
PROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-04-28 KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, klockan 13:15 – 15:00
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, 

Marian Loley (KD), 2:e vice ordförande, Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), 
Ing-Britt Petterson (S), Marita Sundqvist (S), Annie-Marie Olsson (M), Ann-Charlotte Olsson (C), 
Björn Wahlund (L), Göran Svenningsson (V), Britt Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Ersättare Ewa Fager (S), Lilian Lunde (S), Barbro Skogberg (S), Franca Baban (S), Ingela Wallace (C), 
Emil Åhl (KD), Whera Nyvell (MP), Jonah Håkansson (SD)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth (sekreterare), förvaltningshef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetschef 
Petra Kruse, verksamhetschef Gunilla Pettersson, verksamhetschef Anneli Larsson, controller 
Marie Myrbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn

Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S)Underskrifter

Utsedd justerare: Lennart Olsson (S)

Justeringens plats 
och tid

2022-05-02 digitalt

Paragrafer § 24 - § 38

Datum för anslags uppsättande

2022-05-02 

Datum för anslags nedtagande

2022-05-24

Förvaringsplats av protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 24   

Fastställande av dagordning 
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns med följande tillägg:

 Ledamotsinitiativ – Delade turer läggs till som ny punkt 16
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§ 25   

Information - avgifter och maxtaxa 
Avgiftshandläggare Monica Ax och Christian Wirgenius informerar om nämndens 
avgifter samt maxtaxan.

Under informationen yttrar sig även Marie – Louise Karlsson (S), Marian Loley (KD), Dan 
Jonsson (S), Lennart Olsson (S), Christoffer Öqvist (M) och Björn Wahlund (L). 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.
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§ 26 VON/2022:33  

Månadsrapport februari och mars 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger månadsrapporterna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för februari och mars 
2022. 

Då nämnden inte haft något sammanträde under mars har rapporterna redan mejlats ut 
till nämnden för kännedom.

Rapporterna redovisar väsentliga händelser, volymutveckling, ekonomisk redovisning 
och personal.

Ärendets handlingar
 Månadsrapport för februari och mars 2022

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).

Beslutet skickas till: Akten
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§ 27   

Information - ekonomi 
Controller Marie Myrbeck redovisar det ekonomiska läget. 

I mars 2022 redovisas en ackumulerad positiv avvikelse mot budget på 7 349 tkr. 

Prognosen beräknas vid årets slut hamna på + 6 616 tkr.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S) och Göran Svenningsson 
(V).
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§ 28   

Aktuell verksamhetsinformation 

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt
 Verksamheten har fem smittade av covid-19.

 Munskyddskravet förlängs till sista maj.

 Ett externt hemtjänstföretag har fått sitt tillstånd indraget av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), både gällande hemtjänst och personlig assistans. Det betyder att 
vård- och omsorgsförvaltningen avslutat dem som utförare i kommunen. Grunden 
för IVO:s beslut handlar om att ägaren har skatteskuld, skenanställningar och felaktig 
tidsredovisning.

Brukarna i Katrineholm har inte drabbats gällande vård- och omsorgen som utförts. 
Brukarna ska välja ny utförare och överenskommelsen är att sista brukaren ska ha 
lämnat företaget senast den 16 maj när det gäller hemtjänst och för personlig 
assistans 6 maj 2022.

 Verksamhetsbesök har påbörjats inom äldreomsorgen.

 Planeringsdirektivet behandlades på kommunstyrelsens möte igår och förvaltningen 
är redan igång med arbetet inom sitt verksamhetsområde.

Verksamhetschef förvaltningskontoret Petra Kruse
 Fyra Lex Sarah-utredningar pågår. Samtliga inom område funktionsstöd.

 Lex Sarah-utredningen gällande dödsfall är slutförd och åtgärderna påbörjade.

 Kvalitetscontroller är anställd från och med 1 mars och kommer att arbeta med det 
systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningen.

 Upphandling pågår av nytt verksamhetssystem för dokumentation och handlägg-
ning.

 Planering för sommaren pågår. Inom hälso- och sjukvården är det stora utmaningar 
gällande rekrytering/bokning av sjuksköterskor till sommaren.

Verksamhetschef funktionsstöd Gunilla Pettersson
 När det gäller mål att minska sjukfrånvaron med 2 procent har funktionsstöd börjat 

arbeta efter modellen tjänstedesign. 
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 Förvaltningen har fått föreläggande med vite från arbetsmiljöverket om förvalt-
ningen inte genomför följande åtgärder:

- Ha uppdaterade dokumenterade individuella riskbedömningar av utrymnings-
möjligheterna för alla brukare som bor i LSS-boende i trapphusmodell.

- Utifrån genomförda riskbedömningar ha skriftliga instruktioner till arbetstagare.

- Ha rutiner som säkerställer att arbetstagarna regelbundet får kunskap och 
övning om gällande utrymningsinstruktioner.

Förvaltningen arbetar med att åtgärda bristerna inom utsatt tid.

 Sommarrekrytering pågår.

Verksamhetschef äldreomsorg Anneli Larsson
 Sommarrekrytering pågår.

 Chefsrekryteringar pågår.

 Satsning inom sjukfrånvaro med hjälp av företagshälosvårdens beteendevetare.

 Festival för mogna – lite annat upplägg i år än tidigare.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn
 Allvarliga avvikelser inom hälso- och sjukvården:

- Lex Maria anmälan sker idag utifrån allvarlig vårdskada.

- Lex Maria anmälan gällande fallskada är handläggningstiden förlängd enligt 
överenskommelse med IVO.

 Handlingsplaner efter allvarligare negativa händelser är uppföljda enligt tidsplan. 
Återrapportering till förvaltningschef/verksamhetschef sker i maj månad.

 Den nationella punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler (PPM-BHK) är genomförd och nu väntar vi på resultat från nationella 
databasen.

Under informationen yttrar sig även Marie-Louise Karlsson (S), Göran Svenningsson (V) 
och Björn Wahlund (L).

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationerna.
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§ 29 VON/2022:15  

Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 

nämndbeslut.

2. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den till 
kommunfullmäktige 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. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.

Ej verkställda beslut första kvartalet 2022

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Av de 11 besluten var 8 verkställda vid 
rapporteringen (6 kvinnor, 2 män). 1 ansökan (man) har 
återtagits.

11 (6 kvinnor, 5 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet på pga. eget initiativ. 
Har nu återtagit ansökan.

1 (man)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: 1 (man) vistas på sjukhus i väntan på plats. 

3 (1 kvinna, 2 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: Har fått ett erbjudande.

1 (kvinna)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Daglig verksamhet
Upplysning: 1 (kvinna) har fått erbjudande. 1 (kvinna) 
utredning pågår. 1 (kvinna) avser stängd verksamhet. 5 
beslut avser avbrott i verkställighet pga. eget initiativ (3 
kvinnor och 2 män). 1 (kvinna) har sagt ifrån om insats.

9 (7 kvinnor, 2 män)

Ledsagning
Upplysning: Avbrott i verkställighet då den verksamhet 
ledsagningen användes till är stängd. Insatsen är nu 
avslutad.

1 (kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL) Antal beslut

Bostad
Upplysning: Avser förhandsbesked. Har pågående insats.

1 (man)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Har tackat nej till ett erbjudande.

1 (kvinna)

Kontaktperson (socialpsykiatri)
Upplysning: Har specifika önskemål.

1 (kvinna)

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 30   

Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas de beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens 
vägnar enligt delegationsordningen.

Tjänstemannabeslut

Datum Typ av beslut Delegat

2022-02-01--03-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare

2022-02-01--03-31 Färdtjänst Handläggare

2022-02-01--03-31 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

Handläggare

2022-02-01--03-31 Socialtjänstlagen Handläggare

2022-04-13, § 10 Beslut om allvarligt missför-
hållande enligt lex Sarah enligt 
24 f § LSS

Verksamhetschef Petra 
Kruse

2022-04-19, § 11 Hävning av avtal om bedrivande 
av hemtjänst med Alminia AB

Förvaltningschef Anna-
Lena Ramstedt

Redan anslagna beslut

Utskottsbeslut

Datum Typ av beslut Delegat

2022-03-03, § 4-7 Individärenden Enskilda utskottet

2022-04-07, § 8-12 Individärenden Enskilda utskotteet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
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§ 31 VON/2021:44  019

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsgranskningen av läkemedelshantering 
2021 samt de förbättringsåtgärder som föreslås. 

Sammanfattning av ärendet
Utifrån gällande lagstiftning ska vårdgivaren som ett led i ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete, säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regel-
bundet genomgår en extern kvalitetsgranskning varje år. 

Kommunerna i Sörmland har ett gemensamt avtal med utförare av kvalitetsgransk-
ningen. Det utgår från Läkemedelshantering i Sörmland samt vård- och omsorgs-
nämndens lokala instruktioner och rutiner för läkemedelshantering. 

Under fjärde kvartalet har läkemedelsgranskning skett inom de enheter som hanterar 
läkemedel inom de verksamheter som vårdgivaren har hälso- och sjukvårdsansvar. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltnigen, 2022-04-04

 Rapport – Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering år 2021

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och 
Göran Svenningsson (V).

Beslutet skickas till: MAS för information till berörda, akten
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§ 32 VON/2021:47  042

Förslag till revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (hyra Strandgården) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att revidera 
styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet gällande 
hyra för Strandgården i enlighet med upprättat förslag att gälla från den 1 september 
2022. 

Förslaget till revidering redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 7/2022.

Sammanfattning av ärendet
Strandgårdens vård- och demensboende har renoverats och inflyttning ska påbörjas 
under september 2022. 

Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av full-
mäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är 
färdigställd. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2020, § 58, om ny hyressätt-
ningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen från den 1 januari 
2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till ny hyra för 
Strandgården i enlighet med hyressättningsmodellen. 

Förslaget innebär även några redaktionella ändringar i dokumentet.

Reduktion av hyra

I samband med beslutet om ny hyressättningsmodell och hyressättning fattades även 
beslut om reduktion av hyra. Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt mot-
svarande boende, på grund av övergripande renovering eller ombyggnad av nuvarande 
särskilda boende för äldre, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. Hyresgästen betalar 50 
procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla boendet plus den årliga hyres-
justeringen för lägenheten under sex (6) månader. Därefter gäller ordinarie hyra för 
hyresgästen. 
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Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-04-19

 Förslag till revidering av KFS 4.13 (hyra Strandgården)

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Kopia för kännedom: KFAB, avgiftshandläggare
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§ 33 VON/2022:44  

Uppföljning av program för privata utförare 2021 - 
vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgnändens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare inom vård- 
och omsorgsförvaltningen för 2021 och sänder över den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat 
utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. Varje nämnd skall, senast 
den 1 maj sända in sin uppföljning till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Vård- och omsorgsnämnden införde 2011 fritt val av utförare enligt lagen om valfrihets-
system (LOV) inom hemtjänst. Från och den 1 januari 2019 krävs också tillstånd hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 
Alla utförare är godkända av kommunen, samt har tillstånd att bedriva hemtjänst via 
IVO. Under 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen totalt haft åtta externa utförare 
som bedrivit hemtjänst.

Under 2021 har en systematisk uppföljning skett månadsvis av genomförandeplaner och 
inkomna fakturaunderlag. Utöver det har en även en större uppföljning av förfrågnings-
underlaget och LOV-utförarnas följsamhet till detsamma gjorts inom ramen för vård- och 
omsorgsnämndens internkontrollplan.  

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-04-26

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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§ 34 VON/2021:36  709

Redovisning av 2021 års kvalitetspris 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 26 augusti 2021 att dela ut 2021 års 
kvalitetspris till Resurscenter, Rådmannen, med 10 000 kronor.

En redovisning av hur priset har använts ska lämnas senast den 1 april 2022.

Redovisning
För kvalitetsprispengarna har två stycken surfplattor med tillbehör samt två stycken 
Time timer 1h köpts in.

Surfplattorna är till mycket stor hjälp då medarbetarna kan ta med dem överallt och 
snabbt ändra gruppens eller den enskilda brukarens arbetsschema vid förändringar av 
arbetsdagen.

Gruppen jobbar med Myabilia schema, Memoplanner för hela gruppen och fyra brukare 
har Handi-schema i sina telefoner.

Time timer-klockorna är till för de brukare som har svårt med tiden och tidsuppfatt-
ningen. De kan visuellt se hur lång tid det är kvar av ett arbetspass, arbetsuppgift eller till 
exempel rast.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).

Beslutet skickas till: Akten
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§ 35 VON/2019:1  110

Val av ny kontaktpolitiker för arbete/sysselsättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Franca Baban (S) som ny kontaktpolitiker för 
arbete/sysselsättning inom funktionsstöd för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ove Melin (S) har avslutat sitt uppdrag i vård- och omsorgsnämnden. 

Ove var även vald som kontaktpolitiker för arbete/sysselsättning inom funktionsstöd. 

Beslutet skickas till: Franca Baban (S), VC funktionsstöd, enhetschefer 
arbete/sysselsättning, nämndsekreterare, webb, akten
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§ 36 VON/2019:1  110

Val av ny ersättare i enskilda utskottet samt kontakt-
politiker för Lövåsgården och Vallgården  samt fond-
gruppen

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer Lennart Halvardsson (L) som ny:

 ersättare i enskilda utskottet, 

 kontaktpolitiker för Lövåsgårdens vård- och demensboende/korttidsboende,

 kontaktpolitiker för Vallgårdens vård- och demensboende,

 ersättare i fondgruppen

för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Mårten Grothérus (L) har avslutat sitt uppdrag i vård- och omsorgsnämnden. 

Mårten var även vald som ersättare i enskilda utskottet, kontaktpolitiker för Lövåsgården 
och Vallgården samt ersättare i nämndens fondgrupp.

Beslutet skickas till: Lennart Halvardsson (L), sekreterare EU, sekreterare fondgrupp, 
Troman, EC Lövåsgården + korttids, EC Vallgården, webb, akten
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§ 37   

Ledamotsinitiativ - Delade turer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om delade turer ska 
beredas av vård- och omsorgsförvaltningen och att ärendet ska behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde i juni.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde inlämnar Björn Wahlund (L) ett ledamotsinitiativ som 
utmynnar i följande yrkande:

”Vård och omsorgsförvaltningen ersätter personal med 20 % av deras beräknade 
timlön per påbörjad 30 - minutersperiod för rast/uppehåll som överstiger 60 
minuter. ”

Ärendets handlingar
 Ledamotsinitiativ, 2022-04-28

Överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Marie-
Louise Karlsson (S) och Göran Svenningsson (V).

Yrkande
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar att ledamotsinitiativet om delade turer ska beredas av 
vård- och omsorgsförvaltningen och att ärendet ska behandlas på vård- och omsorgs-
nämndens sammanträde i juni. 

Beslutsgång
Vid ställd proposition på Marie-Louise Karlssons (S) yrkande finner ordförande att 
nämnden bifaller detsamma.

Beslutet skickas till: Akten, verksamhetschef förvaltningskontoret
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§ 38   

Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag från sammanträde den 21 mars 2022

 § 2: Entledigande av Ove Melin (S) som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Val av 
Marita Sundqvist (S) som ledamot och Franca Baban (S) som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 2022:392

 § 5: Entledigande av Mårten Grothérus (L) som ledamot i vård- och omsorgs-
nämnden. Val av Björn Wahlund (L) som ledamot och Lennart Halvardsson (L) som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. Hnr 
2022:393

 § 18 Katrineholms kommuns årsredovisning 2021. Hnr 2022:404, 405

 § 24. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokument ”Gallring av handlingar 
av tillfällig eller ringa betydelse”. Styrdokumentet upphör att gälla den 1 januari 
2022. Hnr 2022:403

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag den 30 mars 2022, § 78: Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att 
fortsätta utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. Hnr 2022:415

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Beslut den 23 mars 2022 att bevilja vård- och omsorgsnämnden medel för 2,0 års-
arbetare som personligt ombud för verksamhetsåret 2022. Totalt beviljas 811 764 
kronor. Medel som inte förbrukas eller som inte redovisas enligt nedan angivna villkor 
ska återbetalas. Hnr 2022:394

Region Sörmland
 Protokoll från gemensamma patientnämnden den 17 februari 2022. Hnr 2022:316.

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 15 februari 2022, 
§ 6: Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-
centralens verksamhet. Hnr 2022:320.
§ 11: Distansdeltagande vid gemensamma nämnders sammanträden förlängd tids-
period. Hnr 2022:321.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från funktionsrättsrådet den 28 mars 2022. Hnr 2022:390.

Vård- och omsorgsförvaltningen
 Minnesanteckningar från samråd med intresseorganisationerna inom funktions-

stödsområdet den 7 mars 2022. Hnr 2022:340

 Avtalen med utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihet har förlängts till och 
med den 31 mars 2023.

 Kvartalsuppföljning av Fixar Malteverksamheten första kvartalet 2022. ;Hnr 
2022:431.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
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