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Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.00.
Öppet för allmänheten §§ 49-54
Ulrica Truedsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) förste vice ordförande, Joha
Frondelius (KD) andre vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson
(S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Emilia
Tennmyr (C), Göran Svenningsson (V)
Emma Bäck (L), Britt Gustafsson (SD)
Marita Sundqvist (S), Tommy Ljungberg (S) §§ 44-48, Ewa Fager (S), Ajrula Ismailji (S),
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(C), Johanna Hellberg (KD), Whera Nyvell (MP)
Sekreterare Mona Kjellström, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef
myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman, verksamhetschef stöd ordinärt
boende Patrik Sikt, verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist,
controller/ekonom Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
§§ 44-48, verksamhetsstrateg Anders Jansson, utredare Emma Odén §§ 44-45, 49-50,
utredare Lars Carlberg §§ 49-50, utredare Eva Hersler §§ 46-48, utredare Johanna Flood §§
46-48
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§ 44

Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 45

Information om Öppna jämförelser
Socialstyrelsen har för nionde året i rad publicerat Öppna jämförelser – vård och
omsorg om äldre. I rapporten kan jämförelser göras av kvalitet, resultat och kostnader
inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.
Syftet är att stimulera kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
Utredare Emma Odén informerar om vård- och omsorgsförvaltningens resultat 2018
gällande vård och omsorg om äldre avseende tre områden: Sammanhållen vård och
omsorg, särskilt boende äldre och hemtjänst i ordinärt boende.
Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD) och
Christoffer Öqvist (M).
_________
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§ 46

Aktuell verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
•
•
•
•

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt revisionen genom PWC har varit
på besök. Rapporter från besöken avvaktas.
Månadsrapporten till nämnden håller på att arbetas om. Den första rapporten
avseende mars kommer inom kort.
Ett avtal med en privat utförare av hemtjänst kommer att hävas pga. ekonomiskt
obestånd. 14 brukare berörs och de kommer att få välja nya utförare.
Ett förslag till förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen har
tagits fram och presenterades vid samverkan den 24 april 2019. Nuvarande organisation, med en uppdelning i fem verksamhetsområden, gäller sedan maj 2017. I
det nya förslaget samlas verksamheterna i tre områden; äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Därutöver inrättas en mindre stab direkt underställd
förvaltningschefen. Syftet är att skapa en organisation med ökat fokus på samordning. Genom att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen ska
samverkan förbättras och helhetsperspektivet stärkas. Organisationen beräknas
träda i kraft senast den 1 januari 2020. Processen fortsätter nu med risk- och konsekvensanalyser innan beslut fattas.

Controller/ekonom Marie Myrbeck
•

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med
3 788 000 kronor för perioden januari-mars 2019. Helårsprogonosen för 2019 är
5 173 000 kronor. Detta är den första prognosen i det nya affärs- och ekonomisystemet.

Verksamhetschef stöd ordinär boende Patrik Sikt
•
•
•
•
•
•

Alla som har hemtjänst har nu aktuella genomförandeplaner.
Då en privat utförare slutar kommer den interna hemtjänsten att få en ny brukare
senast 9 maj. Brukaren bor på servicehuset Igelkotten och får därmed inte välja
extern utförare i enlighet med nämndens tidigare beslut.
Det är stort fokus på teknikutveckling och upphandling av trygghetslarm pågår.
Arbetet med besöksplaner och underlag för optimal planering pågår för fullt i alla
delar av verksamheten. Mindre kontaktlag har skapats.
Inför sommaren saknas fortfarande ett tiotal personer, framför allt nattpersonal.
En översyn av nattarbetet har gjorts utifrån förändrade behov. Ett omfattande
förändringsarbete har nu genomförts.

Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman
•
•

Nya avtal har tecknats med redan godkända utförarna av hemtjänst enligt Lagen
om valfrihetssystem. Alla utförare har sökt tillstånd hos IVO.
Samarbete pågår med landstinget om utbildning gällande samordnad individuell
plan (SIP), så kallat SIP-labb.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

•
•
•

Sammanträdesdatum

Blad

5

2019-04-25

Den 7 maj 2019 ordnas ett summeringsmöte för förvaltningens enheter för att
sprida åtgärder/erfarenheter utifrån tidigare lex Sarah och lex Maria-ärenden.
Förvaltningens ekonomer har utbildat förvaltningens personal i det nya affärs- och
ekonomisystemet.
Revisionen genom PWC har besökt medborgarfunktionen och granskat ett antal
beslut. Rapport avvaktas.

Verksamhetschef särskilt boende äldre Josefin Sandqvist
•
•

•
•

Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” kommer nu ut till
brukarna. Affischer sätts upp och brukarna uppmuntras att svara på enkäten.
Inför arbetet med upphandling av nytt larmsystem har larmdagar anordnats. Flera
olika leverantörer visade sina lösningar. Deltog gjorde undersköterskor, sjuksköterska och enhetschefer. Syftet är att öka kunskapen och omvärldsbevaka för
att kunna ställa rätt krav inför upphandlingen.
Sommarplanering pågår. I schema ska det vara minst en ordinarie personal per avdelning under morgon och kväll.
Schemagruppen har haft möte med syfte att lära av varandra och stärka medarbetares delaktighet i utvecklingen av schema. Gruppen består av Timecarecontroller och en undersköterska per chefsområde.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
•
•

•
•

SIP-labb planeras fortsätta i höst. Superanvändare har även uppdrag att utbilda
medarbetare inom respektive verksamhet, vilket kommer att ske i höst.
Prator (verktyg för kommunikation av brukares/patienters SIP mellan vårdgivare
samt in- och utskrivningsprocess inom slutenvården) kommer att få en ny plattform. Planerad drift under december månad. Mycket arbete pågår där berörda förvaltningar och verksamheter involveras.
Lex Maria-anmälan har skett gällande vårdskada/blodförgiftning, kateter. Utredning pågår i syfte att finna bakomliggande åtgärder för att liknande händelse inte
ska upprepas.
Uppföljning av lex Maria från februari 2018 är genomförd med skriftlig rapport.
IVO har avslutat ärendet men en del åtgärder kvarstår i verksamheterna.

Under informationen yttrar sig även Ulrica Truedsson (S), Göran Svenningsson (V),
Joha Frondelius (KD), Johanna Hellberg (KD) och Emma Bäck (L).
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 47

Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2019
(VON/2019:31)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige 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 första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende

Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 6 beslut verkställda (5 kvinnor,
1 man) och 1 beslut (kvinna) avslutat pga. återtagen ansökan.

8 (6 kvinnor, 2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning - SoL
Kontaktperson

1 (1 kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna

4 (4 män)

Biträde av kontaktperson

2 (1 kvinna, 1 man)

Upplysning: 1 sökande har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 sökande har
skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid dagens datum.
Upplysning: 1 sökande (kvinna) har tackat nej till 1 erbjudande.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Karin Frisk (S) samt nämndsekreterare Mona Kjellström och verksamhetschef särskilt
boende äldre Josefin Sandqvist.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.
Tjänstemannabeslut
Datum, §
2019-02-01--03-31
2019-02-01--03-31
2019-02-01--03-31
2019-02-01--03-31
2019-02-28, § 4

2019-03-14, § 5

2019-03-11, § 6

2019-03-13, § 7

2019-03-25, § 8
2019-04-08, § 9
2019-04-16, § 10

Ordförandens sign

Typ av beslut
Bostadsanpassningsbidrag
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Socialtjänstlagen
Beslut att inkomna lex Sarahrapporten inte utgör missförhållande enligt lex Sarah. LS 8:19
Anmälan om allvarligt missförhållande enligt LSS - lex Sarah
(ekonomiskt övergrepp/ misstänkt
stöld). LS 7:19
Beslut om att inkommen lex
Sarah-rapport om uteblivna
insatser ej utgör missförhållande.
LS 9:19
Anmälan om påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt SoL
– lex Sarah (felaktig dokumentation vid förväxling av brukare).
LS 6:19
Förordnande av Eva Nilsson som
medicinskt ansvarig sjuksköterska
under perioden 25 -27 mars och 811 april 2019.
Förordnande av handläggaren av
bostadsanpassning att jämte egen
tjänst även vara färdtjänsthandläggare perioden 1 maj 2019 30 april 2020.

Beslutande
Handläggare
Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna
Kullman
”

”

”

”

Enhetschef medborgarfunktion Pia Aalto

Justerandes sign
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Typ av beslut
Förordnande av administrativ
assistent på medborgarfunktionen
att jämte egen tjänst även vara
färdtjänsthandläggare och handläggare av bostadsanpassningsbidrag perioden 1 maj 2019 30 april 2020.
Förordnande av färdtjänsthandläggaren att jämte egen tjänst även
vara handläggare av bostadsanpassning perioden 1 maj 2019 30 april 2020.

Beslutande
Enhetschef medborgarfunktion Pia Aalto

Typ av beslut
Individärenden

Beslutande
Enskilda utskottet

Enhetschef medborgarfunktion Pia Aalto

Utskottsbeslut
Datum, §
2019-04-04, § 8-12

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Joha Frondelius (KD) och Lennart Olsson (S) samt utredare Eva Hersler och Johanna
Flood.
_______________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019
för personliga ombud (VON/2017:64)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelse 2018 för personliga
ombud till protokollet.
2. Nämnden ställer sig bakom verksamhetsplan 2019 för personliga ombud.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm och Flen har upprättat verksamhetsberättelse för 2018 samt verksamhetsplan för 2019. Verksamheten är frivillig för
kommunerna och i västra länsdelen finns två heltidstjänster som personligt ombud,
gemensamt för Katrineholm och Flen.
Personligt ombud vänder sig till personer som har en psykisk funktionsnedsättning
och som har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden
och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre
tid.
Ett personligt ombud ska se till att en person med psykisk funktionsnedsättning får
sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättigheter som han eller hon har.
Personligt ombud infördes successivt i Sverige som en del av psykiatrins omvandling
(Psykädelreformen) i slutet av 1990-talet. Ombudsreformen syftade till att ombuden
aktivt skulle arbeta med rådgivning och stöd till klienterna om vilka rättigheter och
möjligheter som stod till buds för individen.
Verksamheten styrs av Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522), utfärdad 13 juni 2013.
År 2014 hade ca 245 av landets 290 kommuner (84 procent) personliga ombud (källa
Socialstyrelsen). Lokala förutsättningar och variationer i landets kommuner gör att
stödet kan se ut på olika sätt.
Ombuden finns idag i alla länets kommuner utom i Vingåker och finansieras med
visst bidrag från staten via länsstyrelsen.
De personliga ombuden i Flen och Katrineholm har sedan den 1 januari 2013 varit
organisatoriskt knutna till vård- och omsorgsförvaltningens medborgarfunktion i
Katrineholm.
Det finns en ledningsgrupp för ombudsverksamheten där tjänstemän från de två
kommunerna, psykiatrin inom Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Primärvården, brukar-, patient- och anhörigorganisationer samt personliga ombud i
västra länsdelen ingår.
Ärendets handlingar
•
•

Verksamhetsberättelse 2018 för personligt ombud
Verksamhetsplan 2019 för personligt ombud

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna Kullman.
_______________
Beslutet skickas till: Enhetschef för personliga ombud, akten
Kopia för kännedom: Flens kommun

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 50

Kvalitetsberättelse 2018 (VON/2019:43)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.
Kvalitetsberättelsen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 9/2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande styrdokument för kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun ska årligen en kvalitetsberättelse upprättas.
Kvalitetsberättelsen beskriver vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete under
kalenderåret 2018. I berättelsen framgår hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som
uppnåtts. Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det
görs några fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet.
Ärendets handlingar
Kvalitetsberättelse för 2018, 2019-04-15
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
utredarna Emma Odén och Lars Carlberg.
_______________
Beslutet skickas till: Communis, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 51

Ekonomi i balans 2019 (VON/2018:38)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att under
2019 vidta åtgärder motsvarande 17 mnkr.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att under
2019 samråda med kommundirektören och ekonomi- och personalchefen innan
vakanta administrativa tjänster tillsätts.
3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att vid
återstående nämndsammanträden under 2019 informera nämnden om det ekonomiska läget och effekten av de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i balans.
Sammanfattning av ärendet
Årets första ekonomiuppföljning för kommunen som helhet redovisades vid
kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. Prognosen pekar på ett underskott om
inga åtgärder vidtas.
Då ett underskott för nämnderna äventyrar kommunens ekonomi uppdrogs
nämnderna att vidta åtgärder (KS 2019-03-27 § 55). Vård- och omsorgsnämndens och
socialnämndens åtaganden är att under 2019 minska sina kostnader med 17 mnkr vardera. Övriga nämnder ska sammantaget vidta åtgärder som minskar kostnaderna med
20 mnkr.
Därutöver beslöt kommunstyrelsen att vakanta administrativa tjänster i kommunen får
tillsättas först efter samråd med kommundirektören och personal- och ekonomichefen.
Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att storleken på den besparing som vårdoch omsorgsnämnden förväntas uppnå är i nivå med förvaltningens åtgärdsprogram
för en ekonomi i balans. Vidare har förvaltningsledningen sedan tidigare beslutat att
inga vakanta tjänster ska tillsättas inom förvaltningen, utan att detta först stämts av i
förvaltningens ledningsgrupp. Tillsättandet av brukarära tjänster/baspersonal är dock
undantaget denna hantering.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Joha Frondelius (KD), Christoffer Öqvist (M) och Göran Svenningsson (V) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt och verksamhetschef stöd ordinärt boende Patrik
Sikt.
_______________
Beslutet skickas till: VOF ledningsgrupp för information till verksamheterna,
controller, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 52

Ansökan från Olivia Hemomsorg AB om att bli utförare av
hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(VON/2019:30)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner Olivia hemomsorg AB (org.nr 5565117677) som extern utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 8 kap
1 § från och med den 1 maj 2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt verksamhetschef för myndighets- och
specialistfunktionen att skriva kontrakt med den godkända utföraren.
Göran Svenningsson (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från Olivia hemomsorg AB (org.nr 556511-7677) att bli
extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem.
Ansökan avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela kommunen. Inget kapacitetstak önskas. Utföraren har fyllt i en ansökningsblankett och till
den bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Utifrån den genomgång som gjorts av den inkomna ansökan samt referensernas uttalande så bedöms Olivia hemomsorg AB uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och föreslås därför bli godkänd som utförare.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Göran Svenningsson (V) samt controller/ekonom Marie Myrbeck.
Göran Svenningsson (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.
_______________
Beslutet skickas till: Olivia hemomsorg AB, controller, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 53

Återrapport om nämndens kvalitetspris 2018
(VON/2018:32)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger återrapporten till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris år 2018 delades ut till:
• Granhedens korttidsboende, 25 000 kronor.
• Hemtjänstens kulturombud och frivilliga (Centrum, Norr, Söder, Öster),
10 000 kronor.
• Gustaf Engvall, Resurscenter, 10 000 kronor.
Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får
i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser (undantag
måste tydligt motiveras).
Ansvarig chef beslutar ytterst om vad pengarna ska användas till. Det kan vara studiebesök, utveckling i arbetet eller något som gör att man kan stanna upp i vardagen och
reflektera.
Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund
gälla. En återkoppling om vad pengarna använts till ska lämnas till nämnden i april
2019.
Granhedens korttidsboende
Granhedens korttidsboende åkte med tåg till motivationsdag i Stockholm den
14 december 2018. Kristian Luuk var dagens konferencier. Under dagen lyssnade vi
till flera olika inspirerande föreläsare som till exempel Babben Larsson och Thomas
Eriksson (författare till boken omgiven av idioter). Fika och god lunch ingick. Det
blev många skratt under dagen och det var roligt att göra någonting tillsammans utanför Granheden.
Hemtjänstens kulturombud och frivilliga
Vi vill tacka vård- och omsorgsnämnden för att vi uppmärksammats och fick kvalitetspriset den 30 augusti 2018. Vi är cirka 90 personer som är frivilliga inom äldreomsorgen samt kulturombuden i hemtjänsten.
Den 16 oktober var det ”dag för frivilliga”, en inspirationsdag för alla frivilliga inom
äldreomsorgen. Under eftermiddagen fick vi besök av Kaj Lärka, bondkomiker från
Norrköping. Han bjöd oss på humoristiska visor och roliga historier. Alla fick sig ett
gott skratt.
Den 15 februari 2019 var det dags för kulturombuden i hemtjänsten att göra sin
studieresa. Det blev en utflykt till Sörmlands museum i Nyköping samt en tur till
vackra S:t Nicolai kyrka. Vi avslutade denna fantastiska dag med att fika innan resan
gick tillbaks till Katrineholm.
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Vi tackar för detta fina pris. Tack vare det fick vi en lärorik dag där vi kan ta med
tankar hem i vårt dagliga arbete om nya diskussionsämnen med våra pensionärer.
Gustaf Engvall, Resurscenter
Priset användes till studiebesök i Köpenhamn, Danmark den 3-5 december 2018.
Resurscenter har sedan tidigare ett nära samarbete med gymnasiesärskolan och blev
genom det samarbetet inbjudna att följa med på studiebesök till Köpenhamn.
Studieresan genomfördes tillsammans med rektor, elever och pedagoger från gymnasiesärskolan. Från Resurscenter deltog enhetschef, stödassistent samt habiliteringskonsulent.
Studieresan innehåll ett besök på HKI (Hans Knudsen Instituttet). HKI är en stiftelse
som bedriver utbildning och skyddad verkstad (motsvarar daglig verksamhet). Det
var lärorikt att se kombinationen skola och arbete. Bland annat lät de företag/föreningar hyra in sig i deras lokaler billigt i utbyte av att de erbjöd platser/utbildning till
deras målgrupp.
Ett besök gjordes på Bilka (ett stort varuhus) där eleverna från gymnasiesärskolan
praktiserade under veckan. I varuhuset arbetade 27 arbetstagare med stöd av 3 stödassistenter. Det var intressant att se arbetsområdena som de hade. Mycket i varuhuset
påminde om det arbete vi utför på MatPiraten.
Studieresan kommer främja vårt fortsatta samarbete med gymnasiesärskolan. Vi hade
möjlighet att umgås med elever och pedagoger under flera dagar och även möjlighet
att stanna upp reflektera tillsammans.
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
nämndsekreterare Mona Kjellström.
_______________
Beslutet skickas till: Akten
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§ 54

Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut den 25 februari 2019 utifrån anmälan enligt lex Sarah om allvarligt missförhållande inom personligt anpassat stöd hos en brukare (LS 5 psykiska och fysiska
övergrepp).
IVO har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO
bedömer att vård- och omsorgsförvaltningen fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Hnr 2019:233
Meddelande den 26 februari 2019 att IVO avser genomföra verksamhetstillsyn på
Furuliden och Strandgården samt följa upp tidigare lex Maria-anmälningar. Hnr
2019:266

Beslut den 5 mars 2019 utifrån anmälan enligt lex Sarah (LS 2:19) om allvarligt missförhållande vid en gruppbostad (brukare utsatt för kränkningar av personal).
IVO har avslutat ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO
bedömer att vård- och omsorgsförvaltningen fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Hnr 2019:294
Beslut den 14 mars 2019 utifrån ej verkställt beslut. IVO har avslutat ärendet och
finner inte skäl om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Hnr 2019:323
Beslut den 8 april 2019 utifrån anmälan enligt lex Sarah (LS 7:19) om allvarligt missförhållande vid en gruppbostad (pengar försvunna hos brukare). IVO har avslutat
ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. IVO bedömer att vårdoch omsorgsförvaltningen fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Hnr

2019:454

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag den
• 25 februari 2019, § 22, attestreglemente. Hnr 2019:283, 292
• 18 mars 2019, § 41, ny grafisk profil för Katrineholms kommun. Hnr 2019:451, 452
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 27 februari 2019, § 33, förordnande av kommundirektör.

Hnr 2019:293

Protokollsutdrag den 27 mars 2019,
• § 53 Ekonomi i balans 2019. Hnr 2019:434
• § 56 Intern kontroll 2018, Hnr 2019:433
• § 57 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun. Hnr 2019:432
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Region Sörmland
Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård:
• 8 februari 2019, § 4/19, verksamhetsberättelse 2018. Hnr 2019:295
• 29 mars 2019, § 5-10, Hnr 2019:456
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 4 mars 2019. Hnr 2019:297
Beslut den 8 mars 2019 om föreläggande gällande livsmedelsanläggning på ett avdelningskök på Igelkotten. Avvikelsen gäller utbildning i hygien och arbetsmetoder och
ska vara åtgärdat den 29 mars 2019. Hnr 2019:300
Kontrollrapport den 18 mars 2019 från extra kontroll enligt föreläggande på avdelningskök på Igelkotten. Samhällsförvaltningen bedömer att bristerna från föreläggandet den 8 mars 2019 nu var utgärdade. Hnr 2019:325
Vård- och omsorgsförvaltningen
Svar på remiss om Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning enligt miljöbalken
Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg. Hnr 2019:280
Kvartalsuppföljning av Fixar Malte-verksamheten första kvartalet 2019. Hnr 2019:541
Minnesanteckningar från brukarråd på Lövåsgården den 23 april 2019. Hnr 2019:561
Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S),
Lennart Olsson (S) och Mikael Hedlund (S).
Ulrica Truedsson informerar om att årets Festival för mogna äger rum den 22-23 maj
2019 på Igelkottens grönområde.
_______________
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