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Plats och tid  Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.15 
Öppet för allmänheten §§ 99-103 

 

Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, §§ 93-102 
Lilli Márton (MP) 2:e vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson 
(S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Mirjana Cvrkalj (M), Inger Hult (L), Kjell 
Larsson (C), Inger Björklund (KD), Jan Åke Asp (SD) 
  

Beslutande 
ersättare Helena Gärtner (M) § 103 

 

Ersättare  Marita Sundqvist (S), Leif Högberg (S), Lilian Lunde (S), Ajrula Ismailji (S), Tommy 
Ljungberg (S), Helena Gärtner (M), Lennart Halvardsson (L), Whera Nyvell (MP) 
 

 

Övriga  
deltagande  Sekreterare Mona Kjellström, tf. förvaltningschef Susanna Kullman, verksamhetschef 

hälso- och sjukvård Per Axelsson §§ 93-98, verksamhetschef funktionsstöd Caroline 
Vadeby §§ 93-102, verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik Sikt, verksamhetschef 
särskilt boende äldre Josefin Sandqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
§§ 93-98, controller/ekonom Marie Myrbeck, färdtjänsthandläggare Annica Grann §§ 93-
94, utredare Emma Odén och Lars Carlberg §§ 99-102, enhetschef Pia Aalto §§ 99-100, 
färdtjänsthandläggare Karin Lindström §§ 99-100 

 

Utses att justera Christoffer Öqvist (M) §§ 93-102, Helena Gärtner (M) § 103 
 

Justeringens  
plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-10-29 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  § 93 - § 103 
Mona Kjellström 

Ordförande ………………………………… 
 Ulrica Truedsson (S) 
Justerande ………………………………… 

Christoffer Öqvist (M) §§ 93-102 
………………………………… 
Helena Gärtner (M) § 103 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  Paragrafer § 93 - § 103 
 

Sammanträdes  
datum 2018-10-25 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-10-30 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-11-21 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 93 

Fastställande av dagordning  
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med följande tillägg: 
 
• 5 A Aktuell verksamhetsinformation. 
________________ 
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§ 94 

Information - bostadsanpassningsbidrag  
Handläggare Annica Grann informerar om bostadsanpassningsbidrag och de 
ändringar som gjorts i lagen från den 1 juli 2018. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Ove Melin (S) och Lennart 
Olsson (S). 
___________ 
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§ 95 

Information - uppföljning av schema och åtgärdsplan 
inom hemtjänsten  (VON/2018:50)  
Verksamhetschef Patrik Sikt informerar om pågående åtgärder inom hemtjänsten. 
Arbetet med förbättrad schemaläggning fortgår. Alla medarbetare har fått information 
om Lagen om valfrihetssystem och vad det innebär. Mindre arbetslag har skapats för 
mer kontinuitet och effektivitet. Kostnaderna har ökat något på grund av behov av 
extra resurser men bör minska då alla vakanser tillsatts. Planeringsvyn ser bättre ut 
och fasta turer har införts. Extra chefsstöd är nu igång för att stötta enhetscheferna. 
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Kjell Larsson (C), Ove 
Melin (S) och Karin Frisk (S). 
___________ 
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§ 96 

Aktuell verksamhetsinformation  
Tf. förvaltningschef Susanna Kullman 
• Rekrytering pågår inom medborgarfunktionen då en LSS-handläggare övergår till 

chefstjänst inom personlig assistans. 
• Uppföljning av förvaltningens externa placeringar pågår tillsammans med chefer 

inom funktionsstödsområdet. 
• Det är högt tryck på demensplatserna och 18 personer väntar på erbjudande om 

plats. Två personer väntar på vårdboende och sju personer på boende på service-
hus. Två har tackat nej till erbjudande. 

• Katrineholms kommun bygger om hemsidan. Arbete pågår med att uppdatera och 
säkerställa förvaltningens information om service och insatser så de blir lättill-
gängliga för kommunens invånare.  

• Annons om riksfärdtjänst över jul och nyår har publicerats i Katrineholms 
Kuriren.   

• Åtta lex Sarah-utredningar pågår. 
• Uppföljning av förvaltningens organisation pågår via enkäter och fortsätter sedan 

med intervjuer och fokusgrupper. 
• Arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår.  
• Prognosen för 2018 visar på ett underskott om – 24,5 mnkr. Förvaltningen fort-

sätter jobba aktivt med alla åtgärder. 
 
Ordförande Ulrica Truedsson 
• Kommunens övergripande prognos för 2018 visar på 1,5 mnkr. Då vård- och 

omsorgsnämnden har ett stort underskott är vård- och omsorgsförvaltningens led-
ningsgrupp kallade till kommunstyrelsen den 28 november och 19 december 
2018. Kommundirektören och ekonomichefen kommer löpande att granska för-
valtningens ekonomistyrning. Alla kostnader måste ses över. 

• Kommundirektören har påbörjat processen med rekrytering av ny förvaltnings-
chef för vård- och omsorgsförvaltningen. 

 
Verksamhetschef funktionsstöd Caroline Vadeby 
• Brukarråd har genomförts under oktober på socialpsykiatrin, Resurscenter och 

barn- och ungdomsverksamheten. Fråga kom upp om ungdomar på särskolan er-
bjuds feriearbete som alla andra i samma ålder då det framkommit synpunkter på 
inte jämställd bedömning. Verksamhetschefen tar med sig frågan till rätt instans. 
Fråga ställdes även om skräddarsydda anställningar och ersättningsformer för in-
divider med sviktande psykisk hälsa. Frågan ska diskuteras vidare med Försäk-
ringskassan. 

• Samråd med intresseorganisationer inom funktionsstöd har genomförts. 
• Resultatet av Socialstyrelsens Öppna jämförelser inom funktionsstöd har kommit 

och kommer att redovisas för nämnden i januari 2019. 
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• Angela Danielsson har anställts som ny enhetschef för LSS-bostäder från den 
1 november 2018 och Ulrika Pettersson som ny enhetschef för personlig assistans 
från den 5 november 2018. 

 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård Per Axelsson 
• För att kunna bedriva god och säker vård sker fortsatt förstärkning på Igelkottens 

servicehus, korttidsboendet Lövåsgården och ett område inom hemsjukvården. 
• Rekrytering pågår av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeutser pga. 

föräldraledighet och pensionsavgång. 
 
Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist 
• Beslut har fattats om att omvandla Strandgårdens vård- och demensboende till 

demensboende. Det är 24 platser som ska omvandlas. Anhöriga, brukare, personal 
och fackförbund är informerade. Risk- och konsekvensanalys är gjord. Start sker 
den 1 november 2018 och omvandlingen fortsätter sedan löpande. 

• MIKA-projektet är ett EU-projekt med stöd av Europeiska Socialfonden som 
heter Mat och integration i Katrineholm. Den 5 november 2018 börjar sex perso-
ner sin praktik som matvärdar på särskilda boende för äldre. Praktiken kommer att 
pågå till och med februari 2019. 

 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn 
• Läkemedelskommittén och Landstinget Sörmland anordnar tre föreläsningar för 

allmänheten gällande läkemedel och äldre - tema smärta, hösten 2018. Affischer 
sätts upp på kommunens äldreboenden. 

• Extern apoteksgranskning är slutförd för året. Granskningen kommer att samman-
ställas i en skriftlig rapport. 

 
Under informationen yttrar sig även Kjell Larsson (C), Lennart Olsson (S), Mirjana 
Cvrkalj (M), Ing-Britt Pettersson (S) och Inger Hult (L). 
____________ 
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§ 97 

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018  
(VON/2018:20)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

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

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

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
nämndsekreterare Mona Kjellström. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten 
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§ 98 

Redovisning av delegationsbeslut  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens väg-
nar. 
 
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 
 
Utskottsbeslut 

Datum, § Typ av beslut Beslutande 
2018-10-04, §§ 39-40 Individärenden Enskilda utskottet 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Tommy Ljungberg (S) och Karin Frisk (S).  
 
Noteras att redaktionella ändringar behöver göras i enskilda utskottets protokoll 
2018-10-04 gällande närvaro samt stavfel. 
_______________ 
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§ 99 

Allmänhetens frågestund  
Ingen allmänhet har kommit till dagens frågestund. 
___________ 
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§ 100 

Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter - 
moderniserad lagstiftning för ökad samordning  
(VON/2018:44)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens syn-
punkter 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 in-
komma 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 betän-
kande. 
 
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 kommun-
invånarnas möjligheter.  
 
3 kap. Allmänna skyldigheter för huvudmannen 
1 § 2 p. Punkten kan lätt ge tolkningsutrymme om vad som avses med närmaste be-
lägna centrala serviceort och kan komma att medföra ökade rättsprövningar och det 
tolkas olika. 
 
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 vill-
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kor. 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 svårig-
heter. 
5 § 5 p. Resan kan också genomföras i kombination av resesätt, t.ex. taxi och kollek-
tivtrafik. 
 
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/8e36a1b
782cb4da7b71b3719bcb5423b/sou_2018_58_till-webb.pdf  

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Whera Nyvell (MP), Kjell Larsson (C) och Inger Hult (L) samt enhetschef Pia Aalto 
och färdtjänsthandläggare Karin Lindström. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 
 
 
 

 
 
  

https://www.regeringen.se/49ef76/contentassets/8e36a1b782cb4da7b71b3719bcb5423b/sou_2018_58_till-webb.pdf
https://www.regeringen.se/49ef76/contentassets/8e36a1b782cb4da7b71b3719bcb5423b/sou_2018_58_till-webb.pdf
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§ 101 

Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 
2019  (VON/2018:52)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
• Vård- och omsorgsnämnden godkänner det upprättade förslaget till samman-

trädesdagar 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 sammanträdes-
dagar 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 ut-
skottet (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 över-
gripande plan med budget samt delårsrapport kan ske enligt kommunstyrelsens in-
lämningstider. 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 26/2 (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 

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Inger Hult (L) som påtalar att datum för nämnden ska vara tisdag den 26 februari.  
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, berörda, akten 
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§ 102 

Information - undersökningen Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?  
Utredarna Emma Odén och Lars Carlberg informerar om kommunens resultat i 
undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Resultatet gäller särskilt 
boende för äldre och hemtjänst.  
 
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), 
Kjell Larsson (C), Whera Nyvell (MP), Ove Melin (S) och Mirjana Cvrkalj (M). 
__________ 
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§ 103 

Meddelanden  
Vård- och omsorgsnämndens 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 verk-
ställda 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 
 
Kommunicering av protokoll samt faktagranskning från intervjuer från uppföljning av 
lex Sarah och lex Maria den 20 september 2018. Eventuella synpunkter ska lämnas 
senast den 15 november 2018. Hnr 2018:987 
 
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 
• Arbete/sysselsättning inklusive SoL-bostäder den 17 oktober 2018. Hnr 2018:988 
• Resurscenter inklusive LSS-bostäder den 17 oktober 2018. Hnr 2018:989 
• Norrgläntan den 11 oktober 2018. Hnr 2018:1000 
• Lövåsgården den 23 oktober 2018. Hnr 2018:1004 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S). 
_______________ 
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