinje för informationshantering och journalföring - Rutiner för doku-
mentation i patientjournal i Treserva
Inom SBÄ används inte rapporttid då det visat sig bidra till sämre kvalitet på 
dokumentation och mindre effektivt användande av resurser. På korttidsplatser 
används fortfarande rapporttid eftersom verksamheten där har andra behov. I övrigt har 
alla verksamhetsområden som målsättning att samverkan och informationsöverföring 
ska ske utifrån Rutin för samverkan i olika forum inom vård- och 
omsorgsförvaltningen som antogs i november 2017.

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården
HSV arbetar med att förändra processen gällande delegering av arbetsuppgifter inom 
hälso- och sjukvården vilket också innebär att utbildningen kommer att förändras. 
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Tillsammans syftar detta till att öka kunskapen och ge högre säkerhet. Ett visst fokus 
är också på att se över hur uppföljningar ska tydliggöras och förbättras vilket bland 
annat kommer att tas upp under kommande utbildning gällande vårdplaner. 
Sammantaget är målsättningen att arbetet ska vara färdigtställt senast den 31 december 
2018.

Under våren 2018 har sjuksköterskor besökt arbetsplatsträffar inom SBÄ och där 
informerat kring rutiner för delegering. 

Vårdpersonalens ansvar vid oförutsedda händelser under jourtid
Den 1 april 2018 började förvaltningen använda företaget Trygghetsjouren för stöd och 
ledning under jourtid. Inför detta har förekommande rutiner reviderats efter behov. 
Inom såväl SBÄ som FN har enhetschefer haft i uppdrag att informera personalen om 
förändringarna. I samband med detta har även förtydligande gällande 
ansvarsfördelning mellan trygghetsjour och sjuksköterskor under jourtid gjorts.

Instruktioner vid brandlarm
Brandutbildningar sker löpande för alla enheter inom FN och SBÄ enligt plan. 

Dokumentation i patientjournal
Inom verksamhetsområden SBÄ och FN arbetas kontinuerligt med 
dokumentationsstödjare som utbildar sina kollegor i dokumentation och följer upp 
dokumentationen utifrån beslutad egenkontrollplan

Verksamhetsområdet HSV arbetar för närvarande med dokumentationsgruppen och 
har planerat för utbildning med tydligt fokus på vårdplaner/patientjournal. 
Tillsammans med dokumentationsgruppen har man även samarbetsmöten där frågor 
kring både patientjournal och genomförandejournal hanteras. Därtill har beslut fattats 
att workshops ska återinföras för att upprätthålla kunskaper gällande dokumentation 
och kommunikation via patientjournal. Samarbetsmöten och workshops kommer att 
ske fortlöpande. Utbildning avseende vårdplaner/patientjournal är planerad att 
genomföras under november 2018.

Vårdhygien - kommunal vård och omsorg 
Verksamhetschefer för HSV och SBÄ har gjort en prioriteringsordning för vilka 
medicintekniska produkter som behöver bytas ut och i vilken ordning. Med start våren 
2018 kommer dessa produkter bytas ut fortlöpande under kommande fem år. Inom 
SBÄ har samtliga spolos- och diskdesinfektorer servats av tekniker. Utöver detta ska 
hygiensjuksköterska besöka alla enheter för utbildning. Denna påbörjades under våren 
2018 och kommer att ske löpande.

Följsamheten till de basala hygienrutinerna följs upp med hjälp av 
punktprevalensmätning under våren 2018 samt med hjälp av självskattning hösten 
2018. När punktprevalensmätningens är genomförd tar ansvarig enhetschef fram 
anpassade åtgärder utifrån resultatet. Självskattning genomförs både som ett 
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mättillfälle samt fungerar som utbildningstillfälle för baspersonal eftersom man själv 
ges möjlighet att reflektera över sitt eget resultat. 

Avvikelsehantering
Under februari 2018 publicerades reviderade rutiner för avvikelsehantering och lex 
Sarah. Utifrån detta har enhetschefer inom SBÄ och FN haft i uppdrag att inom 
lämpligt forum informera personalen om vilka förändringar som genomförts. Arbete 
med att upprätthålla följsamhet till dessa rutiner är ständigt pågående och genomförs 
enligt plan.

Susanna Kullman Josefin Sandqvist
Tf. förvaltningschef Verksamhetschef särskilt boende för äldre

Beslutet skickas till: Akten
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanna Kullman/Mona Kjellström 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till utdelning av vård- och omsorgsnämndens 
kvalitetspris 2018 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden delar ut 2018 års kvalitetspris till: 
 Granhedens korttidsboende, 25 000 kronor.
 Hemtjänstens kulturombud och frivilliga (Centrum, Norr, Söder, Öster), 10 000 

kronor.
 Gustaf Engvall, Resurscenter, 10 000 kronor.

Kvalitetsprisen delas ut i samband med nämndens sammanträde den 30 augusti 2018 
och ska användas senast den 28 februari 2019. 
En återkoppling om hur pengarna har använts ska ske till nämnden i april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2010, § 93, 
att godkänna handlingsplanen för utveckling av kvalitet utifrån ett salutogent/ 
hälsofrämjande förhållningssätt. Ett av förslagen i handlingsplanen var att införa ett 
kvalitetspris. Förvaltningens verksamheter gjorde ett bra arbete med att registrera i 
kvalitetsregistren och förvaltningen mottog 280 tkr i bidrag för detta arbete våren 
2011. Detta arbete och bidrag bildade grunden till kvalitetspriset. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2011, § 129, om riktlinjer för 
hanteringen av kvalitetspriset. Följande kriterier ligger till grund för kvalitetspriset: 
 Kvalitetsregistrerade arbeten 
 Patientsäkerhet 
 Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukaren/vårdtagaren 
 Måluppfyllelse 
 Arbetsmiljö 
 Informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete.
Får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser. 
Undantag måste tydligt motiveras. Ytterst beslutar verksamhetschefer hur pengarna 
skall användas.
 Studiebesök
 Utveckling i arbetet
 Något som gör att man kan stanna upp i vardagen och reflektera
Vid genomförande av aktiviteter skall kommunens och förvaltningens värdegrund 
gälla.
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Vård och omsorgsförvaltningens förslag 
Utifrån antagna riktlinjer för kvalitetspriset har totalt 15 nomineringar lämnats in under 
perioden 1 januari-5 april 2018. 
Med kriterierna som grund har vård och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
sammanställt årets nomineringar och tagit fram förslag på vilka som föreslås bli 
tilldelade året kvalitetspris.

Förvaltningsledningen vill uppmärksamma aktiviteter som leder till utveckling och 
förbättring utöver den dagliga driften och föreslår följande mottagare och fördelning:

 Granhedens korttidsboende, 25 000 kronor.
Motivering: Personalgruppen har lyckats vända en negativ tid med stor omsättning 
av kollegor pga. krävande arbetsmiljö och en känsla av maktlöshet. Gruppen har 
arbetat aktivt med att stötta och peppa varandra till en arbetsplats där det råder en 
varm och trygg arbetsmiljö. Idag är gruppen stabil, tillitsfull och det råder en 
känsla av delaktighet. Pga. engagemanget har gruppen lyckats behålla kunskap och 
kompetens som är mycket viktig i arbetet med målgruppen.

 Hemtjänstens kulturombud och frivilliga (Centrum, Norr, Söder, Öster), 
10 000 kronor.
Kulturombud och frivilliga samlar brukare från olika områden till önskade 
aktiviteter, som t.ex. dans. Kulturombuden lärde sig dansa för att kunna uppfylla 
önskemålet. Danserna har varit så uppskattade. Att göra saker tillsammans från 
olika hemtjänstområden ökar motivationen hos brukare att komma ut ur sitt eget 
hem för social aktivitet.

 Gustaf Engvall, Resurscenter, 10 000 kronor
Som koordinator på 20 procent hjälper Gustaf personer som annars inte skulle 
kunna få tillgång till samhällets olika insatser. Gustaf representerar 
funktionsnedsättningsområdet på ett föredömligt sätt på teamträffarna där 
organisationer såsom psykiatrin, habiliteringen, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och Viadidakt är representerade. Detta 
gör Gustaf inom befintlig arbetstid utan utökad ram.

 

Susanna Kullman
Tf. förvaltningschef

Beslutet skickas till: Pristagarna, berörda enhetschefer, controller, nämndsekreteraren, 
akten
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanna Kullman/MK 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag att utse dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden.  
Finansieringen sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett 
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.

Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och 
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som 
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt 
kommunalförbund.

Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. 
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. 
Kostnaden för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kronor per år och finansieras 
via kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i 
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att 
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen.

Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal.
 
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i 
kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt 
tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler träder 
i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är 
att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det 
ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU.

Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en 
del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en myndighet måste 
utse ett dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var frivilliga för kommunerna. PuL-
ombudens uppdrag avslutas genom att PuL upphör att gälla när dataskyddsförord-
ningen träder i kraft.
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Dataskyddsombud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan uppgiften 
utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller 
nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse 
dataskyddsombud för sin myndighet.

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-
ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 
enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska 
dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys 
på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara 
kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsombud kan 
utföras av en eller flera personer i grupp.

Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte 
med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har 
för sin behandling av personuppgifter landar in på varje nämnd och styrelse. 
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men 
inte att utföra t ex förteckningar och inventeringar. 

Susanna Kullman
Tf. förvaltningschef

Beslutet skickas till: Datainspektionen, kommunstyrelsen, Flens kommun, Svitlana 
Jelisic, akten
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jens.Thomsen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jens Thomsen 

Vård- och omsorgsnämnden

LS 3:18 Anmälan om brister i omsorgen om äldre - lex 
Sarah (brister i utförande av insats, bristande rutiner, 
bristande kompetens) 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är 

vidtagna av förvaltningen. 
 Nämnden beslutar att det inträffade inte utgör en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande enligt 14 kap § 7 SoL (lex Sarah). 

Sammanfattning av ärendet
En brukare på ett av kommunens särskilda boenden för äldre påträffades utanför sin 
lägenhet under natten. Av utredningen framgår att brukaren upplevdes som orolig då 
hen rörde sig i och ur sängen och inte somnade. Personalen beslutade därför om tillsyn 
varför rörelselarm och dörrlarm stängdes av. Lägenhetsdörren lämnades öppen. Den 
personal som arbetade på aktuell avdelning lämnade avdelningen för att prata om 
schemaläggning med en kollega. I samband med detta glömde hen att sätta igång 
brukarens larm. När hen kom tillbaka till sin avdelning påträffades brukaren och hade 
då bland annat rivit ned en list från väggen. Brukaren uppvisade inte några skador och 
det fanns ingenting som tydde på att hen ramlat. Avvikelse registrerades först åtta 
dagar efter att händelsen inträffade och i samband med detta beslutades att utredning 
enligt lex Sarah skulle inledas.

Hantering av avvikelser och lex Sarah utgör en viktig del inom verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete. Av utredningen framgår att det finns behov av 
kompetensutveckling inom detta område för att säkerställa att gällande lagstiftning och 
rutiner följs. I utredningen har det vidare framkommit ett antal bifynd som rör brister 
på systemnivå, det vill säga relaterat till organisationen snarare än till den aktuella 
enheten. Dessa brister berör hanteringen av larm och andra typer av skyddsåtgärder 
samt bedömning och beslut relaterat till sådana åtgärder. Det finns i dagsläget ett 
flertal olika rutiner och annat material som berör detta vilket enligt utredaren kan leda 
till svårigheter att få överblick och förståelse för vad som gäller. Brister inom området 
förekommer också i tidigare utredningar enligt lex Sarah vilket kan tyda på att åtgärder 
som genomförts inte fått avsedd effekt. 

I det aktuella ärendet drabbades inte brukaren av någon fysisk skada men det är enligt 
utredaren uppenbart att det fanns risk för detta. Det har inte framkommit något som 
tyder på att det rör sig om upprepade händelser. Bristerna gällande rutiner, beslut om 
skyddsåtgärder med mera bedöms inte ha varit en avgörande faktor till det inträffade 
men anses också kunna utgöra en möjlig risk för missförhållande. De åtgärder som är 
vidtagna och planeras i verksamheten bedöms vara adekvata och bör innebära minskad 
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sannolikhet för att det inträffade ska ske igen. Sammantaget görs bedömningen att 
händelsen utgör en påtaglig risk för ett missförhållande, dock inte av allvarlig karaktär.

Parallellt med aktuell utredning pågår även utredning LS 4/2018. Båda utredningarna 
rör särskilt boende för äldre och vissa likartade brister har uppmärksammats. Ett antal 
planerade åtgärder gäller således i båda dessa ärenden. 

Vidtagna åtgärder
 De lokala rutiner som gäller, speciellt för arbete under natten, togs upp på 

efterföljande APT av EC. Detta i syfte att tydliggöra kring hur nattarbetet ska 
bedrivas.

 Under våren 2018 påbörjades intern utbildning för enhetschefer gällande 
avvikelsehantering. För närvarande planeras också för liknande utbildning som 
vänder sig mot baspersonal. Denna är planerad att påbörjas under hösten 2018.  

Planerade åtgärder
 EC ska informera personal om bestämmelser och rutiner för lex Sarah samt 

avvikelsehantering. Slutdatum för detta är 30 juli 2018.
 Straps (buntband) ska användas på de sänggrindar som inte får fällas upp. Detta i 

syfte att undvika att grindarna används utan föregående bedömning och/eller 
medgivande. Information om detta ska ges på gemensamt möte för sjuksköterskor 
och enhetschefer och sedan spridas vidare till personalen på arbetsplatsträffar. Ska 
vara färdigt 30 juli 2018.

 Säkerhetssamordnare och verksamhetschef har fått i uppdrag att ta fram en 
sammanhållen riktlinje för skyddsåtgärder. Där ska framgå när samtycke ska 
inhämtas och vilka åtgärder som kräver en vårdplan. Ansvarig för att detta 
genomförs är tillförordnad förvaltningschef och slutdatum är 30 november 2018.

 Checklista som används inför inflytt inom särskilt boende äldre ska gås igenom 
med legitimerad personal. Enhetschef för sjuksköterskor ansvarar, slutdatum är 30 
juni 2018.

 Som en förvaltningsövergripande åtgärd genomförs inventering och översyn på 
samtliga särskilda boenden där tekniska problem med larm har uppmärksammats, 
detta för att säkerställa att liknande problem inte ska uppkomma på fler platser. 
Parallellt med detta arbete som har i syfte att åtgärda mindre fel och akuta behov 
för att säkerställa ett tillräckligt skydd pågår en upphandlingsprocess utav ny 
larmlösning och leverantör. Målsättningen är att upphandla en modern, stabil och 
på längre sikt hållbar lösning.

Åtgärdsplanen följs upp av verksamhetschef senast sex månader efter beslut i vård- 
och omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsförvaltningens utredning, (180521).
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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).

Susanna Kullman Jens Thomsen
Tillförordnad förvaltningschef Utredare

Beslutet skickas till: Berörd verksamhetschef, enhetschef, akten.
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Johanna Flood 

Vård- och omsorgsnämnden

LS 4:18 Anmälan om missförhållanden enligt SoL - lex 
Sarah (brister i utförande av insatser) 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är vid-

tagna 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
Det förekommer tio rapporterade avvikelser gällande samma vårdtagare mellan den 5 
mars och 14 mars 2018. 
Sju avvikelser handlar om ett icke fungerande dörrlarm. En intervjuperson uppger att 
dörrlarmet fungerar i nuläget.
Två avvikelser handlar om fallskador vid två olika datum. 
En avvikelse beskriver händelseförloppet från den 1 mars till den 14 mars 2018.
Den aktuella vårdtagaren har ramlat vid tre tillfällen under perioden 26 februari till 10 
mars 2018. 
I en avvikelse gällande fallskada, beskrivs att rörelselarmet stått felvänt. Sänggrinden 
var uppe på den sida som rörelselarmet var placerat. Aktuell vårdtagare (AVT) hade 
gått ur sängen åt andra hållet och ramlat utan att passera rörelselarmet. Det är oklart 
hur länge AVT legat på golvet.  Vid intervju med aktuell vårdpersonal (AVP) fram-
kommer att det finns en rutin om att kvällspersonalen alltid ska titta till alla boende 
och alla rörelselarm innan kvällspassets slut. Detta innebär att aktuell vårdtagare kan 
ha ramlat och legat på golvet som längst mellan cirka klockan 21 den 7 mars och 
klockan 04 den 8 mars 2018. Det är oklart om fallolyckan hade kunnat undvikas vid 
korrekt hantering av rörelselarm och sänggrind. Det är sannolikt att aktuell vårdtagare 
påträffats tidigare.  
I genomförandejournal framkommer att nattsköterskan bett dagpersonalen ha extra till-
syn under dagen. Intervjupersonerna uppger att extra tillsyn har utförts, men det går 
inte att följa i journal. De anser att det är otydligt vad sjuksköterskorna menar med 
extra tillsyn, det anges inte hur frekvent vårdtagaren ska ses till.

Efter en fallolycka ur säng den 10 mars klockan15.15 hade AVT ont i hela kroppen 
och en sjuksköterska ombads besöka AVT. Vårdpersonalen skrev i journalanteck-
ningen att de skulle ge extra mycket tillsyn. Om detta utfördes går inte att följa i jour-
nal. Under förmiddagen den 11 mars gjorde en sjuksköterska hembesök och beslutade 
att skicka vårdtagaren till sjukhus med ambulans. Klockan 11.00 åkte AVT till sjukhus 
med ambulans, där det konstaterades en höftfraktur.  Fallskadan har lett till minskad 
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självständighet för AVT då hen efter höftfrakturen behöver hjälp av två personal och 
lyft vid förflyttning till och från rullstol.

Från år 2014 har flera händelser gällande brister i larmhantering utretts enligt lex 
Sarah. Under 2014 anmäldes ett allvarligt missförhållande till IVO utifrån att rörelse-
larmet var satt ur funktion på aktuell enhet. Utifrån bristerna upprättades en åtgärds-
plan. Liknande brister som framkom i den utredningen förekommer även i aktuell ut-
redning. Med anledning av detta, samt det faktum att det även gjorts andra utredningar 
enligt lex Sarah där det i viss mån framkommit liknande brister, görs bedömningen att 
tidigare åtgärder på systemnivå inte gett önskvärda effekter. Det bör dock betonas att 
vissa åtgärder påbörjats kort tid innan de aktuella händelserna inträffade, vilket kan 
betyda att de inte hunnit implementeras.

Flera olika brister har framkommit gällande vård och omsorg för aktuell vårdtagare. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder även händelserna enligt lex Maria.
Det har framkommit brister i funktion och handhavande av larm, brister i användande 
av sänggrind, otydlighet i rutiner kring hantering av larm, brister i introduktion, 
kommunikation och dokumentation. Dessa brister kan antas ha bidragit till konsekven-
ser i form av fysisk och psykisk skada, såsom upplevd otrygghet för brukaren. 
De brister som uppkommit kan vidare ha drabbat eller riskerat att drabba andra boende 
på enheten, exempelvis den omfattande användningen av skyddsåtgärder utan sam-
tycke. 
Den sammantagna bedömningen är att det utgör ett allvarligt missförhållande. 
Utifrån de vidtagna och planerade åtgärderna minskar dock sannolikheten att liknande 
händelser inträffar igen.

Med anledning av det inträffade har följande åtgärdsplan tagits fram av verksamheten.  

Vidtagna åtgärder
 För att komma ihåg att se över larmen kvällstid har enheten kommit överens om ett 

tillägg av rörelselarm på ”gemensam medicinlista”. Tillsynen av rörelselarmen ska 
bockas av på checklistan då det utförts. Infördes den 5 april 2018.

 Genomförandeplan för AVT upprättades den 2 maj 2018.
 Välkomstsamtal för AVT utfördes den 3 maj 2018. 

Planerade åtgärder
 Enhetschef ansvarar för att berörd enhet gör en inventering av alla brister gällande 

larm. Vård- och omsorgsförvaltningens säkerhetssamordnare gör därefter ett besök 
på berörd enhet med larmleverantörerna utifrån dessa brister och behov av åtgär-
der. Som en förvaltningsövergripande åtgärd genomförs även inventering och 
översyn på samtliga särskilda boenden där tekniska problem med larm har upp-
märksammats, detta för att säkerställa att liknande problem inte ska uppkomma på 
fler platser. Parallellt med detta arbete som har i syfte att åtgärda mindre fel och 
akuta behov för att säkerställa ett tillräckligt skydd pågår en upphandlingsprocess 
utav ny larmlösning och leverantör. Tidsplan: 31 december 2018. Målsättningen är 
att upphandla en modern, stabil och på längre sikt hållbar lösning. 
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 Säkerhetssamordnare tillsammans med verksamhetschef för särskilt boende äldre 
ansvarar för att upprätta en riktlinje för skyddsåtgärder. Denna ska tydliggöra när 
och hur olika samtycken ska dokumenteras. Tidsplan: implementerat i verksam-
heten den 30 november 2018.

 Straps ska användas på de sänggrindar som inte får fällas upp, vilket informeras 
om på gemensamt möte för enhetschefer och sjuksköterskor samt på arbets-
platsträffar. Tidsplan: implementerat i verksamheten den 30 november 2018. Verk-
samhetschef särskilt boende äldre är ansvarig för åtgärden.

 Samtal med vårdpersonal på arbetsplatsträffar om vikten av att alltid kontakta 
legitimerad personal vid förändrat hälsotillstånd. Även den legitimerade personalen 
får information om att enhetscheferna uppmanar vårdpersonalen att hellre ringa till 
legitimerad personal en gång för mycket än en gång för lite. Detta tas även upp på 
introduktion till sommarvikarier. Tidsplan: implementerat i verksamheten den 30 
juni 2018. Verksamhetschef särskilt boende äldre är ansvarig för åtgärden.

 Hälso- och sjukvårdens dokumentationsgrupp ska arbeta med att definiera 
begreppet extra tillsyn och tydliggöra dokumentationen kring detta. Tidsplan: 
implementerat i verksamheten den 31 oktober 2018. Verksamhetschef för hälso- 
och sjukvård är ansvarig. 

 Utredningen ska verka som ett lärande exempel inom hela vård- och 
omsorgsförvaltningen. En sammanfattning av utredningen, vidtagna och planerade 
åtgärder ska via cheferna förmedlas till alla enheter. Tidsplan: 31 augusti 2018. 
Förvaltningschef är ansvarig. 

Åtgärdsplanen följs upp av verksamhetschef senast sex månader efter beslut i vård- 
och omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsförvaltningens utredning, 2018-05-21.

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 be-
driver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller 
undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Vård- och omsorgs-
nämnden 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 bedöm-
ning av inkommen rapport, beslutar om utredning ska inledas samt beslutar om åtgär-
der kopplade till händelse. Chef för myndighets- och specialistavdelningen ansvarar 
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för att utredning görs samt ser till att ansvarig nämnd får anmälan för ställningstagande 
och beslut.

Susanna Kullman Johanna Flood
Tf. förvaltningschef             Utredare

Beslutet skickas till: IVO, berörd avdelningschef, områdeschef, enhetschef, akten
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-24 //  - / 
Lednings- och verksamhetsstöd 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mona Kjellström 

Vård- och omsorgsnämnden

Meddelanden VON 2018-06-07 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 15 maj 2018 i ärende om verksamhetstillsyn avseende det systematiska 
kvalitetsarbetet i äldreomsorgen.
IVO har avslutat ärendet och bedömer att vård- och omsorgsnämnden har redovisat en 
plan för att säkerställa att bl.a. informationsöverföreningen ska fungera att det pågår 
flera förbättringsåtgärder parallellt med varandra utifrån de krav på åtgärder IVO ställt 
till nämnden. Hnr 2018:527

Kommunstyrelsen
Beslut den 25 april 2018, § 64: Planeringsdirekt 2019 med plan för 2020-2021. Hnr 
2018:497

Landstinget Sörmland
Protokoll den 23 april 2018 från sammanträde med gemensam patientnämnd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar den 7 maj 2018 från funktionsrättsrådet. Hnr 2018:509

Kontrollrapport från offentlig livsmedelskontroll av Furulidens vårdboende. Hnr 
2018:515

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär 18:19 Studiebesök av politiska partier inom vården och äldreomsorg.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från
Medborgardialog funktionsnedsättningsområdet 2018-04-11 Hnr 2018:516
Brukarråd Strandgården 2018-04-17 Hnr 2018:521
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