
KALLELSE

Datum
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 

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

Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden

Tid 2018-10-25 kl. 13:15

Plats Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Upplandsgatan 2, Yngaren 1 & 2, 

Ärende Beteckning Föredragande Sidnr

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Information - bostadsanpassningsbidrag. Annica 
Grann

Annica Grann

5. Information - uppföljning av schema och åtgärdsplan 
inom hemtjänsten. Patrik Sikt

Patrik Sikt

6. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018 VON/2018:20 Mona Kjellström 3.

7. Redovisning av delegationsbeslut 6.

8. Öppet för allmänheten från klockan 15. 
Allmänhetens frågestund

9. Yttrande över betänkandet Särskilda 
persontransporter - moderniserad lagstiftning för 
ökad samordning

VON/2018:44 Pia Aalto 7.

10. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 
2019

VON/2018:52 Mona Kjellström 9.

11. Information - undersökningen Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen?

Josefin Sandqvist
Patrik Sikt
Emma Odén
Lars Carlberg

12. Meddelanden 11.

Ulrica Truedsson
Ordförande

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

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!
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KALLELSE

Datum
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-11 

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

Kommande sammanträdesdagar år 2018

Enskilt utskott 
klockan 13.15

Beredning (inför 
nämnd) klockan 10-12

Nämnd
klockan 13.15

8/11 1/11, 15/11 6/12
13/12 13/12 kl. 10.30
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 VON/2018:20 - 013 
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

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommun-

fullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. 
Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. 
En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg SoL
 Särskilt boende 17 (11 kvinnor, 6 män)

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut 
verkställda (1 kvinna och 3 män). 1 kvinna har återtagit 
ansökan. 1 beslut (kvinna) verkställs den 1 november 2018. 
8 personer väntar på demensboende och 4 på servicehus.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS

 Bostad med särskild service för vuxna 4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden. 
1 man har tackat nej till 1 erbjudande. 1 man är erbjuden 
bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt.

 Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar 1 (1 man)
Vårdnadshavare önskar särskilt boende. Erbjuds från 
och med 2019-01-07.

 Biträde av kontaktperson 6 (4 kvinnor, 2 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 1 erbjudande.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 VON/2018:20 - 013 
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 

Ärendebeskrivning
Rapporteringsskyldighet

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre månader för 
dagen för beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut 
enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
Rapport ska lämnas till IVO och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska 
lämnas till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Rapporteringsperioderna till IVO är: 
 1-30 april 2108 (för första kvartalet) 
 1 juli-31 augusti 2018 (för andra kvartalet) 
 1-31 oktober 2018 (för tredje kvartalet) 
 1-31 januari 2019 (för fjärde kvartalet).

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 
insats enligt LSS 9 §, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen eller 
domstol, kan åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte 
inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. 
Avgiften tillfaller staten.

Med hänsyn till sekretessen sker muntlig rapportering till nämnden. 
Rapportering till IVO sker från och med december 2017 via e-tjänst.
Till fullmäktige skickas protokollsutdrag med statistik. Revisorerna får, enligt eget 
önskemål, samma protokollsutdrag.

Statistikrapport tredje kvartalet 2018
Beslut - Äldreomsorg

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende äldreomsorg
Beslutens ålder/väntetid

Särskilt boende 3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt
Kvinnor 11 11
Män 6 6
Summa 17 17
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut verkställda (1 kvinna och 3 män).1 kvinna har återtagit 
ansökan. 1beslut (kvinna) verkställs den 1 november 2018. 8 personer väntar på demensboende och 
4 på servicehus.

Dagverksamhet/sysselsättning
Kvinnor 0
Män 0
Summa 0
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 VON/2018:20 - 013 
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 

Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende omsorg till 
personer med funktionsnedsättning

Beslutens ålder/väntetid
3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt

Kvinnor 0
Män 0
Summa 0

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer 
med funktionsnedsättning

Beslutens ålder/väntetid
Bostad med särskild service för vuxna 3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt
Kvinnor 1 1
Män 2 1 3
Summa 2 1 1 4
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 man har tackat nej till 1 erbjudande. 1 man 
är erbjuden bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt.

Beslutens ålder/väntetid
Boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar

3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt

Kvinnor 0
Män 1 1
Summa 1 1
Upplysning: Vårdnadshavare önskar särskilt boende. Erbjuds från och med 2019-01-07.

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS avseende omsorg till personer 
med funktionsnedsättning

Beslutens ålder/väntetid
Biträde av kontaktperson 3-6 mån 6-12 mån > 1 år Totalt
Kvinnor 3 1 4
Män 1 1 2
Summa 4 2 6
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 1 erbjudande.

Susanna Kullman Mona Kjellström
Tf. förvaltningschef Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: KF, revisorerna, akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

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 VON 2018-10-25 
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
2018-09-01--30 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare
2018-09-01—30 Färdtjänst/riksfärdtjänst Handläggare
2018-09-01—30 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
Biståndshandläggare

2018-09-01--30 Socialtjänstlagen Biståndshandläggare

Ordförandebeslut
Datum, § Typ av beslut Beslutande

Utskottsbeslut
Datum, § Typ av beslut Beslutande
2018-10-04, §§ 39-40 Individärenden Enskilda utskottet
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-09 VON/2018:44
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-488099 

www.katrineholm.se E-post: pia.aalto@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pia Aalto, chef medborgarfunktionen 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till remissvar på näringslivsdepartementets 
betänkande om särskilda persontransporter
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 
synpunkter över betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning 
för ökad samordning (SOU 2018:58) och översänder dem till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Näringsdepartementet, avdelningen för bostäder och transporter, enheten för marknad 
och regelverk på transportområdet, har gett Katrineholms kommun möjlighet att 
inkomma med synpunkter på betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad 
lagstiftning för ökad samordning.
Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 5 november 2018 
(Dnr N2018/03947/MRT).

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på betänkandet och 
författningsförslaget
Yttrandet utgår från författningsförslaget i betänkandet (s. 29-37) med kopplingar till 
författningskommentarerna i samma betänkande. Vård- och omsorgsförvaltningen har 
också tagit del av Svenska färdtjänstföreningens yttrande avseende samma betänkande.

1 kap. Tillämpningsområden och definitioner
4 § fjärde punkten: Ledsagare. Begreppet assistans medför otydlighet i skrivningen då 
den kan kopplas till annan lagstiftning. Assistans förekommer som begrepp och insats i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Begreppet personligt stöd bör i 
stället användas. 

2 kap. Syfte med verksamheten
1 § Otydlighet att använda medborgarnas möjligheter när man menar 
kommuninvånarnas möjligheter. 

3 kap. Allmänna skyldigheter för huvudmannen
1 § 2 p. Punkten kan lätt ge tolkningsutrymme om vad som avses med närmaste 
belägna centrala serviceort och kan komma att medföra ökade rättsprövningar och det 
tolkas olika.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-09 VON/2018:44
Medborgarfunktionen 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-488099 

www.katrineholm.se E-post: pia.aalto@katrineholm.se

4 kap. Tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst
4 § Liksom Svenska färdtjänstföreningen anser Katrineholms kommun att det är 
olyckligt att man tagit bort möjligheten att förena ett tillstånd till färdtjänst med 
villkor. Idag kan man t.ex. ha villkor att resenär ska ha ledsagare med på resan vid 
exempelvis utåtagerande beteende, demens m.m. Kan även gälla särskild plats i 
fordonet, t.ex. bak så föraren inte störs.

5 § 2 p. Begreppet svårigheter är svagt och bör omformuleras till väsentliga 
svårigheter.
5 § 5 p. Resan kan också genomföras i kombination av resesätt, t.ex.. taxi och 
kollektivtrafik.

9 § Borde finnas fler villkor t ex. ledsagare. 

6 kap. Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst
2 § Det står att egenavgiften högst får uppgå till 0,025 prisbasbelopp. Innebär detta 
oavsett längd på resa? Detta skulle innebära att det skulle bli förmånligare för den 
enskilde att resa med taxi än exempelvis tåg. 
4 § Otydlighet i vilka de vissa grupperna är. Som kommun kan ”vissa” grupper inte 
väljas ut då likställighetsprincipen gäller för kommunmedborgare. 

Övrigt
Önskar tydligare koppling mellan resor med ordinarie kollektivtrafik och i de fall resor 
beviljats med taxi eller specialfordon avseende när på dygnet man kan resa och om det 
ens finns kollektivtrafik dit man ska ta sig. Blir ganska orimligt att man kan ha rätt att 
resa på villkor som inte gäller andra kommuninnevånare. 

Ärendets handlingar
 SOU 2018:58 

https://www.regeringen.se/49ef76/contentassets/8e36a1b782cb4da7b71b3719bcb5
423b/sou_2018_58_till-webb.pdf 

 

Susanna Kullman Pia Aalto
Tf. förvaltningschef Enhetschef medborgarfuktionen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 VON/2018:52 - 119 
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

Förslag till sammanträdesdagar år 2019 för vård- och 
omsorgsnämnden, beredning och enskilt utskott 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden godkänner det upprättade förslaget till 

sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnden, enskilda utskottet 
och beredningen år 2019. 

 Nämnden överlämnar förslaget till sammanträdesdagar till den nya vård- och 
omsorgsnämnden för fastställande i januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
I och med årsskiftet börjar en ny mandatperiod och den nya nämnden tillträder i 
januari 2019. För förvaltningens planering behövs dock ett förslag till samman-
trädesdagar tas fram, som den nya nämnden får ta ställning till vid sitt första 
sammanträde i januari 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samråd med presidiet upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för år 2019 för vård- och omsorgsnämnden (VON), enskilda 
utskottet (EU) och beredningen. 
Planeringen baserar sig kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2018, att uppdra 
till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning av årsredovisning, 
internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt 
delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens inlämningstider.

Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året. Samtliga sammanträden, med 
ett undantag, är förlagda till torsdagar. Nämndsammanträdena föreslås starta kl. 13.15 
och öppnas för allmänheten kl. 15. Intern information behandlas under den första delen 
av sammanträdet. 

Beredning (inför nämnden) 
klockan 13.15-15.00

Nämnd
klockan 13.15

Enskilt utskott 
klockan 15.15-17.00

10/1 24/1 7/2
17/1, 7/2 28/2 (tis) 7/3
21/3, 4/4 25/4 4/4
9/5, 23/5 13/6 9/5

13/6 kl. 08.00-09.30, 15/8 29/8 13/6 kl. 10.00-11.30
22/8, 12/9 26/9 5/9
19/9, 3/10 24/10 3/10

31/10, 14/11 5/12 7/11
19/12 12/12
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04 VON/2018:52 - 119 
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 

 

Susanna Kullman Mona Kjellström
Tf. förvaltningschef Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, nämndsekreterare, sekreterare EU, akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-09 //   / / 
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 2018-10-25 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Begäran om yttrande och handlingar den 1 oktober 2018 gällande två tidigare ej 
verkställda beslut. IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
Förvaltningsrätten. Svar ska vara IVO tillhanda senast den 12 november 2018. 
Hnr 2018:960-961

Funktionsrättsrådet
Minnesanteckningar från sammanträde den 24 september 2018. Hnr 2018:938

Vård- och omsorgsförvaltningen
Minnesanteckningar från brukarråd på Pantern den 20 september 2018. Hnr 2018/937
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